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ABSTRAK
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MAJALAH DIGITAL
BERBASIS WEB BLOG PADA MATERI BIOTEKNOLOGI UNTUK
SISWA KELAS XII SMA
Emerensiana Muna
161434068
Universitas Sanata Dharma
Berdasarkan survei kebutuhan beberapa sekolah di Yogyakarta
menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis web blog belum
pernah berkembang. Dengan adanya media pembelajaran berbasis web blog dapat
membantu mahasiswa untuk lebih mudah dalam memahami materi bioteknologi.
Oleh karena itu penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan blog
majalah digital berbasis web untuk siswa SMA kelas XII serta untuk mengetahui
kualitas dan kelayakan yang diujikan.
Penelitian ini merupakan penelitian penelitian dan pengembangan. Dalam
pelaksanaannya dirancang sebagai penelitian dan pengembangan dengan metode
yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk yang akan diuji kualitas dan
kelayakannya. Dalam pengembangan majalah digital berbasis web blog mengikuti
tahapan perkembangan Sugyono. Tahapan tersebut meliputi tahap penelitian dan
pengumpulan informasi, pengumpulan data, desain produk, validasi produk, revisi
produk pertama, uji coba penggunaan, revisi produk, produksi massal. Dalam
perkembangannya penelitian ini hanya sampai pada revisi produk pertama.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media pembelajaran digital
majalah blog berbasis web yang dikembangkan layak untuk digunakan. Rerata
perolehan data rekapitulasi validasi oleh 2 orang ahli dan guru menunjukkan skor
2,78 termasuk dalam kriteria tinggi. Berdasarkan validasi data dapat disimpulkan
bahwa media pembelajaran majalah blog berbasis web digital “layak” untuk
diujicobakan.

Kata kunci: Majalah digital, web blog, penelitian dan pengembangan
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Abstract
DEVELOPMENT OF DIGITAL MAGAZINE MAGAZINE LEARNING MEDIA
BASED ON WEB BLOG ON BIOTECHNOLOGY MATERIALS FOR CLASS XII
HIGH SCHOOL STUDENTS
Emerensiana Muna
161434068
Based on a survey of the needs of several schools in Yogyakarta shows
that the use of web-based learning media blogs has never been developed. With
the web-based learning media blog can help students to more easily understand
biotechnology material. Therefore the research was made with the aim to
develop a web-based digital magazine blog for high school class XII and also to
find out the quality and feasibility to be tested.
This research was designed as a research and development method,
which is used to produce certain products that will be tested for quality and
feasibility. In the development of web-based digital magazines, blogs follow
Sugyono's development stages, namely research and data collection, product
design, product validation, product revision, trial run, product revision, mass
production. In the development of this research only reached the stage of
product revision.
The results of this study indicate that the digital media learning
magazine web-based blog developed is feasible to use. Average acquisition of
validation data recapitulation from 2 biologists and class XII teachers showed a
score of 2.78 included in the "high" criteria. Based on the validation data it is
concluded that the learning media of digital web-based blog magazines "is
feasible" to be used.
Keywords: Digital magazine, web blog, research and development
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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi telah mendorong
terciptanya inovasi-inovasi di segala bidang. Salah satunya teknologi dalam
bidang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat
dipisahkan dari teknologi.

Produk-produk hasil perkembangan teknologi

dalam pendidikan tentunya sangat membantu seluruh aspek kehidupan
manusia. Makna dari teknologi dalam pembelajaran adalah aplikasi atau media
yang telah dirancang secara modern dan dimanfaatkan sebagai teori dan praktik
dalam pembelajaran sebagai sumber belajar.
Di era yang semakin maju saat ini hampir semua mata pelajaran di sekolah
sudah menggunakan media berbasis Information Technology (IT). Adanya
teknologi yang digunakan untuk media pembelajaran dapat berdampak positif
bagi peserta didik untuk bisa lebih mudah dalam mencari informasi yang
diperlukan selama proses pembelajaran. Manfaat media teknologi dalam
pendidikan adalah menambah pengetahuan, meningkatkan kemampuan belajar,
memudahkan akses belajar terkait materi, serta meningkatkan minat belajar
peserta didik.
Media teknologi yang telah tersedia di sekolah biasanya berupa komputer
dan jaringan internet. Adanya media tersebut dapat membantu guru dalam
pembelajaran. Sebagai contoh pada mata pelajaran biologi selalu digunakan
media berbasis IT (Information Technology). Dengan adanya media IT konsep1
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konsep mata pelajaran biologi yang abstrak akan mempermudah guru dalam
menjelaskan materi. Melalui IT, konsep biologi dijelaskan dengan baik dan
mudah untuk disajikan. Perkembangan zaman semakin canggih dengan adanya
teknologi membuat kehidupan menjadi praktis, hal ini juga berdampak pada
pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari.
Secara teori, teknologi memainkan peran yang sangat luar biasa untuk
mendukung terjadinya proses belajar dalam lingkup biologi sebagai contoh:
aplikasi dan potensi IT yang dikembangkan oleh guru dalam proses
pembelajaran dapat memberikan suasana kelas menjadi lebih interaktif,
simulatif, dan menarik sehingga dapat menjelaskan sesuatu yang sulit dan
menghadirkan peristiwa yang jarang terjadi bahkan di luar jangkauan.
Teknologi dan pendekatan baru yang menggabungkan dunia fisik, digital,
dan biologi dengan cara yang benar akan membantu perkembangan kehidupan
umat manusia. Oleh karena itu, melalui pendidikan di sekolah perlu diterapkan
teknologi dalam pembelajaran biologi dengan tujuan mengembangkan
kemampuan berpikir peserta didik khususnya dalam bidang biologi, dan juga
mengembangkan keterampilan dalam bidang Teknologi Informasi dan
Komunikasi, serta untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan kemenarikan
proses pembelajaran khususnya di bidang biologi.
Tak bisa dipungkiri lagi bahwa penting sekali pembelajaran dalam biologi
dilakukan melalui

media IT karena telah dijadikan sebagai obyek untuk

dipelajari (mata pelajaran). Hal ini dilakukan agar peserta didik dapat
memanfaatkan IT yang sedang berkembang, untuk mendapatkan informasi
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tentang biologi dengan cepat dan mudah. Media IT juga telah diintegrasikan ke
dalam kurikulum (pembelajaran) untuk menunjang pembelajaran biologi agar
lebih mudah diserap dan dimengerti oleh peserta didik.
Berdasarkan pengalaman magang PLP LP di SMA Kalasan, hampir semua
guru sudah dapat mengembangkan media berbasis IT pada saat proses
pembelajaran berlangsung.

Hal ini dapat dilihat dari hasil observasi saat

belajar mengajar, guru sering mengunakan PPT (Power Point) yang berisikan
video dan gambar-gambar untuk membantu menerangkan materi yang
disampaikan. Penggunaan media ini juga mempermudah guru untuk membuat
suatu media lebih menarik lagi. Power Point yang digunakan selain
menampilkan tulisan-tulisan menarik juga bisa menampilkan gambar yang
dibuat sendiri atau bisa mengambil dari media lainnya seperti mengunduh dari
internet dan bahkan bisa juga menampilkan animasi atau film. Hal yang
sederhana ini menjadi jelas terlihat bahwa pembelajaran dalam kelas sangat
menarik antusias dan minat siswa di SMA Kalasan. Dalam proses observasi
tersebut selain media Power Point, media lain yang digunakan adalah majalah
digital pada mata pelajaran Agama Islam yang disusun secara sistematis dan
menarik untuk dapat digunakan secara mandiri. Pengembangan majalah digital
dapat membantu menjawab kesulitan dalam belajar. Pada intinya bahwa
pembelajaran berbasis Majalah Digital merupakan suatu pembelajaran yang
bisa diakses melalui jaringan internet.
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Pengembangan majalah digital berbasis web blog pada materi biologi perlu
dikembangkan. Majalah digital biologi tidak seperti buku teks pada umumnya
yang menggunakan bahan baku kertas dalam penulisan materinya. Keunggulan
dari majalah digital dibandingkan majalah offline adalah mudah dibawa dan
bisa diakses kapan dan di mana saja karena sudah terkoneksi melalui media
elektronik seperti laptop, komputer, handphone, iPad, dan teknnogi lainnya.
Majalah digital tidak membutuhkan ruangan atau tempat yang luas untuk
penyimpanannya karena segala berkas menggunakan format file digital.
Pembaca tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membaca majalah yang
diinginkan. Keunggulan lain dari majalah digital yang tidak dimiliki oleh
majalah offline yakni media ini bisa ditambahkan link atau video di dalamnya
agar pembaca bisa langsung mengakases informasi secara detail.
Keunggulan Web Blog dibandingkan Web URL (Uniform Resource
Locator) adalah Web blog disediakan secara gratis dari Google. Hal ini
mempermudah pembaca ataupun pengguna untuk tidak perlu mengelurkan
biaya karena tidak membutuhkan domain. Penggunaan web blog lebih mudah
dibandingkan dari wordpress. Wizard yang tersedia dalam web blog mudah
dijalankan, serta software dan tabs yang mudah dinavigasi. Oleh karena itu,
majalah digital berbasis web blog sangat membantu pembaca maupun
pengguna agar dapat dengan mudah membaca majalah berbasis web blog.
Di dalam pembelajaran biologi terdapat sejumlah konsep yang sulit
divisualisasikan

seperti

Bioteknologi

Metabolisme,

Materi

genetika,
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Reproduksi sel dan lain-lain. Melalui media elektronik, konsep-konsep tersebut
diharapkan dapat dengan mudah dikuasai peserta didik.
Sementara itu realitas yang ada dan terjadi di lapangan adalah peserta didik
zaman sekarang lahir di era native digital hingga saat ini teknologi digital
sudah berkembang dengan sangat pesat. Sebagai contoh, peserta didik sekarang
lebih mahir mengoperasikan handphone dibandingkan generasi-generasi
lampau.

Karakter generasi native digital tentunya sangat berbeda dengan

generasi sebelumnya sehingga perlu adanya perlakuan yang berbeda. Sebagai
contoh, generasi terdahulu dilarang menggunakan alat komunikasi di sekolah
sejak berada di bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah atas,
sedangkan pada era native digital peserta didik sudah bisa diizinkan untuk
membawanya bahkan sejak duduk di jenjang Sekolah Menengah Pertama.
Teknologi digital nampaknya telah menjadi bagian penting dalam kehidupan
mereka. Larangan penggunaan alat komunikasi seperti smartphone dan internet
justru akan membelenggu para peserta didik. Arahan dan pengawasan yang
tepat dalam penggunaan teknologi sebagai sarana belajar dapat menjadi suatu
pilihan untuk siswa masa kini.
Perilaku generasi natives digital

menuntut pendidik untuk turut

mengembangkan dan menggunakan teknologi digital sebagai sarana belajar
mengajar. Tools yang digunakan juga bisa bervariasi seperti smartphone,
komputer, radio maupun televisi. Penggunaan media secara online ataupun
offline bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Hal ini mempertegas seperti yang
disampaikan oleh Hameed, Badii, & Cullen (2008) bahwa konsep digital
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teaching and learning atau yang juga diistilahkan pembelajaran berbasis
elektronik (electronic learning) dilakukan dengan memanfaatkan teknologi
informasi sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar, termasuk jenis
pembelajaran berbasis komputer, pembelajaran berbasis web, kelas virtual,
sampai kolaborasi pembelajaran secara digital.
Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di SMA N 1
Ende, SMA St. Petrus Ende, SMA N 5 Yogyakarta, SMA N 1 Ngaglik, SMA
St. Thomas Yogyakarta, SMA St.Imanuel Kalasan. Sekolah-sekolah tersebut
sudah memiliki akses internet yang baik dan memadai.
Berdasarkan proses wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan fakta
lapangan bahwa Sekolah SMA N 5 Yogyakarta, SMA St.Imanuel Kalasan serta
SMA St. Thomas Yogyakarta sudah menerapkan pembelajaran E-learning.
Berdasarkan penggunaan E-learning tersebut sangat mumudahkan majalah
digital diterapkan pada semua mata pelajaran di sekolah dengan tujuan agar
peserta didik bisa belajar secara mandiri. SMA St. Thomas Yogyakarta sudah
mempunyai perpustakaan Online hal ini dapat sudah bisa digunakan untuk
menyimpan link majalah digital di perpustkaan tersebut.
Majalah digital akan sangat mudah diterapkan pada sekolah-sekolah
tersebur karena tanpa atau dengan bimbingan guru, baik pada saat jam
pelajaran maupun diluar jam pelajaran.
Majalah digital berbasis web blog dapat memberikan kesempatan penuh
kepada peserta didik untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan
dalam proses berpikir. Selain itu juga dapat mengurangi biaya produksi dan
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distribusi, memperluas wawasan karena disusun dengan menggunakan
berbagai macam sumber belajar, bisa menambah pengetahuan dan pengalaman
dalam menggunakan media IT, serta mempermudah peserta didik untuk belajar
mandiri.
Sebagai pengembangan pengetahuan, jaringan internet dapat digunakan
dalam pembelajaran biologi. Oleh karena itu, perlu dikembangkan majalah
digital berbasis web blog agar sarana dan prasarana seperti komputer, jaringan
internet serta alat komunikasi lainnya dapat bermanfaat dengan baik. Adanya
majalah digital yang memanfaatkan teknologi informasi berbasis web blog
dapat merangsang minat belajar siswa serta membuat pelajaran biologi lebih
interaktif. Manfaat majalah digital berbasis web blog bagi peserta didik yaitu
memiliki kesempatan belajar mandiri, proses belajar lebih menarik dan praktis
karena dapat dipelajari diluar kelas maupun diluar jam pelajaran, serta peserta
didik berkesempatan mengekspresikan diri dalam memahami materi.
Berdasarkan hasil wawancara, setiap sekolah mengatakan bahwa materi
Bioteknologi Modern masih abstrak dan sangat susah untuk dimengerti oleh
para peserta didik. Narasumber pada 6 sekolah menyetujui jika dikembangkan
media pembelajaran majalah digital dan berharap media tersebut bisa
membantu siswa dalam proses pembelajaran. Mereka bahkan menyarankan
majalah digital tersebut dilengkapi dengan gambar, video serta bacaan yang
menarik agar peserta didik semakin antusias dalam belajar. Alasan guru
menyutujui karena setiap peserta didik di masing-masing sekolah sudah
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diizinkan membawa gadget di kelas namun tetap selalu dalam tahap
pengawasan guru.
Adapun penelitian lainnya yang berjudul “Inovasi Media pembelajaran
Sosiologi Melalui Majalah Digital, hasil penelitian menunjukan bahwa 98,5 %
peserta didik menyatakan bahwa mereka menggunakan peralatan elektronik
dalam menunjang proses pembelajaran. Beragam pengintegrasian media
pembelajaran

digital

dalam

pembelajaran peserta didik.

pembelajaran

dapat

memperkaya

materi

Melalui uji validasi telah memenuhi kriteria

sangat baik dan layak digunakan sebagai media pembelajaran.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti tertarik
untuk meneliti dan membahas skripsi berjudul “Pengembangan Media
Pembelajaran Majalah Digital Berbasis Web Blog Materi Bioteknologi SMA
Kelas XII”. Diharapkan melalui pengembangan media pembelajaran ini, dapat
meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran biologi.
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B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran Majalah Digital berbasis
web blog pada peserta didik ?
2. Bagaimana hasil validitas media pembelajaran Majalah Digital berbasis
web blog pada peserta didik ?
3. Bagaimana kelayakan uji coba penggunaan Majalah Digital berbasis web
blog pada peserta didik ?

C. BATASAN MASALAH
Batasan masalah yang dilakukan peneliti adalah lebih memfokuskan
penelitian dalam materi Biologi di kelas XII SMA. Peneliti memilih materi
Bioteknologi.

D. TUJUAN PENELITIAN
Adapun Tujuan dari Penelitian ini:
1. Mengembangkan media pembelajaran Majalah Digital berbasis web blog
pada peserta didik.
2. Mengetahui Validitas media Majalah Digital berbasis web blog

pada

peserta didik.
3. Mengetahui kelayakan media Majalah Digital berbasis web blog pada
peserta didik.
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E. Manfaat penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat. Manfaat yang dapat
diperoleh adalah:
1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dibidang ilmu
pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Sekolah
Memberikan dorongan kepada sekolah dalam mengembangakan
media pembelajaran sehingga tercipta suasana pembelajaran yang
menyenangkan dan tidak monoton.
b. Bagi Guru/ Pendidik
Menjadi bahan pertimbangan bagi guru agar kreatif dalam
mengembangkan media pembelajaran pada proses pembelajaran agar
terciptanya suasana belajar yang menyenangkan.
c. Bagi Siswa
Dapat mempermudah proses pembelajaran dan juga memotivasi
siswa agar aktif, interaktif, dan bersemangat dalam mempelajari
pelajaran biologi.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. MEDIA PEMBELAJARAN
1. Media
Kata media berasal dari bahasa latin, “Medium” yang artinya tengah
atau perantara. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara antara
pengirim informasi terhadap penerima informasi (Arsyad, 2011).
Adapun menurut Flew (2008) bahwa media digital adalah media yang
isinya berupa gabungan data, teks, suara, dan berbagai jenis gambar yang
disimpan dalam format digital. Menurut Association of Education and
Communication Technology (AECT) mengungkapkan media adalah
segala sesuatu serta saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan
atau informasi.
a. Prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran.
Dalam penggunaan dan pemilihan media yang digunakan harus
diperhatikan. Berikut ini prinsip-prinsip media pembelajaran menurut
Sanjaya (2007).
1) Dalam penggunaan media, guru harus bisa menyesuaikan dengan
siswa agar tercapainya tujuan pembelajaran. Pada dasarnya media
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yang digunakan bukan sebagai alat hiburan, akan tetapi digunakan
agar mempermudah guru dalam memberikan materi serta agar
siswa dalam belajar bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan
mudah.
2) Dalam penggunaan media, guru harus bisa menyesuaikan dengan
materi pembelajaran.
3) Dalam penggunaan media guru harus sesuai minat, kebutuhan dan
kondisi siswa. Siswa memiliki kemampuan dan gaya yang
berbeda. Guru perlu memperhatikan setiap kemampuan siswa.
4) Dalam penggunaan media, guru harus memperhatikan efektifitas
dan efisiensi. Penggunaan media yang memerlukan peralatan yang
bagus serta mahal belum tentu efektif untuk mencapai tujuan
tertentu. Media pembelajaran yang sangat sederhana juga belum
tentu tidak memiliki nilai.
5) Dalam penggunaan media, guru juga harus menggunakan media
yang sesuai dengan bakat serta kemampuan guru.
Media pembelajaran digunakan untuk menyampaikan isi materi
ajar dari sumber ajar ke peserta didik dengan tujuan untuk
peningkatan mutu proses kegiatan pembelajaran.
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Jika dalam pembelajaran guru menggunakan media
pembelajaran dengan kualitas yang bagus maka akan mempengaruhi
pada proses serta hasil pemilihan dan perencanaan penggunaan
media pembelajaran yang baik dan tepat. Pemilihan media
pembelajaran yang tepat ini menjadikan proses pembelajaran efektif
serta efisien.
Menurut Astriani (2018) media pembelajaran mempunyai prinsipprinsip penggunaan yang harus diperhatikan yaitu :
1.) Prinsip Efektivitas dan Efisiensi. Dalam prinsip ini konsep
pembelajaran efektivitas adalah keberhasilan pembelajaran yang
diukur dari tingkat ketercapaian tujuan setelah pembelajaran selesai
dilakukan.
2.) Prinsip Taraf Berfikir Siswa. Media dalam fungsinya sebagai alat
bantu

pembelajaran

memiliki

kedudukan

utama

dalam

pembelajaran karena dengan adanya media dapat membantu proses
pembelajaan. Media bukan hanya sebagai alat bantu yang berfungsi
sebagai tambahan yang digunakan bila dianggap perlu dan hanya
dimanfaatkan sewaktu-waktu dibutuhkan.
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3.) Prinsip interaktivitas, yakni sebuah media jika makin interaktif,
maka akan semakin bagus. Dalam hal ini, maka media yang paling
cocok untuk dipilih adalah media pembelajaran dalam bentuk
interaktif.
4.) Ketersediaan media pembelajaran. Media pembelajaran yang
digunakan hendaknya bisa memecahkan persoalan yang dihadapi
dalam proses pembelajaran.
5.) Guru hendaknya benar-benar menguasai teknik-teknik dari suatu
media pembelajaran yang digunakan. Dalam media pembelajaran
dijadikan harus dijadikan stimulus untuk meningkatkan kemauan
peserta didik sehingga mengikuti proses belajar mengajar dengan
baik. Media harus disesuaikan dengan kemampuan guru , pada
pembelajaran akan lebih efektif lagi jika guru memiliki sendiri
media yang akan digunakan seperti laptop, jika materi yang akan
disampaikan berkaitan dengan pelajaran komputer atau pelajaran
yang

lainnya

pembelajaran

jika
juga

membutuhkan
dapat

media

membantu

agar

tersebut.
tidak

Media
adanya

kesimpangsiuran antara pesan yang ingin disampaikan oleh guru
dengan pesan yang diterima oleh peserta didik.
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6.) Alokasi

waktu.

Dalam

penggunaan

media

dalam

proses

pembelajaran guru seharusnya memperhitungkan untung ruginya
pemanfaatan suatu media pembelajaran.
7.) Fleksibillitas. Penggunaan media dalam proses pembelajaran
sekiranya suatu pokok bahasan memerlukan lebih dari macam
media, maka guru dapat memanfaatkan banyak media yang
menguntungkan dan memperlancar proses pembelajaran dan juga
dapat merangsang siswa dalam belajar.
Berdasarkan definisi di atas, seorang guru dalam proses
pembelajaran harus menyesuaikan dengan tujuan dan materi
pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran diharapkan dapat
membantu proses pembelajaran serta dapat memecahkan persoalan
dalam kelas.
b. Jenis-jenis media pembelajaran
Menurut Syaiful (2010) mengelompokkan media pembelajaran ke
dalam beberapa jenis yaitu:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
16

1.) Media Cetak
Media cetak merupakan jenis media yang telah lama digunakan
sebagai sarana dalam aktivitas belajar. Media cetak juga dipandang
sebagai media yang relatif murah dan memiliki sifat sebagai
fleksibel bagi penggunaan. Media cetak adalah media yang
sederhana dan mudah diperoleh dimana dan kapan saja. Contoh
media ini adalah buku, brosur, pampflet, modul, lembar kerja siswa,
dan handout termasuk bagian-bagian dari media cetak.

2.) Media Pameran (display)
Media pameran digunakan untuk sarana informasi dan pengetahuan
yang menarik bagi penggunanya. Media tersebut berupa benda nyata
(realita) dan benda tiruan (replika dan model). Realita adalah benda
asli

yang

digunakan

sebagai

media

pembelajaran

untuk

menyampaikan informasi dalam proses pembelajaran. Dalam
penggunaan realita dalam ruang kelas dapat memberi motivasi serta
menarik perhatian siswa. Model adalah benda-benda pengganti yang
fungsinya untuk menggantikan benda yang sebenarnya dalam proses
pembelajaran. Dalam penggunaan media dilakukan dengan cara
memperhatikan tempat dalam ruang kelas agar siswa dapat diamati
dan dipelajari dengan baik.
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3.) Media Visual
Media visual mencakup gambar, tabel, grafik, poster, karton (media
nonprojektor) dan kamera, OHP, slide, gambar digital (CD-Room,
DVD-Room dan disket komputer) dan panel projeksi Liquid Crystal
Display (LCD) yang dihubungkan dengan computer ke layar (media
visual projected).

4.) Media Video
Media video merupakan jenis media yang mampu menayangkan
gambar bergerak terintegrasi dengan unsur suara. Contoh jenis jenis
media ini adalah film dan video. Kedua media ini digunakan sebagai
medium komunikasi agar pesan bisa tersampikan. Media video dan
film mampu menampilkan informasi dan pengetahuan dalam sebuah
tayangan.

Selain itu, media film dan video memperlihatkan

peristiwa dan objek yang direkam secara nyata yang menggunakan
gambar bergerak untuk menyampaikan pesan. Contoh untuk hal ini,
video dan film mampu memberikan pengalaman belajar yang luar
biasa efektif dan penggunanya.

5.) Multimedia
Multimedia adalah penggabungan penggunaan teks, gambar,
animasi, foto, video, dan suara untuk menyajikan informasi.
Multimedia merupakan produk teknologi mutakhir yang bersifat
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digital. Media ini mampu memberikan pengalaman belajar yang
kaya dengan berbagai kreativitas. Hamalik (2008) mengelompokkan
media pembelajaran dalam beberapa jenis yaitu:
a.) Alat-alat

visual

yang

dapat

dilihat,

misalnya

filmstrip,

transparansi, microprojection, papan tulis, buletin board,
gambar-gambar, ilustrasi, chart, grafik, poster, peta dan globe.
b.) Alat-alat yang bersifat auditif atau hanya dapat didengar
misalnya, phonograph record, transkripsi elektris, radio,
rekaman pada tape recorder.
c.) Alat-alat yang biasa dilihat dan didengar, misalnya film dan
televisi, benda-benda tiga dimensi yang biasanya dipertunjukkan,
misalnya; model, spicements.
d.) Dramatisasi, bermain peranan, sosiodrama.
Jenis media pembelajaran yang biasa digunakan yaitu
media grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan atau diagram,
poster, kartun, komik. Media grafik sering juga disebut media dua
dimensi yaitu media yang mempunyai ukuran panjang dan lebar.
Media tiga dimensi yaitu dalam bentuk model seperti model padat
(solid model), model penampang, model susun, model kerja. Media
proyeksi seperti slide, film strips, film penggunaan OHP dan
penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran.
Berdasarkan definisi di atas, jenis-jenis media pembelajaran terdiri
dari media cetak, media pameran (display), media visual (gambar,
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grafik, poster, karton, kamera, filmstrip, transparansi,micro projection),
video, multimedia, alat-alat yang bersifat auditif (transkripsi elektris,
radio, rekaman, tape recorder), dan alat-alat yang biasa dilihat dan
didengar. Majalah digital termasuk dalam media pembelajaran jenis
media visual.

c. Fungsi Media Pembelajaran
Sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar, media mempunyai
beberapa fungsi. Berikut ini fungsi media dalam pembelajaran menurut
Sadiman (2008) antara lain :
1.) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistik
(dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan).
2.) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan daya indera. Misalnya objek
yang teralu besar untuk dibawa ke ruang kelas dapat diganti dengan
gambar, slide, dan sebagainya. Peristiwa yang terjadi dimasa lampau
dapat ditampilkan lagi lewat film, video dan lain-lain.
3.) Meningkatkan kegairahan belajar, memungkinkan siswa belajar
sendiri berdasarkan minat dan kemampuannya, dan mengatasi sikap
pasif siswa, dengan adanya media dalam pendidikan secara tepat dan
bervariasi dapat mengatasi sikap pasif siswa. Media pembelajaran
berguna untuk menimbulkan kegairahan belajar, memungkinkan
interaksi yang lebih langsung antara siswa dengan lingkungan dan
kenyataan dan memungkinkan.
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4.) Memberikan motivasi belajar siswa. Dalam proses pembelajaran
media memberikan tujuan yakni dapat menarik perhatian siswa,
makna pengajaran menjadi lebih jelas, memungkinkan terjadinya
penguasaan materi lebih cepat guna mencapai tujuan pembelajran,
apalagi bila latar belakang lingkungan guru dengan siswa juga
berbeda. Masalah ini dapat diatasi dengan media pembelajaran, yaitu
dengan kemampuannya dalam:
a.) Memberikan perangsang yang sama.
b.) Mempersamakan pengalaman.
c.) Menimbulkan persepsi yang sama

B. MAJALAH DIGITAL BERBASIS WEB BLOG
Majalah adalah salah satu bentuk dari media massa catak (Effendy,
2002). Digital adalah media yang dikodekan dalam format yang dapat dibaca
oleh mesin. Majalah digital adalah sebuah majalah yang melalui

proses

digitalisasi sehingga berbentuk majalah digital. Karaterisktik majalah digital
adalah Pada majalah digital atau majalah berbasis elektronik, pembaca tidak
lagi membaca menggunakan kertas melainkan dalam bentuk file yang
berbasis elektornik. Menurut Wyke (2014) para pembaca bisa mengaksesnya
lewat media elektronik berupa gadget, komputer, serta laptop. Majalah digital
memiliki tujuan sebagai media komunikasi serta sarana dan menjadikannya
sebagai media yang mudah diakses melalui internet.
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Majalah digital memiliki dua jenis tampilan yakni, sebagai berikut:
edisi replika dan edisi online ( Maryam,

2010).

Edisi replika adalah bacaan

yang diubah secara utuh sehingga menampilkan replika majalah versi cetak
dalam sebuah majalah elektronik. Hal ini memilki tujuan yakni untuk
memberikan kesan menarik terhadap para pembaca seolah-olah pembaca
menggunakan media kertas. Pada edisi replika biasanya ditampilkan dalam
format PDF. Adapun pengertian dari edisi online adalah bacaan yang telah
diubah

artikel-artikelnya

dalam

menu

pengkategorian

yang

dapat

memudahkan pembacanya. Pembaca dapat langsung memilih informasi yang
benar-benar ingin dilihatnya pada saat itu tanpa perlu mencari terlebih dahulu.
Majalah digital berbasis web blog adalah suatu bentuk media berupa
majalah yang bersifat digital yang di publikasikan melalui pemanfaatan web
blog. Sebagai media dalam pembelajaran penggunaan media majalah digital
memiliki sasaran terhadap perangkat seluler sebagai sumber pengajaran,
dikombinasikan dengan pertumbuhan aplikasi yang cepat, membantu
pendidik menyesuaikan metode pendidikan tradisional mereka dengan
lingkungan pembelajaran digital abad ke-21. Sangat penting untuk seorang
pendidik menggunakan pembelajaran yang disesuaikan dengan perilaku
peserta didik pada era sekarang. Menurut penelitian Kelly (2013) penggunaan
majalah digital di kelas memberikan dampak positif dan umpan balik dari
peserta didik. Penggunaan majalah digital dan aplikasi seluler yang telah
terbukti menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan dan
pengalaman belajar peserta didik.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
22

C. PENELITIAN YANG RELEVAN
Penelitian relevan ini dijabarkan dalam literature map sebagai berikut :
Savitri (2014)
Pengembangan
Majalah
Elektronik
Berbasis Literasi
Matematika
Untuk Siswa
SMP Kelas VII

Cahyati, Lia dkk.
(2016) Pengembangan
Media Pembelajaran
Majalah Digital
Berbasis Adobe Flash
CS6 Pada Mata
Pelajaran Pendidikan
Agama Islam.

Penelitian
tentang
Majalah
Digital

Yang diteliti Emerensiana (2020)
Pengembangan Media Pembelajaran
Majalah digital berbasis web blog

P penelitian terlebih dahulu

Tujuan

Hasil validasi

Savitri (2014) yang berjudul Menghasilkan sebuah Penelitian ini dilakukan di salah satu SMP
“Pengembangan Majalah
Elektronik Berbasis Literasi
Matematika Untuk Siswa
SMP Kelas VII”

produk
Majalah
elektronik yang layak,
menarik, efektif untuk
digunakan
sebagai
media
bahan ajar
dalam
membantul
siswa
saat proses
pembelajaran.

Cahyati, Lia dkk. (2016)
Pengembangan
Media
Pembelajaran
Majalah
Digital Berbasis Adobe
Flash CS6 Pada Mata
Pelajaran
Pendidikan
Agama Islam.

Menghasilkan sebuah
produk majalah digital
yang layak digunakan
didalam pembelajaran
di kelas X.

di lampung Hasil dari penelitian tersebut
adalah hasil belajar siswa yang
menggunakan majalah elektronik berbasis
literasi matematika memiliki nilai ratarata yang tinggi. Hasi
penilaian validasi ahli materi sangat layak
sebesar 3,75. Penilaian ahli
media
kategori sangat layak dengan nilai ratarata sebesar 3,5. Pada uji coba skala kecil
yang diikuti oleh 6 siswa kelas VII
memperoleh skor rata-rata yaitu 3,43 dari
skor tertinggi dengan rata-rata 4.00.
Hasil penilaian dari penelitian tersebut
adalah ahli materi mendapat skor ratarata 4,8 dengan kategori sangat baik, ahli
media mendapat skor rata-rata 4 dengan
kategori baik serta
penilaian siswa
mendapat skor rata-rata 4,2 dengan
kategori sangat baik
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D. KERANGKA BERPIKIR
Permasalahan
Penelitian yang relevan
- Penggunaan media yang masih
 Pengembangan Majalah Elektronik
monoton
Berbasis
Literasi Matematika
- Minimnya penggunaan media
Untuk Siswa SMP Kelas VII
pembelajaran
Savitri (2014)
- Kesulitan memberikan penjelasan
 Pengembangan
Media
karena materi bioteknologi modern
Pembelajaran Majalah Digital
yang abstrak
Berbasis Adobe Flash CS6 Pada
- Sekolah belum mengembangkan
Mata Pelajaran Pendidikan Agama
media majalah digital secara
Islam. Cahyati, Lia dkk. (2016)
mandiri dengan memanfaatkan
fasilitas yang ada.

E. MATERI PEMBELAJARAN
Dalam penelitian ini peneliti memilih materi bioteknologi. Bioteknologi
berasal dari istilah Latin, yaitu Bio (hidup), teknos (teknologi), dan logos (ilmu).
Bioteknologi Artinya ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip biologi.
Menurut European Federation of Biotechnology (EFB), Bioteknologi sebagai
perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa yang bertujuan untuk
meningkatkan aplikasi organisme hidup, sel, bagian dari organisme hidup,
dan/atau analog molekuler untuk menghasilkan barang dan jasa.

Ilmu-ilmu

pendukung dalam bioteknologi diantaranya adalah mikrobiologi, biokimia,
genetika, biologi sel, teknik kimia, dan enzimologi. Saat ini, aplikasi bioteknologi
tidak hanya pada mikroorganisme saja, namun pada tumbuhan dan hewan. Pada
bioteknologi memiliki prinsip-prinsip dalam penggunaannya (Deden,2013).
Menurut perkembangannya, secara umum bioteknologi dibagi menjadi dua
jenis: yakni bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi
Konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung
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untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia
melalui proses fermentasi (Deden,2013).
Bioteknologi modern, orang berupaya untuk dapat menghasilkan produk
dalam jumlah besar secara efektif dan efisien, dengan menggunakan peralatan
canggih. Dalam bioteknologi modern selain menggunakan mikroorganisme juga
dapat menggunakan bagian bagian tubuh mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan
(Henny,2012).

Peningkatan

jumlah

penduduk

berpengaruh

terhadap

meningkatnya kebutuhan pangan. Produksi pangan dengan cara tradisional tidak
lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Hal ini
menuntut para ilmuwan untuk mencari solusi dalam memproduksi bahan pangan
dengan cara yang lebih baik. Bioteknologi memberikan dampak positif dan
negatif bagi manusia.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN
Model pengembangan penelitian ini menggunaan model Research and
Development sebagai penelitian dan pengembangan. Pengembangan produk
dapat berupa memperbaiki produk yang telah ada sehingga dapat membuat
produk yang praktis, efektif, dan efisien. Pengembangan juga dapat
menciptakan sebuah produk baru yang sebelumnya belum pernah ada
(Sugiyono, 2013). Penelitian dan pengembangan merupakan suatu proses atau
langkah-langkah

untuk

mengembangkan

suatu

produk

baru

atau

menyempurnakan produk yang telah ada dan dapat dipertanggungjawabkan.
Produk tersebut bisa berupa produk konvensional maupun produk berbasis
IT. Melalui penelitian dan pengembangan ini, peneliti berusaha untuk
mengembangkan produk yang

layak dan efektif digunakan dalam

pembelajaran. Produk yang dikembangkan pada penelitian ini adalah media
pembelajaran interaktif majalah digital berbasis web pada materi bioteknologi
untuk peserta didik SMA kelas XII.

B. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN PENGEMBANGAN
Prosedur
mengunakan

pengembangan yang dilakukan dalam penelitian ini
Prosedur pengembangan menurut Sugiyono (2013) dengan

langkah-langkah, (1) potensi dan masalah; (2) pengumpulan data; (3) desain

25
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produk; (4) validasi desain; (5) revisi desain; (6) uji coba produk; (7) revisi
produk; (8) uji coba pemakaian; (9) revisi produk; dan (10) produksi.

Potensi dan
masalah

Uji coba
produk

Pengumpulan
data

Revisi produk

Desain
produk

Uji coba
pemakaian

Validasi
desain

Revisi produk

Revisi
desain

Produksi
massal

Langkah-langkah Pengembangan Menurut (Sugiyono, 2013).

Adapun dalam penelitian ini dibatasi hanya sampai di langkah ke lima.
yaitu:
a. Penelitan dan pengumpulan informasi
Adapun cara yang dilakukan melalui wawancara terhadap guru mata
pelajaran Biologi. Tujuannya untuk mengetahui media yang digunakan di
sekolah,

kelemahan

dan

kelebihan

dari

media

tersebut,

serta

mengidentifikasi media pembelajaran yang sesuai dengan kondisi di
lapangan dan Kurikulum sekolah.
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b. Pengumpulan data
Setelah

mengetahui

potensi

dan

masalah,

selanjutnya

mengumpulkan berbagai informasi atau data yang dapat digunakan
sebagai bahan untuk perencanaan produk yang diharapkan dapat
mengatasi masalah. Pengumpulan data ini dilakukan dengan kajian
pustaka dan berbagai buku yang berkenan dengan media pembelajaran
yang akan dikembangkan. Pada penelitian ini data yang didapatkan berupa
data primer karena peneliti melakukan wawancara langsung terhadap guru
mata pelajaran biologi.
c. Desain Produk
Produk yang akan dikembangkan adalah majalah digital. Adapun
langkah-langkah desain produk yang dilakukan peneliti adalah membuat
konsep majalah digital, menetukan materi pembelajaran, mengembangkan
silabus untuk materi tersebut, serta membuat rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP) untuk materi tersebut. Produk yang dikembangkan
peneiliti disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.
d. Validasi produk.
Tahap uji validasi desain merupakan proses untuk menilai apakah
produk tersebut sesuai dengan kriteria pengembangan media pembelajaran
yang digunakan atau tidak, serta untuk mengetahui kelemahan dan
kelebihan produk yang dikembangkan. Validasi produk dilakukan oleh
guru serta tenaga ahli yaitu ahli materi dan ahli media. Pada ahli materi
memvalidasi khusus materi dan pada ahli media memvalidasi khusus

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
28

media sedangkan untuk guru memvalidasi baik dari segi materi maupun
segi media.
e. Revisi Produk
Setelah validasi produk dilakukan revisi produk untuk mencari
apakah masih ada ketidaksesuaian atau kesalahan pada produk agar
diperbaiki dan sebagai penyempurnaan produk yang akan dikembangkan.
Pada tahap ini peneliti memperbaiki kembali produk yang telah divalidasi
berdasarkan saran dari validator. Pada tahap revisi peneliti memperbaiki
produk sesuai dengan saran, komentar, serta masukan dari para validator.

C. SPESIFIKASI PRODUK
1. Media pembelajaran yang dikembangkan berupa Majalah Digital
Berbasis Web Blog.
2. Media pembelajaran majalah digital yang berbasis Web Blog adalah
media yang interaktif dan menarik serta mengacu pada kurikulum 2013
karena terdapat materi serta video.
3. Media pembelajaran majalah digital yang berbasis Web Blog yang
dikembangkan menggunakan aplikasi CorelDraw
4. Media pembelajaran majalah digital yang berbasis Web Blog hanya
memuat materi bioteknologi
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D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Penelitian dan pengembangan ini menggunakan beberapa macam
metode dalam mengumpulkan data, yaitu kuisioner, observasi, dan
wawancara. Berikut penjelasan masing-masing metode:
1. Wawancara
Wawancara

merupakan

metode

pengumpulan

data

yang

menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek
atau responden. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara
terhadap 6 sekolah dengan jumlah guru 6 guru SMA yang bertugas
mengajar peserta didik kelas XII. Tujuan peneliti melakukan
wawancara terhadap guru SMA Biologi untuk mengetahui problematika
dalam pembelajaran Biologi di sekolah. Adapun dalam analisis
kebutuhan peneliti mewawancarai guru agar mengetahui media yang
sering

digunakan

di

sekolah

serta

melihat

peluang

untuk

mengembangkan media baru. Wawancara yang dilakukan berupa
wawancara terstruktur terhadap guru.
2. Angket dan Kuisioner
Angket atau kuisioner merupakan suatu teknik atau alat
pengumpulan data secara tidak langsung, dalam arti peneliti tidak
langsung melakukan tanya jawab dengan responden. Angket berisi
sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang harus dijawab atau direspon
oleh responden. Angket dalam penelitian dan pengembangan majalah
digital ini diberikan kepada validator ahli yakni ahli materi dan ahli
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media serta guru untuk menilai produk pengembangan tersebut. Adapun
penilaian yang dilakukan utuk mengetahui kesesuaian, kemudahan, dan
kemanfaatan dari media yang dikembangkan untuk dilihat agar produk
tersebut layak untuk digunakan

E. INSTRUMENT PENGUMPULAN DATA
Jenis instrumen yang diperlukan untuk mengukur tingkat
kelayakan media yang dikembangkan adalah wawancara serta angket
kuisioner. Wawancara dilakukan dalam rangka pengumpulan data awal
yakni analisis kebutuhan di tiap sekolah terhadap guru. Untuk kuisioner
sendiri dalam penelitian diberikan kepada 2 guru SMA serta ahli materi
dan ahli media. Kuisioner ini diberikan dengan tujuan untuk mengetahui
tingkat kelayakan media pembelajaran yang sedang dikembangkan oleh
peneliti.

Dalam Instrumen lembar validasi setiap validator memiliki

pertanyaan yang berbeda. Lembar validasi guru aspek yang ditanyakan
adalah aspek media dan materi. Lembar validasi ahli materi yang dinilai
dari segi materi.

Lembar validasi ahli media yang dinilai dari segi

penggunaan media.
Adapun lembar lembar wawancara serta lembar validasisebagai berikut :
Tabel 3.1 Kisi-kisi pertanyaan analisis kebutuhan
No Aspek Pertanyaan Analisis Kebutuhan
No. Pertanyaan
1. Pendidikan karakter dalam pembelajaran 1
biologi
2. Metode dalam pembelajaran biologi
2
3. Model dalam pembelajaran biologi
3
4. Media dalam pembelajaran biologi
4, 5, 6
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5. Kesulitan yang dialami dalam menggunakan 7,8.9.10
media pembelajaran biologi
6. Modul pembelajaran biologi
11,12,13
7. Materi sistem bioteknologi
14,16,17,18,19,20
8. Kesulitan yang dialami dalam pembelajaran 15
bioteknologi
9. Media majalah Digital berbasis web
21,22,23

Tabel 3.2 Panduan pertanyaan untuk analisis kebutuhan
No
1

2

3

4

5
6
7

8
9.

10

11

12

Pertanyaan
Jawaban
Apakah dalam pembelajaran biologi selalu
menanamkan karakter pendidikan seperti rasa
ingin tahu, jujur, kreatif, kerjasama, dll ?
(karakter)
Metode pembelajaran apa yang sering
Bapak/Ibu gunakan dalam proses pembelajaran
dikelas ?
(Metode )
Model pembelajaran
apa yang sering
Bapak/Ibu gunakan dalam proses pembelajaran
dikelas ?
(model)
Sejauh mana pemahaman Bapak/Ibu mengenai
penggunaan media pembelajaran dalam proses
pembelajaran ?
(media)
Apakah sekolah sudah menyiapkan semua
media dengan baik ?
Media pembelajaran apa yang sering Bapak/Ibu
gunakan selama ini ?
Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam
menggunakan media pembelajaran yang telah
Bapak/Ibu siapkan ? (kesulitan dalam
pengunaan media)
Jika iya, bagaimana Bapak/Ibu mengatasi
kesulitan tersebut ?
Apakah peserta didik mengalami kesulitan
dalam menggunakan media pembelajaran yang
telah Bapak/Ibu siapkan ?
Apakah
Bapak/Ibu
memiliki
media
pembelajaran lain untuk menjelaskan materi
pelajaran selain buku yang ada di sekolah ?
Apakah Bapak/Ibu memiliki media berupa
modul,diktat atau bahan ajar yang tepat untuk
menjelaskan materi pelajaran biologi? (modul
atau bahan ajar)
Jika iya, apakah Bapak/Ibu sendiri yang
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13

14

15

16

17
18

19

20
21

22

23

membuat bahan ajar tersebut ?
Jika tidak (bila modul dibuat oleh penulis lain
dan diterbitkan oleh penerbit tertentu), apakah
ada kekurangan dari modul tersebut? (seperti
kelengkapan materi, kualitas gambar, jenis
kertas, dll). Jelaskan!
Apakah Bapak/Ibu menggunakan metode
pembelajaran tertentu dalam menjelaskan materi
Bioteknologi
(Bioteknologi)
Kesulitan-kesulitan apa yang Bapak/Ibu
dapatkan
dalam
menerapkan
metode
pembelajaran tersebut ?
Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam
menjelaskan materi bioteknologi? (contohnya,
karena media yang terbatas)
Apakah peserta didik antusias dalam mengikuti
pembelajaran biologi pada materi bioteknologi ?
Apakah perpustakaan sekolah menyediakan
buku referensi yang relevan dengan bioteknologi
?
Apakah dalam pembelajaran biologi terutama
bioteknologi
selalu
mengaitkan
dengan
kehidupan sehari-hari ?
Bagaimana hasil belajar peserta didik pada
materi bioteknologi ?
Apakah Bapak/Ibu membutuhkan media
alternatif dalam pembelajaran biologi seperti
pembelajaran berbasis web?
Apakah
Bapak/Ibu
setuju
jika
perlu
dikembangkan media pembelajaran berupa
Majalah Digital berbasis WEB pada materi
bioteknologi ?
Apakah bapak ibu memiliki saran untuk
pengembangan Majalah Digital berbasis WEB
pada materi bioteknologi ?

Tabel 3.3 Lembar validasi Ahli Materi
A. Penilaian Kelayakan Aspek Materi
NO ASPEK

DESKRIPSI

Skor

4
1.

Kesesuaian

isi Materi

yang

disampaikan

3

2

KRITI
K/SAR
AN
1
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2.

3.

majalah
digital sesuai/relevan
dengan
dengan Kompetensi Kompetensi
Dasar
dan
Dasar (KD) dan Tujuan Pembelajaran
Tujuan
Pembelajaran
Kebenaran konsep Konsep dan definisi yang
materi ditinjau dari disajikan
sesuai
dengan
aspek keilmuan.
konsep dan definisi yang
berlaku
dalam
bidang
Biologi.
Kejelasan
topik Topik yang dibahas dapat
pembelajaran
dimengerti dengan jelas

4.

Keruntutan materi

Materi
mengenai
Bioteknologi dibahas secara
runtut.

5.

Cakupan materi

Materi Bioteknologi telah
tercakup secara keseluruhan
dalam majalah digital.

6.

Keterkaitan contoh Contoh yang disajikan sesuai
materi
dengan dan terkait dengan kondisi
kondisi yang ada yang ada di lingkungan
dilingkungan sekitar sekitar.
Kejelasan
contoh Contoh disajikan dengan
yang diberikan.
jelas
dan
mendukung
pemahaman peserta didik.

7.

B. Penilaian Kelayakan Aspek kebahasaan
NO ASPEK

DESKRIPSI
4

1. Ketepatan
istilah.

Istilah-istilah
yang
digunakan tepat dan
sesuai dengan bidang
Biteknologi
dalam
Biologi.
2. Kemudahan
Penggunaan
bahasa
memahami alur mendukung kemudahan

Skor
3
2

KRITIK/SARAN
1
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materi melalui memahami alur materi.
penggunaan
bahasa.

3. Ketepatan teks Teks yang digunakan
majalah digital dalam majalah digital
dengan materi. dapat menyampaikan
materi dengan tepat.

C. Penilaian kelayakan Aspek penyajian
NO ASPEK

DESKRIPSI
4

1.

Dukungan
Penyajian
materi
majalah Digital mendorong
peserta
terhadap
didik untuk terlibat
keterlibatan
aktif
dalam
peserta
didik pembelajaran.
pada
proses
pembelajaran.

2.

Penyajian
gambar

3.

Penyajian video Penyajian
menarik
proporsional.

4.

Kejelasan alur Alur
cerita
yang
cerita
yang disajikan mendukung
mendukung
kemudahan pembaca
untuk
untuk
memahami
memahami
materi
materi.

Penyajian
gambar
menarik
dan
proporsional.

video
dan

D. Penilaian Aspek Tampilan Menyeluruh

Skor
3
2

KRITIK/SARAN
1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
35

NO

ASPEK

DESKRIPSI
4

1.

2.

3

Skor
2

KRITIK/SARAN
1

Kemenarika Desain dan gambar sampul
n
cover memberi kesan positif
majalah
sehingga mampu menarik
minat pembaca.
Kemudahan Teks dan tulisan mudah
dalam
dibaca.
membaca
teks/tulisan.

A. Komentar Bapak/Ibu secara keseluruhan mengenai Majalah Digital ini

B. Kesimpulan Umum.
Berdasarkan penilaian kelayakan materi, kebahasaan, penyajian, efek
terhadap strategi pembelajaran dan tampilan menyeluruh, maka majalah
digital ini dinyatakan :
1. Layak untuk selanjutnya digunakan dalam pembelajaran di SMA tanpa
revisi.
2. Layak untuk selanjutnya digunakan dalam pembelajaran di SMA
dengan revisi sesuai saran.
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Tabel 3.4 Lembar validasi Ahli Media
No Aspek yang dinilai

Skor
1
2

A. Aspek Rekayasa Perangkat Lunak
1. Dapat dikelola dengan mudah
(Maintainable)

2.

Sederhana
(Usabilitas)

dalam

pengoperasiannya

3.

Media
pembelajaran
dapat
diinstalasi/dijalankan di berbagai software
yang ada (Kompatibilitas)

B. Aspek Media Pembelajaran
1. Relevansi tujuan pembelajaran
SK/KD/Kurikulum

2.

Kemudahan untuk dipahami

3.

Sistematis, runut, alur logika jelas

4.

Kontektualitas dan aktualitas

dengan

C. Aspek Komunikasi Audio Visual
1. Kreatif dalam ide dan penuangan gagasan

2.

Layout design, typography, dan warna

3.

Layout Interactive (ikon navigasi).

Keterangan
3
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D. Penilaian Aspek Efek Media Terhadap
Strategi Pembelajaran
1. Dukungan media bagi kemandirian belajar
siswa.

2.

3.

A.

Kemampuan media untuk meningkatkan
motivasi siswa dalam mempelajari materi
Bioteknologi
Kemampuan
media
menambah
pengetahuan.

4.

Kemampuan media memperluas wawasan
siswa.

E.

Penilaian Kelayakan Tampilan Menyeluruh

1.

Kemenarikan
media

2.

Kemudahan
untuk
teks/tulisan.dalam majalah

tampilan

majalah

dalam

membaca

Komentar Bapak/Ibu secara keseluruhan mengenai Majalah Digital inI
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B.

Kesimpulan Umum.
Berdasarkan aspek rekayasa perangkat lunak, aspek media pembelajaran,
aspek komunikasi audio visual :
1. Layak untuk selanjutnya digunakan dalam pembelajaran di SMA tanpa
revisi.
2. Layak untuk selanjutnya digunakan dalam pembelajaran di SMA
dengan revisi sesuai saran.
3. Tidak layak produksi maupun digunakan dalam pembelajaran di SMA.

Tabel 3.5 Lembar validasi Guru
A. Penilaian Kelayakan Aspek Materi
NO ASPEK

DESKRIPSI

Skor
4

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8..

Kesesuaian isi
majalah digital
dengan Kompetensi
Dasar (KD) dan
Tujuan Pembelajaran
Kebenaran konsep
materi ditinjau dari
aspek keilmuan.

Materi yang disampaikan
sesuai/relevan dengan
Kompetensi Dasar dan
Tujuan Pembelajaran

Konsep dan definisi yang
disajikan sesuai dengan
konsep dan definisi yang
berlaku dalam bidang
Biologi.
Kejelasan
topik Topik yang dibahas dapat
pembelajaran
dimengerti dengan jelas
Keruntutan materi
Materi
mengenai
Bioteknologi
dibahas
secara runtut.
Cakupan materi
Materi Bioteknologi telah
tercakup
secara
keseluruhan
dalam
majalah digital
Ketepatan materi dan Materi dan contoh yang
contoh
untuk disajikan
mendukung
mengembangkan
kemandirian belajar bagi
kemandirian belajar. siswa.
Keterkaitan contoh Contoh yang disajikan
materi dengan
sesuai dan terkait dengan
kondisi yang ada
kondisi yang ada di
dilingkungan sekitar lingkungan sekitar.
Kejelasan
contoh Contoh disajikan dengan

3

2

KRITIK/S
ARAN
1
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yang diberikan.
jelas dan mendukung
pemahaman peserta didik.
9. Kesesuaian
tingkat Tingkat kesulitan dan
kesulitan
dan keabstrakan konsep sesuai
keabstrakan konsep dengan tingkat berfikir
dengan
siswa SMA kelas XII,
perkembangan
sehingga
dapat
kognitif siswa SMA diterjemahkan
dengan
kelas XII.
mudah.
10. Muatan
aspek Aspek pembelajaran yang
kognitif, psikomotor mencakup
kognitif,
dan afektif pada psikomotor dan afektif
materi
yang telah padu dalam materi.
disampaikan.

B. Penilaian Kelayakan Aspek kebahasaan
NO ASPEK

DESKRIPSI

Skor
4

3

2

KRITIK/SA
RAN
1

1. Ketepatan istilah.

Istilah-istilah
yang
digunakan tepat
dan
sesuai dengan bidang
Biteknologi
dalam
Biologi.
2. Kemudahan
Penggunaan
bahasa
memahami alur materi mendukung kemudahan
melalui penggunaan memahami alur materi.
bahasa.

3. Ketepatan
teks Teks yang digunakan
majalah digital dengan dalam majalah digital
materi.
dapat
menyampaikan
materi dengan tepat.

C. Penilaian kelayakan Aspek penyajian
NO ASPEK

DESKRIPSI

Skor
4

1

Dukungan

majalah Penyajian

materi

3

2

KRITIK/SARA
N
1
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Digital
terhadap mendorong
peserta
keterlibatan
peserta didik untuk terlibat aktif
didik
pada
proses dalam pembelajaran.
pembelajaran.

2

3

4

Penyajian gambar

Penyajian
gambar
menarik
dan
proporsional.
Penyajian video
Penyajian
video
menarik
dan
proporsional.
Kejelasan alur cerita Alur
cerita
yang
yang mendukung untuk disajikan
mendukung
memahami materi.
kemudahan
pembaca
untuk memahami materi

D. . Penilaian Kelayakan Efek Media Terhadap Strategi Pembelajaran
NO

ASPEK

DESKRIPSI

Skor
4

1. Kemudahan
penggunaan.

Majalah mudah untuk
digunakan dalam proses
pembelajaran siswa baik
secara mandiri maupun
di dalam kelas.
2. Dukungan media bagi Majalah
mendukung
kemandirian
belajar siswa
untuk
dapat
siswa.
belajar mata pelajaran
Biologi secara mandiri
3. Kemampuan
media Media
mampu
untuk
meningkatkan meningkatkan motivasi
motivasi siswa dalam siwa dalam mempelajari
mempelajari
Bioteknologi
Bioteknologi

4. Kemampuan
media Media
meningkatkan
menambah
pengetahuan siswa.
pengetahuan.
media Media
mampu
5. Kemampuan
memperluas wawasan memperluas wawasan
siswa.
siswa dalam bidang
Bioteknologi

3

2

KRITIK/SAR
AN
1
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E. Penilaian Kelayakan Tampilan Menyeluruh
NO ASPEK

DESKRIPSI

Skor
4

3

2

KRITIK/SARA
N
1

1. Kemenarikan
Desain dan gambar sampul
Majalah
secara memberi
kesan
positif
menyeluruh
sehingga mampu menarik
minat pembaca.
2. Kemudahan dalam Teks dan tulisan mudah
membaca
dibaca
teks/tulisan.

1. Komentar Bapak/Ibu secara keseluruhan mengenai Majalah Digital ini

2. Kesimpulan Umum.
Berdasarkan penilaian kelayakan materi, kebahasaan, penyajian, efek
terhadap strategi pembelajaran dan tampilan menyeluruh, maka majalah
digital ini dinyatakan :
1. Layak untuk selanjutnya digunakan dalam pembelajaran di SMA tanpa
revisi.
2. Layak untuk selanjutnya digunakan dalam pembelajaran di SMA
dengan revisi sesuai saran.
F. ANALISIS DATA
Analisis data dilakukan untuk menilai sesuai atau tidaknya produk yang
dihasilkan sebagai media pembelajaran di sekolah. Dalam analisis data
digunakan dua cara yakni kuantitatif dan kualitatif
1. Kualitatif
Analisis kualitatif mengunakan teknik triangulasi, diartikan sebagai
teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai
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teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah data. Dalam
penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap enam guru biologi
SMA dan hasil wawancara di setiap sekolah peneliti merangkum pendapat,
komentar, serta saran yang diberikan guru kemudian hasil tersebut
dianalisis agar mengetahui kelayakan dari media pembelajaran majalah
digital.
2. Kuantitatif
Analisis kuantitatif didapatkan dari uji kesesuian isi produk oleh
ahli materi, ahli media, dan guru untuk mengetahui kelayakan dari media
pembelajaran Majalah Digital. Data kuantitaif yang diperoleh akan diubah
menjadi skala penilaian (interval) untuk melihat hasil kelayakan dari
produk yang telah di validasi oleh tenaga ahli serta guru. Kelayakan dan
validasi produk diambil berdasarkan acuan Mardapi (2008). Menurut
Mardapi (2008) semakin besar variasi jawaban tiap butir maka akan
semakin baik instrumen tersebut. Bila variasi skor suatu butir sangat kecil
berarti butir itu bukanlah variabel yang baik. Selanjutnya dihitung indeks
keandalan instrumen dengan rumus cronbach alpha, bila besarnya indeks
sama atau lebih besardari 7,0 artinya instrumen tersebut tergolong baik
Tabel indeks keandalan kelayakan dan validitas produk
Kategorisasi kelayakan dan validitas produk yang dibuat diadaptasi
dari (Mardapi, 2008).
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3.6.Tabel Kategorisasi kelayakan dan validitas
No

Skor

Kategori Kinerja

1

X ≥ ̅x + 1. SBx

Sangat Tinggi

2

̅x + 1.SB X > x ≥ ̅x

Tinggi

3

̅x > X ≥ ̅x - 1. SB X

Rendah

4

X < ̅x - 1. SBx

Sangat Rendah

Keterangan Tabel:
̅x

:
1
2

Rerata

skor

keseluruhan

siswa

dalam

satu

(skor maksimal + skor minimal)
1

SBx : Simpangan baku skor keseluruhan

6

(skor maksimal −

skor minimal)
X

: Skor yang dicapai masing-masing
Penjabaran Rumus Mardapi (2008) Untuk Skala 1 - 3
1

1

̅x

: Rerata ideal 2 (skor maksimal + skor minimal) = 2 (3+1) = 2

SBx

: 6 (skor maksimal – skor minimal) = 6 (3-1) = 0,33

1

1

Sangat Tinggi = X ≥ ̅x + (1. SBx)
= X ≥ 2 + (1 x 0,33)
= X ≥ 2,33
Tinggi

= ̅x + 1.SB X > x ≥ ̅x
= 2 + 0,33 > x ≥ 2
= 2,33 > x ≥ 2

Rendah

kelas

= ̅x > X ≥ ̅x - 1. SB X
= 2 > X ≥ 2 – (1 x 0,33)
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= 2 > X ≥ 1,67
Sangat Rendah= X < ̅x - 1. SBx
= X < 2 – (1 x 0,33)
= X < 1,67
Penjabaran Rumus Mardapi Untuk Skala 1 – 4
1

1

̅x

: Rerata ideal 2 (skor maksimal + skor minimal) = 2 (4+1) = 2,5

SBx

: (skor maksimal – skor minimal) = (4-1) = 0,5

1

1

6

6

Sangat Tinggi = X ≥ ̅x + (1. SBx)
= X ≥ 2,5 + (1 x 0,5)
=X≥3
Tinggi

= ̅x + 1.SB X > x ≥ ̅x
= 2,5 + 0,5 > x ≥ 2,5
= 3 > x ≥ 2,5

Rendah

= ̅x > X ≥ ̅x - 1. SB X
= 2,5 > X ≥ 2,5 – (1 x 0,5)
= 2,5 > X ≥ 2

Sangat Rendah= X < ̅x - 1. SBx
= X < 2,5 – (1 x 0,5)
=X<2
keterangan :
X = mean ideal

X = 1 ⁄2 ( skor maksimal ideal + skor minimal ideal)
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SBx = simpangan baku ideal SBx= 1 ⁄6 ( skor maksimal ideal - skor minimal
ideal)
Skor maksimal ideal = £ butir kriteria X skor tertinggi
Skorminimal ideal = £ butir kriteria X skor terendah.
Mengacu pada tabel konversi nilai skala empat perhitungan tersebut dapat
diuraikan sebagai berikut :
X =rerata ideal 1 ⁄2 ( skor maksimal ideal + skor minimal ideal) = 1 ⁄2 (4+1)

= 2,5
SBx= simpangan baku ideal = 1 ⁄6 ( skor maksimal ideal - skor minimal ideal) =
1 ⁄ (4-1)= 0,5
6
Sangat tinggi = X ≥

X + 1. SBx

= x > 2,5 +(1 x 0,5)
=x>3
Tinggi

= X + 1.SBx > X ≥

X

= 2,5 + 0,5 > X ≥ 2,5
= 3 > X ≥ 2,5
Rendah

= X > X ≥ X – 1.SBx
= 2,5 > X ≥ (2,5-0,5)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
46

= 2,5 > X ≥ 2
Sangat rendah = X < (X - 1.SBx)
= X< (2,5-0,5)
=X<2

G. INDIKATOR KEBERHASILAN
Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah:
1. Selesainya pengembangan media pembelajaran majalah digital berbasis
web blog pada materi bioteknologi SMA kelas XII
2. Media pembelajaran majalah digital berbasis web blog pada materi
bioteknologi SMA kelas XII divalidasi oleh ahli media, ahli materi, dan
guru
3. Berdasarkan hasil validasi, media pembelajaran majalah digital berbasis
web blog pada materi bioteknologi SMA kelas XII memiliki kriteria
“ layak” untuk digunakan

H. KRITERIA VALIDATOR
Adapun kriteria validator ini adalah
1. Guru yang memvalidasi produk media pembelajaran majalah digital
berbasis web blog adalah guru biologi kelas XII pada materi bioteknologi
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2.

Ahli media yang memvalidasi produk media pembelajaran

majalah

digital berbasis web blog adalah Dosen lulusan S2 TI
3. Ahli materi yang memvalidasi produk media pembelajaran

majalah

digital berbasis web blog adalah Dosen lulusan S2 bioteknologi.

I. PELAKSANAAN PENELITIAN
1. Waktu penelitian
Adapun penelitian ini dilakukan pada enam sekolah
bertujuan mendapatkan

SMA

gambaran awal tantang media yang akan

dikembangkan oleh peneliti. Adapun untuk memvalidasi produk
dilakukan di dua sekolah yakni SMA Emanuel kalasan dan SMA N 1
Ngaglik.

Lamanya waktu penelitian dari observasi hingga validasi

membutuhkan waktu yakni selama satu bulan.
2. Langkah-langkah penelitian
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Diagram langkah-langkah Penelitian
Analisis
1. Bahan ajar yang digunakan masih monoton
2. Minimnya penggunaan media pembelajaran
3. Siswa kurang tertarik dengan pembelajaran yang monoton

Desain
1. Membuat rancangan produk

Develoment
1. Mengembangkan produk majalah elektronik
2. Validasi ahli materi dan media

Evaluation
re
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. ANALISIS KEBUTUHAN
Langkah awal yang dilakukan peneliti dalam rangka pengembangan
media pembelajaran majalah digital berbasis web blog pada materi
bioteknologi SMA kelas 12 adalah melakukan analisis kebutuhan kepada
enam sekolah di Yogyakarta maupun diluar Yogyakarta. Keenam sekolah
tersebut terdiri dari 3 sekolah swasta dan 3 sekolah negeri. Adapun 6 sekolah
yang diwawancarai peneliti adalah SMA N 1 Ende, SMA St. Petrus Ende,
SMA N 5 Yogyakarta, SMA N 1 Ngaglik, SMA St. Thomas Yogyakarta, dan
SMA St.Imanuel Kalasan.
Hasil analisis kebutuhan diperoleh dengan cara melakukan wawancara
dan observasi terhadap guru-guru biologi SMA kelas XII. Analisis kebutuhan
tersebut bertujuan untuk mengetahui pemahaman guru tentang penggunaan
media, ketersediaan media di kelas, serta masalah yang dihadapi guru terkait
materi bioteknologi. Sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu
menyiapkan daftar pertanyaan agar dapat memudahkn pada saat wawancara.
Tahapan wawancara dilakukan peneliti untuk mengetahui penggunaan
media oleh guru dalam kelas. Hasil wawancara dijadikan sebagai acuan

49
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dalam mengembangkan media pembelajaran majalah digital berbasis web
blog pada materi bioteknologi SMA kelas XII.
Pada penelitian ini ada 20 pertanyaan

berupa 7 pertanyaan terkait

media pembelajaran yang terdapat dalam kelas, 6 pertanyaan mengenai
materi bioteknologi, serta 2 pertanyaan mengenai penggunaan media
pembelajaran majalah digital.
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Berikut ini adalah tabel hasil wawancara :
Tabel 4.1 Hasil wawancara
No

Pertanyaan

1.

Sejauh mana
pemahaman
Bapak/Ibu
mengenai
penggunaan media
pembelajaran
dalam proses
pembelajaran ?
(media)
Apakah sekolah
sudah menyiapkan
semua media
dengan baik ?
Media
pembelajaran apa
yang sering
Bapak/Ibu gunakan
selama ini ?
Apakah Bapak/Ibu
mengalami
kesulitan
dalam
menggunakan
media
pembelajaran yang
telah
Bapak/Ibu
siapkan
?
(kesulitan dalam
pengunaan media)
Jika iya, bagaimana
Bapak/Ibu
mengatasi kesulitan
tersebut ?
Apakah peserta
didik mengalami
kesulitan dalam
menggunakan
media
pembelajaran yang

2.

3.

4.

5.

6.

SMA
N1
Ngagli
k
Media
sebaga
i alat
bantu

SMA
N1
Ende

SMA St.
Petrus
Ende

SMA St.
Thomas
yogya

SMA St.
Imanuel
Kalasan

SMA N 5
Yogya

Media
sebaga
i alat
bantu

Media
bagian
dari
pembelaja
ran

Media
sangat
penting

Media
sangat
membantu

Media
sebagai alat
pendukung

Cukup

Belum

Belum

Belum

Belum

Cukup

PPT,li
ngkun
gan
sekola
h,
Tidak

PPT,
buku

PPT,buku

PPT,video

PPT,Modul
,diktat.

Tidak

Tidak

PPT,vide
o
lingkunga
n sekolah,
modul
Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Mencari
solusi

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak
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7.

8.

9.

10.

11.

telah Bapak/Ibu
siapkan ?
Apakah Bapak/Ibu
memiliki media
pembelajaran lain
untuk menjelaskan
materi pelajaran
selain buku yang
ada di sekolah ?
Apakah Bapak/Ibu
memiliki media
berupa
modul,diktat atau
bahan ajar yang
tepat untuk
menjelaskan materi
pelajaran biologi?
(modul atau bahan
ajar)
Jika iya, apakah
Bapak/Ibu sendiri
yang membuat
bahan ajar tersebut
?
Jika tidak (bila
modul dibuat oleh
penulis lain dan
diterbitkan oleh
penerbit tertentu),
apakah ada
kekurangan dari
modul tersebut?
(seperti
kelengkapan
materi, kualitas
gambar, jenis
kertas, dll).
Jelaskan!
Apakah Bapak/Ibu
menggunakan
metode
pembelajaran
tertentu dalam
menjelaskan materi
Bioteknologi
(Bioteknologi)

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
53

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Kesulitan-kesulitan
apa yang Bapak/Ibu
dapatkan dalam
menerapkan
metode
pembelajaran
tersebut ?
Apakah Bapak/Ibu
mengalami
kesulitan dalam
menjelaskan materi
bioteknologi?
(contohnya, karena
media yang
terbatas)
Apakah peserta
didik antusias
dalam mengikuti
pembelajaran
biologi pada materi
bioteknologi ?
Apakah
perpustakaan
sekolah
menyediakan buku
referensi yang
relevan dengan
bioteknologi ?
Apakah dalam
pembelajaran
biologi terutama
bioteknologi selalu
mengaitkan dengan
kehidupan seharihari ?
Bagaimana hasil
belajar peserta
didik pada materi
bioteknologi ?
Apakah Bapak/Ibu
membutuhkan
media alternatif
dalam
pembelajaran
biologi seperti
pembelajaran

Kesuli
tan
menjel
askan
materi

Siswa
bersik
ap
malas
tahu

Daya
tangkap
siswa
yang
rendah

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Baik

Cukup

Cukup

Ya

Ya

Ya

Kekurang
an sarana
dan
prasana

Tidak

Materi
bioteknolog
i modern
yang
abstrak

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Baik

Baik

Ya

Ya

Tidak

Ya

Cukup

Ya
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19.

20.

berbasis web?
Apakah Bapak/Ibu
setuju jika perlu
dikembangkan
media
pembelajaran
berupa Majalah
Digital berbasis
WEB pada materi
bioteknologi ?
Apakah bapak ibu
memiliki saran
untuk
pengembangan
Majalah Digital
berbasis WEB pada
materi bioteknologi
?

Setuju

Sangat
setuju

Sangat
setuju

Diberi
gmbar
yang
menari
k

Diberi
gmbar
yang
menari
k

Diberi
gmbar
yang
menarik

Sangat
setuju

Diberi
gmbar
yang
menarik

Sangat
setuju

Sangat
setuju

Diberi
gmbar yang
menarik
serta materi
yang terkini

Diberi
gmbar yang
menarik
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A. Deskripsi Hasil Analisis Wawancara
Berdasarkan hasil wawancara peneliti mendapatkan bahwa pada setiap
pembelajaran biologi para guru sudah menerapkan Pendidikan karakter melalui
kegiatan praktikum. Dalam praktikum selalu menerapkan karakter kerja sama,
bertanggung jawab, jujur, serta rasa ingin tahu. Contohnya pada saat praktikum
peserta didik bekerja sama dengan peserta didik lainnya dan bertanggung jawab
dengan tugas yang diberikan serta data yang diperoleh harus diolah dengan jujur.
Berdasarkan

hasil

wawancara

guru

menjelaskan

tentang

metode

pembelajaran yang digunakannya dalam pembelajaran biologi di sekolah. Adapun
metode yang sering digunakan pada setiap sekolah beragam. Pada materi
bioteknologi metode yang sering digunakan adalah metode kooperative, dan
ceramah.

Metode kooperative menggunaka teknik diskusi agar peserta didik

mampu bekerja sama dalam kelompok serta menjelaskan kembali materi
bioteknologi yang dipelajari pada peserta didik lainnya. Metode ceramah yang
diakukan oleh guru pada materi bioteknologi yakni dengan menyampaikan materi
secara lisan kepada peserta didik.

1. Media dalam pembelajaran biologi
Dalam pembelajaran biologi semua narasumber enam sekolah
mengatakan

bahwa

media

sangat

penting.

Media

pembelajaran

menempati posisi yang sangat penting sebagai salah satu komponen sistem
pembelajaran. Alasannya tanpa media, komunikasi antara guru dan peserta
didik tidak akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses
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komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung secara optimal. Dari hasil
wawancara diketahui bahwa setiap sekolah sudah terdapat media yang
dapat membantu proses pembelajaran walaupun media yang tersedia di
sekolah masih tergolong sederhana. Berdasarkan hasil wawancara pada
enam sekolah sudah terdapat fasilitas untuk media IT . Hal itu dapat
membantu guru dalam menjelaskan materi ke peserta didik. Media IT yang
sering digunakan guru berupa PPT. Pada ruang kelas sudah terdapat
proyektor sebagai fasilitas untuk guru. Pada PPT guru juga menampilkan
gambar serta video agar peserta didik tertarik dalam pembelajaran. Video
biasanya diunduh dari Youtube untuk menjelaskan materi yang sulit seperti
proses pembelahan sel, bioteknologi modern dan lain-lain. Selain itu, fakta
hasil wawancara menunjukan bahwa ke 6 sekolah tersebut sudah memiliki
akses internet yang baik. Ini berpeluang untuk diterapkan majalah digital
kepada peserta didik agar dalam pembelajaran mereka bisa mandiri.

2. Kesulitan Yang Dialami Dalam Menggunakan Media Pembelajaran Biologi
Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan masih terdapat
kendala dalam pengunaan media IT, ada beberapa sekolah yang tidak
memiliki proyektor dikarenakan rusak dan kendala lainnya. Hal ini
disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana yang menjamin
keberlangsungan

belajar

mengajar.

Hasil

wawancara

menunjukan

kurangnya media yang tersedia membuat guru harus kreatif dalam
pembelajaran agar tujuan dari keberhasilan belajar dapat dicapai. Jika
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media yang dibutuhkan tidak tersedia di sekolah maka guru berinisiatif
membuat media yang sederhana agar peserta didik mengerti dan tertarik
pada pembelajaran tersebut. Contoh media yang disediakan guru adalah
video untuk pembelajaran dalam kelas.
Pada dasarnya peserta didik di setiap sekolah tersebut

tidak

mengalami kesulitan dalam penggunaan media yang telah disediakan oleh
guru karena teknologi semakin canggih membuat mereka pun belajar
mandiri dan mencari tahu materi dengan sendirinya. Setiap guru memiliki
media buku untuk menjelaskan materi yang diajarkannya.

3. Modul Pembelajaran Biologi
Pada setiap sekolah yang diwawancarai peneliti menemukan bahwa
setiap guru memiliki berbagai jenis dan sumber serta bahan ajar yang dapat
digunakan dalam pembelajaran. Salah satu bentuk sumber belajar dan
bahan ajar yaitu cetakan seperti buku, modul, ensiklopedia, dan bentuk
cetakan lainnya. Adapun sumber bahan ajar lainnya juga tersedia di
perpustakaan online dan juga blog sekolah. Modul atau diktat yang
digunakan sebagai bahan ajar tersebut, beberapa guru bahkan membuat
sendiri dan ada yang menggunakan modul yang disediakan sekolah.

4. Materi Bioteknologi
Pada penelitian ini, peneliti ingin mengembangkan materi
Bioteknlogi pada kelas XII. Pemilihan materi ini berdasarkan hasil
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wawancara dari setiap guru yang mengatakan bahwa pada materi
bioteknologi modern mereka kesulitan untuk menjelaskan ke peserta didik
dikarenakan materi tersebut sangat abstrak. Pada saat mengajar, setiap guru
menggunakan teknik tertentu saat pembelajaran berlangsung. Adapun
teknik yang digunakan pada materi bioteknologi sangat beragam. Pada
materi bioteknologi teknik

yang sering digunakan guru adalah diskusi

teknik diskusi dan praktikum. Adapun langkah pada teknik diskusi, peserta
didik aktif mencari tahu materi itu menggunakan gadget sendiri lalu
mempresentasikan di depan kelas. Teknik diskusi seperti ini dianggap guru
sebagai teknik efektif pada materi bioteknlogi karena setiap siswa
disekolah sudah diperbolehkan membawa gadget. Teknik lain yang
digunakan berupa praktikum. Biasanya diadakan pada materi bioteknologi
konvensional. Kesulitan dalam menjelaskan materi ini adalah pada materi
bioteknologi yang pada umumnya materi tersebut bersifat abstrak. Selain
itu juga tingkat kepekaan siswa masih rendah dalam menyerap materi yang
diberikan, ditambah lagi dengan kekurangan sarana dan prasarana.
Penggunaan media untuk materi bioteknologi pada setiap sekolah
masih terbatas. Pada materi bioteknologi pada setiap sekolah siswa
memiliki antusias yang baik karena materi tersebut berhubungan langsung
dengan kehidupan manusia. Berdasarkan hasil wawancara setiap sekolah
belum terdapat buku yang relevan yang khusus membahas materi
bioteknologi. Pada setiap sekolah, pengajaran bioteknologi selalu
mengaitkan materi tersebut dengan kehidupan sehari-hari. Alasannya
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adalah materi bioteknologi konvensional sering digunakan manusia dalam
kehidupan. Pada hasil belajar siswa di setiap sekolah berdasarkan tingkat
nasional sudah cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara di setiap sekolah
dibutuhkan media alternatif lain untuk menjelaskan materi bioteknologi.
5.

Media Majalah Digital Berbasis Web
Berdasarkan hasil wawancara setiap sekolah sangat setuju jika
dikembangkan media pembelajaran berupa majalah digital. Hal ini
dikarenakan setiap guru berharap peserta didik dapat belajar mandiri di
rumah maupun di mana saja. Setelah menyetujui materi untuk
dikembangkan, ada guru yang menyarankan majalah harus berisi gambar
yang menarik, video, serta pada majalah juga disajikan materi berupa
problem solving agar siswa terpacu untuk berpikir kritis. Jika majalah
tidak disajikan dalam bentuk web, guru meminta disajikan pada blog agar
mudah diakses.

B. HASIL PENGEMBANGAN PRODUK AWAL
Setelah melakukan tahap analisis kebutuhan dan mengumpulkan
informasi yang berkaitan dengan penelitian, maka didapatkan gambaran
umum mengenai desain majalah digital biologi yang akan dikembangkan
serta materi yang cocok untuk pengembangan media tersebut. Materi yang
disusun berdasarkan karateristik siswa dan kemauan guru. Adapun tahapan
penelitian ini adalah Tahap desain produk awal, pada tahapan ini dimulai
dengan menyiapkan literatur mengenai penelitian dan pengembangan serta
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melakukan tinjauan terhadap Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar
(KD) materi Bioteknologi yang disesuaikan dengan kurikulum 2013 revisi.
Tahapan perencanaan selanjutnya adalah menyusun indikator-indikator yang
akan dicapai dalam pengembangan majalah digital disesuaikan dengan KI dan
KD yang digunakan. Pada tahapan penelitian dilakukan dengan mulai
mengumpulkan seluruh data dan perlengkapan yang dibutuhkan pada proses
penelitian dan pengembangan produk. Tahap awal sebelum desain adalah
peneliti menyusun materi bioteknologi disesuaikan dengan bahasa majalah
yakni bahasa popular, kemudian mencari gambar-gambar yang relevan
dengan materi bioteknologi, serta mencari video-video yang sesuai dengan
materi tersebut.
Dalam penelitian ini desain majalah digital dibuat dengan aplikasi
corel draw. Corel draw adalah sebuah program aplikasi komputer yang
dirancang khusus untuk editor grafik vektor. Perangkat lunak grafik vektor
adalah program komputer yang memungkinkan penggunanya untuk membuat
dan menyunting gambar-gambar grafis vektor secara antarmuka dan
menyimpannya dalam format grafik vektor, di antaranya seperti EPS, PDF,
dan SVG. Corel draw diciptakan untuk memenuhi kebutuhan pengolahan
gambar. Aplikasi ini banyak digunakan bidang percetakan ataupun publikasi
dan pekerjan lain yang terkait dalam dunia visualisasi. Sebelum masuk dalam
aplikasi, peneliti menyusun isi dari majalah digital antara lain berupa materimateri pembelajaran, artikel atau jurnal terkait bioteknologi, serta video yang
berkaitan dengan bioteknologi.
Pada tampilan majalah digital

peneliti akan menyajikan materi

pembelajaran yang disajikan dengan bahasa majalah dan gambar-gambar
yang menarik agar pembaca tertarik untuk belajar serta informasi tambahan
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bagi pembaca. Selain isi, akan ada juga jurnal terkait bioteknologi yang
disajikan ke pembaca serta video-video agar pengetahuan pembaca semakin
meluas. Dalam pengembangan majalah digital ini mengacu pada majalah
digital yakni https://www.sciencemag.org/. Alasan peneliti mengunakan
acuan dari majalah tersebut karena tata letak dan penyajian dari majalah
digital tersebut sangat menarik. Majalah https://www.sciencemag.org/. dalam
penyajiannya dipenuhi gambar-gambar yang menarik dan di kemas dalam
bentuk PDF.
Gambaran produk awal media pembelajaran majalah digital sebagai
berikut:
1. Rencana pelaksaan pembelajaran
Sebelum membuat produk, awalnya peneliti menyusun RPP yang
bertujuan agar produk tersebut dapat dijalankan sesuai dengan RPP
dalam pembelajaran. RPP disusun secara terperinci dan sistematis untuk
mencapai tujuan pembelajaran. Adapun komponen dalam RPP yang
telah disusun oleh peneliti sebagai berikut:


Identitas RPP yang terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran,
kelas/semester, materi, sub mater, serta alokasi waktu.



Kompetensi inti SMA



Kompetensi dasar materi bioteknologi 3.10



Indikator pembelajaran sesuai dengan taksoni Bloom



Tujuan pembelajaran dari materi Bioteknologi



Materi pembelajaran



Pendekatan model dan metode yang akan digunakan dalam
pembelajaran
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Media pembelajaran



Sumber belajar



Langkah-langkah kegiatan pembelajaran



Penilaian



Lampiran-lampiran

RPP yang dibuat untuk materi Bioteknologi kelas XII SMA
semester genap dengan alokasi waktu 4 x 45 menit. RPP yang telah
dirancang bertujuan untuk meningkatkan semangat membaca siswa,
meningkatkan kerja sama antar siswa. RPP yang disusun dilengkapi
dengan lembar penilaian serta LKPD untuk siswa. RPP untuk materi
bioteknologi yang dikembangkan peneliti sebanyak 2 x pertemuan dengan
4 JP.
2. Media Pembelajaran Majalah Digital
Media pembelajaran Majalah digital dikembangkan oleh peneliti
pada materi Bioteknologi kelas XII semester genap. Media ini
dikembangkan berdasarkan dengan RPP yang telah disusun oleh peneliti.
Adapun dalam majalah tersebut disajikan materi pembelajaran yang
didukung oleh gambar yang relevan serta video sebagai informasi
tambahan bagi pembaca. Bahasa yang digunakan adalah bahasa majalah.
Web blog diceritakan dan tampilkan link apa saja. Dalam majalah tersebut
peneliti membagi materi berdasarkan RPP seperti pengertian bioteknologi,
jenis-jenis bioteknologi, contoh-contoh bioteknologi, dampak penggunan
bioteknologi, untuk lebih lengkap berikut ini link dari majalah digitial
tersebut https://bioteknologi-sma-12.blogspot.com/.
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Berikut ini adalah gambaran produk awal. Diharapkan media ini
dapat membantu guru, peserta didik serta semua orang dalam mencari
informasi tentang materi bioteknologi.

Tabel 4.2 gambaran produk awal

No
1.

2.

3.

Foto

Keterangan
Pengantar awal
dalam majalah
digital berisikan
penjelasan awal
tentang majalah
digital serta
informasi pengunaan
secara umum.
Sampul yang
terdapat di majalah
Digital memuat
informasi judul serta
pada cover majalah
terdapat gambar
yang mewakili
materi bioteknologi.
Kompetensi
dasar,indikator serta
tujuan pembelajaran.
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4.

Tampilan awal pada
materi pengertian
dari materi
bioteknologi peneliti
juga menyajikan
informasi tambahan
bapak bioteknologi.

Tampilan untuk
jenis-jenis
bioteknologi peneliti
juga menyajikan arti
setiap warna dalam
ilmu bioteknologi

Tampilan
untuk
materi
produk
bioteknologi peneliti
menyajikan dengan
gambar
yang
kualitasnya
bagus
untuk menarik minat
pembaca.
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Tampilan
untuk
materi
produk
bioteknologi peneliti
menyajikan dengan
gambar
yang
kualitasnya
bagus
untuk menarik minat
pembaca.

.

5.

Tampilan
untuk
materi
produk
bioteknologi modern
peneliti menyajikan
dengan gambar yang
kualitasnya
bagus
untuk menarik minat
pembaca.
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Pada
tampilan
majalah
tersebut
terdapat
manfaaat
bioteknologi dalam
kehidupan manusia.
bidang-bidang
bioteknologi tersebut
adalah
bidang
kehidupan,
bidang
kesehatan dan bidang
pertanian.
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Tampilan pada
majalah digital yang
berisikan materi
dampak dari
penggunaan
bioteknolgi yakni
dampak negatif dan
dampak positif.

Tampilan
pada
majalah digital yang
berisikan
materi
tambahan
berupa
jurnal. Di dalam
majalah
terdapat
jurnal sebagai bacaan
tambahan
peneliti
telah menerjemahkan
abstraknya
ke
bahasa Indonesia.
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Pada majalah digital
peneliti juga
menyajikan video
tentang bioteknolgi.
Video tersebut
disajikan sebagai
informasi tambahan
bagi pembaca.
Pada

majalah

peneliti

ini
juga

mencantumkan
biodata peneliti.

Pada majalah ini
peneliti
juga
menyajikan
daftar
pustaka
terkait
materi bioteknologi.
Fungsi dari daftar
pustaka
tersebut
memberikan sumber
informasi
yang
ditulis agar nantinya
bisa ditelusuri oleh
para pembaca jika
ingin
mengetahui
informasi
maupun
teori tersebut dengan
lebih lengkap.
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Desain produk majalah digital dibuat semenarik mungkin agar
peserta didik atau siapapun yang membacanya dapat tertarik dengan materi
bioteknologi. Tampilan menarik seperti gambar-gambar dengan kualitas
bagus, video yang menarik serta jurnal sebagai informasi tambahan.
Dengan adanya media pembelajaran majalah digital ini peneliti berharap
akan membantu guru dalam pembelajaran sehingga peserta didik lebih
tertarik pada materi pembelajaran bioteknologi.
C. DATA HASIL VALIDASI
Berdasarkan data validasi peneliti menyusunya berdasarkan hasil validasi dari
guru, ahli media, serta ahli materi. Berikut ini rincian dari validasi tersebut.
1. Data hasil validasi guru kelas XII
Guru biologi yang menjadi validator dalam penelitian ini ada dua
guru yakni guru dari sekolah swasta dan guru dari sekolah negeri.
Adapun sekolah yang dipilih untuk menjadi validator adalah SMA 1
Ngaglik dan SMA Imanuel Kalasan. Alasan dari peneliti memilih
sekolah tersebut karena jaringan internet serta media pembelajaran untuk
majalah digital sudah baik adanya di sekolah tersebut. Guru yang diminta
sebagai validator adalah guru BIOLOGI yang mengajar kelas XII pada
materi bioteknologi. Masukan dari guru akan digunakan untuk bahan
acuan revisi dan menghasilkan produk yang lebih baik. Rentang skor
yang digunakan oleh validator guru yakni 1-4.
Pada lembar validasi terdapat 5 aspek untuk penilaian antara lain :
a. Aspek materi
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b. Aspek kebahasaan
c. Aspek penyajian
d. Aspek tampilan menyeluruh
e. Aspek efek media terhadap strategi pembelajaran
Berikut ini hasil rekapitulasi data validasi oleh guru SMA kelas 12
Tabel 4.3 Hasil validasi sekolah

Aspek yang dinilai

Hasil penilaian skor
Validator SMA N 1 SMA Imanuel
Ngaglik
kalasan

Aspek materi

36

34

Aspek kebahasaan

12

10

Aspek penyajian

15

14

Aspek tampilan menyeluruh

19

20

Aspek efek media terhadap 7
strategi pembelajaran

8

Total skor keseluruhan
Jumlah item
Rerata = £skor keseluruhan
£Jumlah item
Kriteria

89
24
3,70

86
24
3,58

Sangat tinggi

Sangat tinggi

Kriteria Mardapi (2008) Sangat Tinggi
= X ≥ 3, Tinggi = 3 > x ≥
2,5 , Rendah
= 2,5 > X ≥ 2, Sangat Rendah = X < 2.
Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh guru SMA N 1 Ngaglik
pada tanggal 19-11-2019 menyatakan bahwa media pembelajaran majalah
digital berbasis web blog memiliki skor 3,70 sehingga masuk kriteria “sangat
tinggi ”. Media majalah digital berbasis web blog dapat dinyatakan layak
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digunakan dengan revisi sesuai saran validator. Hasil validasi dirincikan
sebagai berikut :
1) Aspek Kelayakan Materi
Penilaian kelayakan materi mencakup poin kelayakan materi majalah
digital berbasis web blog pada media yang dikembangkan. Hasil
penilaian guru biologi SMA pada materi bioteknologi adalah sebagai
berikut:
Tabel 4.4 Hasil validasi aspek kelayakan SMA N 1 Ngaglik

No
1.

Indikator
Kesesuaian isi majalah digital dengan Kompetensi
Dasar (KD) dan Tujuan Pembelajaran
2.
Kebenaran konsep materi ditinjau dari aspek
keilmuan.
3.
Kejelasan topik pembelajaran
4.
Keruntutan materi
5.
Cakupan materi
6.
Ketepatan materi dan contoh untuk
mengembangkan kemandirian belajar.
7.
Keterkaitan contoh materi dengan kondisi yang ada
dilingkungan sekitar
8.
Kejelasan contoh yang diberikan.
9.
Kesesuaian tingkat kesulitan dan keabstrakan
konsep dengan perkembangan kognitif siswa SMA
kelas XII.
10 Muatan aspek kognitif, psikomotor dan afektif
pada materi yang disampaikan.
Jumlah skor
Rata-rata skor
Sumber : Dari data primer yang diolah

Skor Kriteria
4
Sangat tinggi
4

Sangat tinggi

4
4
3
3

Sangat tinggi
Sangat tinggi
Tinggi
Tinggi

3

Tinggi

4
4

Sangat tinggi
Sangat tinggi

3

Tinggi

36
3,6

Sangat tinggi

2) Penilaian Kelayakan Aspek kebahasaan
Penilaian kelayakan aspek bahasa mencakup poin kelayakan bahasa
majalah digital berbasis web blog pada media yang dikembangkan.
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Hasil penilaian guru SMA N 1 Ngaglik pada materi bioteknologi kelas
12 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.5 Hasil validasi aspek kebahasan SMA N 1 Ngaglik

NO ASPEK

Kriteria
Skor

1.
2.
3.

Ketepatan istilah.
4
Kemudahan memahami alur materi 4
melalui penggunaan bahasa.
Ketepatan teks majalah digital dengan 4
materi.
Jumlah Skor
12
Rata-rata skor
4

Sangat tinggi
Sangat tinggi
Sangat tinggi

Sangat tinggi

Sumber : Dari data primer yang diolah
3) Penilaian Kelayakan Aspek Penyajian
Penilaian kelayakan aspek penyajian mencakup poin kelayakan penyajian
majalah digital berbasis web blog pada media yang dikembangkan. Hasil
penilaian guru SMA N 1 Ngaglik pada materi bioteknologi kelas 12
adalah sebagai berikut:
Tabel 4.6 Hasil validasi aspek penyajian SMA N 1 Ngaglik
No

Indikator

Skor

Kriteria

1.

Tinggi

2.

Dukungan majalah Digital
terhadap 3
keterlibatan peserta didik pada proses
pembelajaran.
Penyajian gambar
4

3.

Penyajian video

4

Sangat tinggi

4.

Kejelasan alur cerita yang mendukung 4
untuk memahami materi.

Sangat tinggi

Sangat tinggi
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Jumlah skor

15

Rata-rata skor

3,75

Sangat tinggi

Sumber : Dari data primer yang diolah
4) Penilaian Kelayakan Efek Media Terhadap Strategi Pembelajaran
Penilaian kelayakan efek media mencakup poin kelayakan efek media
majalah digital berbasis web blog pada media yang dikembangkan. Hasil
penilaian guru SMA N 1 Ngaglik pada materi bioteknologi kelas 12
adalah sebagai berikut :
Tabel 4.7 Hasil validasi aspek efek media terhadap strategi pembelajaran
SMA N 1 Ngaglik
No

Indikator

Skor

Kriteria

1.

Kemudahan penggunaan.

4

Sangat tinggi

2.

Dukungan media bagi kemandirian belajar
siswa.

4

Sangat tinggi

3.

Kemampuan media untuk meningkatkan 4
motivasi
siswa
dalam
mempelajari
Bioteknologi
Kemampuan media menambah pengetahuan. 3

Sangat tinggi

Kemampuan media memperluas wawasan
siswa
Jumlah skor

4

Sangat tinggi

Rata-rata skor

3,8

4.
5.

Tinggi

19
Sangat Tinggi

Sumber : Dari data primer yang diolah
5) Penilaian Aspek Tampilan Menyeluruh
Penilaian kelayakan efek media mencakup poin kelayakan efek media
majalah digital berbasis web blog pada media yang dikembangkan. Hasil
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penilaian guru SMA N 1 Ngaglik pada materi bioteknologi kelas 12
adalah sebagai berikut:
Tabel 4.8 Hasil validasi aspek tampilan menyeluruh SMA N 1 Ngaglik
No

Indikator

Skor

Kriteria

1.

Kemenarikan
menyeluruh

4

Sangat tinggi

2.

Kemudahan dalam membaca
teks/tulisan.

3

Tinggi

Jumlah skor

7

Rata-rata skor

3,5

Majalah

secara

Sangat Tinggi

Sumber : Dari data primer yang diolah
Pada validasi tersebut guru SMA N 1 Ngaglik tidak memberikan
saran atau komentar pada setiap konten pertanyaan. Disetiap aspek
pertanyaan peneliti menyedikan kolom saran dan komentar. Saran dan
komentar diberikan oleh validator pada komentar secara keseluruhan. Pada
kesimpulan umum validator memberikan pertanyaan bahwa media majalah
digital berbasis web blog yang dikembangkan layak untuk selanjutnya di
gunakan dalam pembelajaran di SMA dengan revisi sesuai saran.
Tabel 4.9 Hasil komentar SMA N 1 Ngaglik

Komentar validator guru
SMA N 1 Ngaglik

Foto produk awal

Ada beberapa tulisan yang
kurang jelas,sebaiknya
mengunakan font yang mudah
dibaca.
Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh guru SMA Imanuel
Kalasan pada tanggal 19-11-2019 menunjukan bahwa media pembelajaran
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majalah digital berbasis web blog memiliki skor 3,58 sehingga masuk kriteria
“tinggi ”. Media majalah digital berbasis web blog dapat dinyatakan layak
digunakan dengan revisi sesuai saran validator. Hasil validasi dirincikan sebagai
berikut :
a) Aspek Kelayakan Materi
Penilaian kelayakan materi mencakup poin kelayakan materi majalah
digital berbasis web blog pada media yang dikembangkan. Hasil
penilaian guru biologi SMA Imanuel Kalasan pada materi
bioteknologi adalah sebagai berikut
Tabel 4.10 Hasil validasi aspek kelayakan materi SMA Imanuel Kalasan
No

Indikator

Skor

Kriteria

1.

4

Sangat tinggi

4

Sangat tinggi

3.

Kesesuaian isi majalah digital dengan
Kompetensi Dasar (KD) dan Tujuan
Pembelajaran
Kebenaran konsep materi ditinjau dari aspek
keilmuan.
Kejelasan topik pembelajaran

3

Tinggi

4.

Keruntutan materi

3

Tinggi

5.
6.

Cakupan materi
Ketepatan materi dan contoh untuk
mengembangkan kemandirian belajar.

3
4

Tinggi
Sangat tinggi

7.

Keterkaitan contoh materi dengan kondisi yang
ada dilingkungan sekitar

3

Tinggi

8.

Kejelasan contoh yang diberikan.

4

Sangat tinggi

9.

Kesesuaian tingkat kesulitan dan keabstrakan
konsep dengan perkembangan kognitif siswa
SMA kelas XII.

3

Tinggi

10

Muatan aspek kognitif, psikomotor dan afektif
pada materi yang disampaikan.

3

Tinggi

Jumlah skor
Rata-rata skor

34
3,4

Sangat tinggi

2.

Sumber : Dari data primer yang diolah
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b) Penilaian Kelayakan Aspek kebahasaan
Penilaian kelayakan aspek bahasa mencakup poin kelayakan bahasa
majalah digital berbasis web blog pada media yang dikembangkan. Hasil
penilaian guru SMA Imanuel Kalasan pada materi bioteknologi kelas 12
adalah sebagai berikut:
Tabel 4.11 Hasil validasi aspek kebahasaan SMA Imanuel Kalasan

NO ASPEK
1.
Ketepatan istilah.

Skor
3

Kriteria
Tinggi

2.

Kemudahan memahami alur materi melalui 3
penggunaan bahasa.

Tinggi

2.

Ketepatan teks majalah digital dengan materi. 4

Sangat tinggi

S
10
3,3

Jumlah skor

uRata-rata skor

Sangat
Tinggi

sumber : Dari data primer yang diolah
c) Penilaian Kelayakan Aspek Penyajian
Penilaian kelayakan aspek penyajian mencakup poin kelayakan penyajian
majalah digital berbasis web blog pada media yang dikembangkan. Hasil penilaian
guru SMA Imanuel Kalasan pada materi bioteknologi kelas 12 adalah sebagai
berikut:
Tabel 4.12 Hasil validasi aspek penyajian SMA Imanuel Kalasan

No
1.

2.
3.
4.

Indikator
Dukungan majalah Digital terhadap
keterlibatan peserta didik pada
proses pembelajaran.
Penyajian gambar
Penyajian video
Kejelasan
alur
cerita
yang

Skor
3

Kriteria
Tinggi

4
4
3

Sangat tinggi
Sangat tinggi
Sangat tinggi
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mendukung untuk memahami materi.
14
Jumlah skor
3,5
Rata-rata skor
Sumber : Dari data primer yang diolah

Sangat tinggi

d). Penilaian Kelayakan Efek Media Terhadap Strategi Pembelajaran
Penilaian kelayakan efek media mencakup poin kelayakan efek media
majalah digital berbasis web blog pada media yang dikembangkan.

Hasil

penilaian guru SMA Imanuel Kalasan pada materi bioteknologi kelas 12 adalah
sebagai berikut:
Tabel 4.13 Hasil validasi aspek efek media strategi pembelajaran SMA Imanuel
Kalasan
No

Indikator

Skor

Kriteria

1.

Kemudahan penggunaan.

4

Sangat tinggi

2.

Dukungan media bagi kemandirian belajar siswa.

4

Sangat tinggi

3.

4

Sangat tinggi

4.

Kemampuan media untuk meningkatkan motivasi
siswa dalam mempelajari Bioteknologi
Kemampuan media menambah pengetahuan.

4

Sangat tinggi

5.

Kemampuan media memperluas wawasan siswa

4

Sangat tinggi

Jumlah skor

20

Rata-rata skor

4

Sangat tinggi

Sumber : Dari data primer yang diolah
c) Penilaian Aspek Tampilan Menyeluruh
Penilaian kelayakan efek media mencakup poin kelayakan efek media
majalah digital berbasis web blog pada media yang dikembangkan.

Hasil
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penilaian guru SMA Imanuel Kalasan pada materi bioteknologi kelas 12 adalah
sebagai berikut:
Tabel 4.14 Hasil validasi aspek tampilan menyeluruh SMA Imanuel Kalasan

No
1.
2.

Indikator
Kemenarikan Majalah secara
menyeluruh
Kemudahan dalam membaca
tek s/tulisan.
Jumlah skor
Rata-rata skor

Skor
4

Kriteria
Sangat tinggi

4

Sangat tinggi

8
4

Sangat tinggi

Berdasarkan hasil validasi tersebut guru SMA Imanuel Kalasan tidak
memberikan saran atau komentar pada setiap konten pertanyaan. Disetiap aspek
pertanyaan peneliti menyedikan kolom saran dan komentar. Pada kolom komentar
secara keseluruhan validator memberikan komentar bahwa media majalah digital
berbasis web blog yang dikembangkan sudah bagus dan bisa digunakan. Pada
kesimpulan umum validator memberikan pernyataan bahwa media majalah digital
berbasis web blog yang dikembangkan layak untuk selanjutnya di gunakan dalam
pembelajaran di SMA tanpa revisi.
1. Validasi ahli media
Validasi terhadap media majalah digital berbasis web blog yang
dikembangkan dilakukan mencakup aspek interaksi manusia dan komputer,aspek
media pembelajaran, aspek komunikasi audio visual, aspek efek media terhadap
strategi pembelajaran, aspek kelayakan tampilan menyeluruh. Hasil validasi oleh
media dilakukan dengan mengisi angket penilaian skala 1-3

media majalah
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digital berbasis web blog yang telah dikonversi ke skala 4. Masukkan dari ahli
media akan digunakan untuk bahan acuan revisi dan menghasilkan produk yang
lebih baik.
Pada lembar validasi terdapat 5 aspek untuk penilaian antara lain :
1. Aspek interaksi manusia dan komputer
2. Aspek media pembelajaran
3. Aspek komunikasi audio visual
4. Aspek efek media terhadap strategi pembelajaran
5. Aspek tampilan menyeluruh
Berikut ini hasil rekapituasi data validasi oleh ahli media.
Tabel 4.15 Hasil validasi ahli media

Aspek yang dinilai

Hasil penilaian skor

Aspek interaksi manusia dan komputer
Aspek media pembelajaran

6
11

Aspek komunikasi audio visual

6

Aspek efek media terhadap strategi pembelajaran
Aspek tampilan menyeluruh

10
3

Total skor keseluruhan
Jumlah item
Rerata = skor keseluruhan
Jumlah item
Kriteria
Sumber : Dari data primer yang diolah

36
16
2,25

Kriteria Mardapi (2008) Sangat Tinggi

Tinggi

= X ≥ 2,33, Tinggi

> x ≥ 2 , Rendah = 2 > X ≥ 1,67 Sangat Rendah = X < 1,67

= 2,33
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a. Aspek interaksi manusia dan komputer
Penilaian aspek interaksi manusia dan komputer mencakup poin
interaksi manusia dan komputer majalah digital berbasis web blog yang
dikembangkan. Hasil penilaian ahli media sebagai berikut:
Tabel 4.16 Hasil validasi aspek interaksi manusia dan komputer ahli media

No

Indikator

Skor

Kriteria

1.

Dapat dikelola dengan mudah

2

Rendah

2

Rendah

2

Rendah

(Maintainable)
2.

Sederhana dalam pengoperasiannya
(Usabilitas)

3.

Media pembelajaran dapat
diinstalasi/dijalankan di berbagai
software yang ada (Kompatibilitas)
Jumlah skor

6

Rata-rata skor

2

Rendah

b. Aspek Media pembelajaran
Penilaian aspek media pembelajaran mencakup poin media
pembelajaran majalah digital berbasis web blog yang dikembangkan.
Hasil penilaian ahli media sebagai berikut:
Tabel 4.17 Hasil validasi aspek media pembelajaran ahli media
No

Indikator

Skor

Kriteria

1.

3

Sangat tinggi

2.

Relevansi tujuan pembelajaran dengan
SK/KD/Kurikulum
Kemudahan untuk dipahami

2

Rendah

3.

Sistematis, runut, alur logika jelas

3

Sangat tinggi

4.

Kontektualitas dan aktualitas

3

Sangat tinggi

Jumlah skor

11

Tinggi
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Rata-rata skor

2,75

Sangat tinggi

Sumber : Dari data primer yang diolah
b. Aspek komunikasi audio visual

Penilaian aspek komunikasi audio visual mencakup poin komunikasi audio
visual majalah digital berbasis web blog yang dikembangkan. Hasil penilaian ahli
media sebagai berikut:
Tabel 4.18 Hasil validasi aspek komunikasi audio visual ahli media
No

Indikator

Skor

Kriteria

1.

Kreatif dalam ide dan penuangan gagasan

2

Rendah

2.

Layout design, typography, dan warna

1

Rendah

3.

Layout Interactive (ikon navigasi).

3

Sangat
Tinggi

Jumlah skor
Rata-rata skor

6
2

Rendah

Sumber : Dari data primer yang diolah

c. Aspek Penilaian Efek Media Terhadap Strategi Pembelajaran

Penilaian aspek efek media terhadap strategi pembelajaran mencakup poin
efek media terhadap strategi pembelajaran majalah digital berbasis web blog yang
dikembangkan. Hasil penilaian ahli media sebagai berikut:
Tabel 4.19 Hasil validasi aspek efek media terhadap strategi pembelajaran ahli
media
No

Indikator

Skor

Kriteria

1.

Dukungan media bagi kemandirian belajar siswa

3

Sangat tinggi

2.

Kemampuan media untuk meningkatkan motivasi
siswa dalam mempelajari materi Bioteknologi
Kemampuan media menambah pengetahuan.

3

Sangat tinggi

2

Rendah

3.
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4.

Kemampuan media memperluas wawasan siswa.

2

Jumlah skor

10

Rata-rata skor

2.5

Rendah

Tinggi

Sumber : Dari data primer yang diolah

d. Aspek Penilaian kelayakan tampilan menyeluruh
Penilaian aspek kelayakan tampilan menyeluruh mencakup poin kelayakan
tampilan menyeluruh majalah digital berbasis web blog yang dikembangkan.
Hasil penilaian ahli media sebagai berikut:
Tabel 4.20 Hasil validasi aspek tampilan menyeluruh ahli media

No

Indikator

Skor

Kriteria

1.

Kemenarikan tampilan majalah
dalam media
Kemudahan untuk membaca
teks/tulisan dalam majalah.

2

Sangat rendah

1

Sangat rendah

Jumlah skor

3

Sangat tinggi

Rata-rata skor

1,5

2.

Rendah

Sumber : Dari data primer yang diolah
Pada validasi tersebut ahli media memberikan saran atau komentar pada
setiap konten pertanyaan. Saran dan komentar diberikan oleh validator ahi media
dengan tujuan produk yang dikembangkan layak digunakan di sekolah pada
pembelajaran. Pada kesimpulan umum validator ahli media memberikan
pernyataan bahwa media majalah digital berbasis web blog yang dikembangkan
layak untuk selanjutnya di gunakan dalam pembelajaran di SMA dengan revisi
sesuai saran.
2. Validasi ahli materi
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Validasi terhadap materi yang terdapat pada majalah digital berbasis web
blog yang dikembangkan dilakukan mencakup aspek kelayakan materi, kelayakan
aspek kebahasaan, kelayakan aspek penyajian, serta aspek tampilan menyeluruh.
Hasil validasi oleh ahli materi dilakukan dengan mengisi angket penilaian skala 1
- 4 media majalah digital berbasis web blog. Masukan dari ahli materi akan
digunakan untuk bahan acuan revisi dan menghasilkan produk yang lebih baik.
Pada lembar validasi terdapat 4 aspek untuk penilaian antara lain :
1. Aspek kelayakan materi
2. Aspek kebahasaan
3. Aspek penyajian
4. Aspek tampilan menyeluruh
Berikut ini hasil rekapituasi data validasi oleh ahli materi :
Tabel 4.21 Hasil validasi ahli materi
Kriteria Mardapi (2008) Sangat Tinggi = X ≥ 3, Tinggi = 3 > x ≥ 2,5 ,
Rendah
= 2,5 >
Aspek yang dinilai
Hasil penilaian skor
X ≥ 2
Sangat
Rendah
= X <
Aspek kelayakan materi
16
2.
Aspek kebahasaan
6
Aspek penyajian
9
Aspek
tampilan 4
1. Aspek
menyeluruh
Total skor keseluruhan
35
Jumlah item
16
Rerata
=
£skor 2,18
keseluruhan
£Jumlah item
Kriteria
Rendah

Kelayakan Materi
Penilaian kelayakan materi mencakup poin kelayakan materi majalah
digital berbasis web blog pada media yang dikembangkan. Hasil penilaian ahli
materi pada materi bioteknologi adalah sebagai berikut:
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Tabel 4.22 Hasil validasi aspek materi ahli materi
No

Indikator

Skor

Kriteria

1.

3

Tinggi

1

Sangat rendah

3.

Kesesuaian isi majalah digital dengan
Kompetensi Dasar (KD) dan Tujuan
Pembelajaran
Kebenaran konsep materi ditinjau dari aspek
keilmuan.
Kejelasan topik pembelajaran

2

Rendah

4.

Keruntutan materi

3

Tinggi

5.

Cakupan materi

3

Tinggi

6.

Keterkaitan contoh materi dengan kondisi yang
ada di lingkungan sekitar

2

Rendah

7.

Kejelasan contoh yang diberikan.

2

Rendah

Jumlah skor

19

Rata-rata skor

2,71

2.

Tinggi

Sumber : Dari data primer yang diolah

2. Penilaian Kelayakan Aspek kebahasaan
Penilaian kelayakan aspek bahasa mencakup poin kelayakan bahasa
majalah digital berbasis web blog pada media yang dikembangkan. Hasil penilaian
ahli materi pada materi bioteknologi kelas 12 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.23 Hasil validasi aspek kebahasaan materi ahli materi

NO ASPEK

Kriteria
Skor
2
Rendah

1.

Ketepatan istilah.

2.

Kemudahan memahami alur materi melalui 2
penggunaan bahasa.
Ketepatan teks majalah digital dengan 2
materi.
Jumlah skor
6

3.

Rata-rata skor

2

Rendah
Rendah

Sangat Rendah
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Sumber : Dari data primer yang diolah

3. Penilaian Kelayakan Aspek Penyajian
Penilaian kelayakan aspek penyajian mencakup poin kelayakan penyajian
majalah digital berbasis web blog pada media yang dikembangkan. Hasil penilaian
ahli media pada materi bioteknologi kelas 12 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.24 Hasil validasi aspek penyajian ahli materi
No
1.
2.
3.
4.

Indikator
Dukungan majalah Digital terhadap keterlibatan
peserta didik pada proses pembelajaran.
Penyajian gambar
Penyajian video
Kejelasan alur cerita yang mendukung untuk
memahami materi.
Jumlah skor
Rata-rata skor

Skor
2

Kriteria
Rendah

2
3
2

Rendah
Rendah
Rendah

9
2,25

Rendah

Sumber : Dari data primer yang diolah
4. Aspek Penilaian kelayakan tampilan menyeluruh
Penilaian aspek kelayakan tampilan menyeluruh mencakup poin kelayakan
tampilan menyeluruh majalah digital berbasis web blog yang dikembangkan.
Hasil penilaian ahli materi sebagai berikut:
Tabel 4.25 Hasil validasi aspek tampilan menyeluruh ahli materi
No

Indikator

Skor

Kriteria

1.

Kemenarikan tampilan majalah
dalam media
Kemudahan untuk membaca
teks/tulisan dalam majalah.
Jumlah skor

2

Rendah

2

Rendah

4

Rendah

2.
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Rata-rata skor

2

Rendah

Sumber : Dari data primer yang diolah
Pada validasi tersebut ahli materi memberikan saran atau komentar pada
setiap konten pertanyaan. Disetiap aspek pertanyaan peneliti menyediakan kolom
saran dan komentar. Saran dan komentar diberikan oleh validator ahi materi
dengan tujuan produk yang dikembangkan layak digunakan di sekolah pada
pembelajaran. Pada kesimpulan umum validator ahli materi memberikan
pernyataan bahwa media majalah digital berbasis web blog yang dikembangkan
layak untuk selanjutnya di gunakan dalam pembelajaran di SMA dengan revisi
sesuai saran. Adapun komentar tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel 4.26 Hasil komentar dan saran dari para valiator
NO

1.

ASPEK
MATERI

Komentar/ nama validator

Ibu R. H.
Kebenaran
 Saccharomycess cerevisiae
konsep materi
bukan jamur
ditinjau dari  Perbaiki penjelasan dari
aspek
produk
bioteknologi
keilmuan.
konvensional
(penjelasan
dari roti,sufu dan keju serta
kecap ).

2.

Kejelasan
topik
pembelajaran



Penjelasan
perbedaan
bioteknologi modern dan
konvensioanl kurang terlihat
dengan jelas.

3.

Keterkaitan

contoh materi
dengan kondisi
yang
ada
dilingkungan
sekitar

Contoh yang disajikan sudah
baik namun ada beberapah
yang kurang jelas

Foto

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
87

NO

ASPEK
KEBAHASA
AN

Komentar/ nama validator

Ibu R. H.
 Banyak istilah yang kurang
tepat

1.

Ketepatan
istilah .

2.

Ketepatan teks 
majalah digital
dengan materi.

NO

ASPEK
TAMPILAN
MENYELUR
UH
Kemenarikan
cover majalah

1.

Foto

Banyak teks yang perlu
diperbaiki
supaya
penyampaian materi ke
peserta didik tidak salah
konsep

Komentar/ nama validator

Ibu R. H.
 Cover
majalah
kurang
menarik, kurang memberi
kesan
tentang
materi
bioteknologi.

Foto
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2.

Kemudahan
dalam
membaca
teks/tulisan



Tulisan terlalu kecil sulit
untuk dibaca.

Setelah produk divalidasi oleh 2 guru kelas XII serta dua ahli yakni ahli
materi dan ahli media maka didapatkan hasil rekapitulasi yang dapat dilihat pada
tabel berikut : Tabel 4.26 Hasil Rekapitulasi Skor para Validator
No Validator

Skor validasi media
pembelajaran
1. Guru SMA N 1 Ngaglik
3,70 sangat tinggi
2. Guru SMA Emanuel Kalasan
3,58 sangat tinggi
3. Validator ahli media
2,25 tinggi x 0,75 = 1,68
4. Validator ahli materi
2,18 rendah
2,78 tinggi
Sumber : Dari data primer yang diolah
Dari tabel diatas, menunjukan bahwa perolehan rerata skor keseluruhan
hasil validasi media majalah digital berbasis web blog sebagai media
pembelajaran pada materi bioteknologi kelas XII dapat disimpulkan termasuk
tinggi.

Produk dinyatakan sangat layak digunakan dan direvisi sesuai saran

komentar dari validator materi dan validator media serta dari guru biologi kelas
XII.
D. PRODUK AKHIR
Pada penelitian ini produk akhir yang dihasilkan adalah media
pembelajaran majalah digital berbasis web blog berdasarkan hasil revisi 4
validator. sesuai dengan komentar dan saran. Pada keempat validator tersebut
terdapat satu validator yang memberikan komentar bahwa media tersebut
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sudah bagus dan layak digunakan. Kedua validator yakni guru SMA N 1
Ngagik dan dan validator ahli media memberikan komentar bahwa media
tersebut terlalu banyak jenis font yang digunakan hal tersebutlah yang
membuat pembaca sulit membaca. Pada validator materi memberikan
komentar berupa penamaan spesies, pemberian gambar, penyajian video,
penyajian jurnal. Peneliti meyadari bahwa setiap validator memberikan
komentar untuk penyempurnaan media yang akan digunakan dalam
pembelajaran. Validator memberikan komentar bahwa Komentar dan saran
beserta revisinya dapat dilihat pada table berikut ini.
Komentar oleh guru SMA N 1 Ngaglik serta validator ahli media :

Tabel 4.27 Komentar validator ahli media

No

Komentar

Revisi

Ada beberapah tulisan yang
kurang
jelas,sebaiknya
mengunakan font yang
mudah dibaca.

Mengubah
tampilan
font pada media agar
mudah di baca oleh
pembaca

Produk awal

Hasil revisi
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Tabel 4.28 komentar validator ahli materi

No

Komentar

1.




2.



Revisi

Saccharomycess

cerevisiae bukan
jamur
Perbaiki penjelasan
dari
produk
bioteknologi
konvensional
(penjelasan
dari
roti,sufu dan keju
serta kecap ).
Penjelasan

perbedaan
bioteknologi
modern
dan
konvensioanl
kurang
terlihat
dengan jelas.

Produk awal
Aspek materi
Menganti kata jamur
pada
Saccharomycess
cerevisiae
dengan
kata
khamir.
Produk-produk
bioteknologi

Mengantikan latar
belakang dari media
serta
mengubah
ukuran fontnya.

Hasil revisi
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No

Komentar

Revisi

1.



Banyak
istilah 
yang kurang tepat
seperti
pada
bioteknologi
konvensional
“Youghurt” bukan
merupakan
cemilan.



Banyak teks yang 
perlu
diperbaiki
supaya seperti cara
penulisan ilmiah
agar penyampaian
materi ke peserta
didik tidak salah
konsep

Produk awal
Aspek kebahasaan
Pada
produk
bioteknologi
konvensional diganti
“Youghurt” diganti
dengan
minuman
bukan cemilan

Memperbaiki cara
penulisan ilmiah

Hasil revisi
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Tabel 4.29 Kajian produk akhir
No Foto produk awal

Foto produk akhir

Keterangan
Pengantar dalam
majalah digital tidak
dilakukan perubahan
oleh peneliti

1.

E. KAJIAN PRODUK AKHIR DAN PEMBAHASAN
Produk akhir berupa majalah digital berbasis web blog sebagai media
pembelajaran yang telah divalidasi oleh dua guru SMA kelas XII serta dua
validator ahli yakni ahli materi dan ahli media. Setiap validator memberikan
komentar dan saran untuk dilakukan penyempurnaan produk. Dari hasil
validasi peneliti melakukan revisi produk awal untuk menghasilkan produk
akhir majalah digital berbasis web blog yang lebih layak dan lebih baik.
Beberapa bagian telah direvisi sesuai dengan saran dari validator.
2. Kajian Produk Akhir
Majalah digital berbasis web blog perbaikan dari telah divalidasi
berdasarkan komentar dan saran dari perbaikan dari dua ahli yakni validator ahli
materi dan ahli media serta 2 guru sekolah SMA kelas XII. Terdapat beberapa
perubahan. Perubahan itu meliputi aspek materi,aspek kebahasaan, serta aspek
tampilan.
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1.

Produk awal : Sampul
terlihat tidak kontras
Produk akhir :
perubahan tata letak kata
bioteknologi serta
menambahkan gambar
yang kontras.

2.

Produk awal : tidak ada
gambar animasi. Produk
akhir : penambahan
gambar animasi

3.

Produk awal : ukuran
font yang digunakan
terlalu kecil.
Produk akhir : mengubah
ukuran font agar terlihat
lebih jelas.

Produk awal : tampilan
background
yang
digunakan terlalu gelap
Produk akhir : mengubah
tampilan background
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Produk awal : ukuran
font yang digunakan
terlalu kecil.
Produk akhir : mengubah
ukuran font agar terlihat
lebih jelas.

4.

Produk awal : ukuran
font yang digunakan
terlalu kecil.
Produk akhir : mengubah
ukuran font agar terlihat
lebih jelas.

6.
Tampilan
untuk
bioteknologi
modern
tidak
dilakukan
perubahan oleh peneliti
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6.

Tampilan
peranan
bioteknologi
pada
manusia. Produk awal :
ukuran
font
yang
digunakan terlalu kecil.
Produk akhir : mengubah
ukuran font agar terlihat
lebih jelas.

.

Produk awal : ukuran
font yang digunakan
terlalu keci yakni ukuran
12.
Produk akhir : mengubah
ukuran font agar terlihat
lebih jelas yakni dengan
ukuran font 14.

3. Pembahasan
Dalam pengembangan produk berupa majalah digital berbasis web blog
peneliti mengikuti dan mengunakan langkah-langkah pengembangan media
seperti yang sudah dipaparkan di bab III. Sebelum merancang majalah digital
berbasis web blog, peneliti melakukan langkah awal yaitu wawancara dengan
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mengunakan daftar pertanyaan kebutuhan yang bertujuan memperoleh dan
mengetahui informasi terkait fakta serta permasalahan yang terjadi di lapangan
serta sudah sejauh mana guru membuat dan menggunakan media dan
memanfaatkan majalah digital berbasis web blog dalam pembelajaran di
sekolah.
Produk majalah digital berbasis web blog yang

telah dikembangkan

meliputi materi bioteknologi di dalamnya terdapat pengertian bioteknologi,
jenis-jenis bioteknologi, contoh-contoh produk bioteknologi, serta dampak
pengunaan bioteknologi. Dalam majalah digital berbasis web blog peneliti juga
menambahkan jurnal terkait bioteknologi serrta video-video sebagai informasi
pendukung.

Produk majalah digital berbasis web blog telah dinilai dan

divalidasi oleh dua guru serta dua ahli media dan ahli media. Pada lembar
validasi peneliti menyesuaikan aspek-aspek sesuai dengan bidangnya, seperti
guru akan menilai dari segi materi, serta media. Sedangkan pada validator
materi menilai dari segi materi sedangkan ahli media hanya menilai segi
media.

Lembar validasi yang dikembangkan, peneliti membuat dan

mengunakan instrumen validasi yang mencakup keseluruhan media yang
dibuat.
Berdasarkan data rekapitulasi oleh 2 ahli materi dan media dan 2 guru
biologi SMA kelas XII , menunjukan hasil validasi kualitas kelayakan majalah
digital berbasis web blog kelas XII menunjukan bahwa ahli materi dengan nilai
2,18 dengan kriteria “sangat rendah”, sedangkan ahli media 2,25 dengan
kriteria “tinggi”. Penilaian dari guru biologi SMA kelas N 1 Ngaglik dengan
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skor 3,58 masuk dalam kriteria

“sangat tinggi” dan guru biologi SMA

imanuel Kalasan memberikan skor 3,70 dengan kriteria “sangat tinggi” oleh
karena itu perolehan skor rata-rata rekapitulasi data dari empat validator yaitu
2,78 masuk dalam kriteria “tinggi”. Hal terebut menunjukan bahwa produk
majalah digital berbasis web blog dikatakan memilki kualitas layak untuk uji
coba dalam dalam kegiatan pembelajaran berdasarkan saran dan masukan dari
validator

yang telah dikembangkan perlu di revisi oleh peneliti. Adapun

penjelasannya terkait produk majalah digital berbasis web blog yang telah
direvisi sebagai berikut.
Pada aspek materi peneliti melakukan perbaikan pada penjelasan isi
konsep dari produk bioteknologi yaitu dengan mengganti kata jamur pada
Saccharomyces cerevisiae dan perbaikan lainnya adalah pada penjelasan dari
produk bioteknologi konvensional (penjelasan dari roti, keju serta kecap )
menambahkan penjelasan dengan kata khamir. Dengan tujuan agar peserta
didik tidak salah konsep dalam pembelajaran disekolah.
Pada aspek kebahasaan peneliti melakukan perbaikan pada produk
bioteknologi konvensional “Yoghurt” diganti dengan minuman bukan cemilan
serta memperbaiki cara penulisan ilmiah yang baik dan benar. Peneliti
menyadari jika salah memberikan konsep materi hal terebut akan tertanam
pada pemikiran peserta didik.

Pembelajaran di sekolah mengarah pada

penguasaan materi pelajaran lalu akan menjadi kompetensi peserta didik hal
inilah yang menjadi tujuan dalam pengembangan konsep pembelajaan yang
benar.
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Pada aspek tampilan peneliti melakukan perbaikan pada cover media
pembelajaran agat terlihat menarik sesuai saran dari valiadator yatu perbaikan
komposisi warna dengan tujuan terlihat bagus supaya peserta didik tergugah
hatinya untuk membaca. Adapun perbaikannya adalah peneliti mengganti font
di majalah agar terlihat jelas. Dengan mengubah ukuran font yang sesuai maka
hal ini sangat membantu peserta didik dalam membacanya. Membaca
merupakan kegiatan positif yang dapat memperluas wawasan. Penggunaan
font yang tidak tepat dapat membuat mata menjadi lebih lelah. Peneliti
mengubah ukuran font cukup besar agar lebih mudah terbaca serta pada
penyajian karakter font yang terlalu banyak hal ini dapat menyebabkan minus
pada penderita rabun jauh (miopia) semakin besar.
Media

pembelajaran

majalah

digital

berbasis

web

blog

yang

dikembangkan oleh peneliti termasuk dalam media yang bisa dgunakan oleh
siapa saja,kapan saja dan dimana saja. Media ini dirancang peneliti guna
meningkatkan semangat literasi oleh peserta didik. Jika guru berhalangan
dalam mengajar dan tidak memiliki kesempatan mengajar materi bioteknologi
maka peserta didik dapat mengaksesnya dimanah saja. Peneliti juga merancang
media majalah digital berbasis web blog beriskan materi serta informasi
tambahan, yang dilengkapi dengan gambar yang kualitas bagus, dan peta
konsep yang mendukung pembelajaran serta disajikan video serta jurnal terkait
materi bioteknologi.
Dalam pengembangan media pembelajaran majalah digital berbasis web
blog peneliti menemukan kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah
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majalah digital berbasis web blog mudah diakses, terdapat informasi tambahan
yakni jurnal dan video serta dapat digunakan oleh siapa saja dan berulang kali
serta dapat memfasilitasi pembelajaran disekolah. Adapun kekurangannya
adalah web blog adalah web yang telah tersedia peneliti hanya mengunakannya
sesuai dengan fitur yang ada tidak ada penambahan fitur-fitur lainnya fitur
yang digunakan hanya seadanya saja. Proses pembuatannya yang cukup lama
karena dari segi bahasa harus disesuaikan dengan Bahasa untuk majalah.
Namun demikian web blog yang digunakan masih memiliki kualitas yang
bagus serta membutuhkan biaya yang rendah.
F. KETERBATASAN/ KENDALA
Dalam pengembangan produk Media pembelajaran majalah digital berbasis
web blog sebagai media pembelajaran pada materi bioteknologi SMA kelas XII
peneliti mengalami beberapa kendala dan keterbatasan yakni :
1. Produk media yang dikembangkan hanya sampai pada tahap revisi
produk/desain dan tidak dilakukan uji coba produk pada peserta didik
kelompok kecil maupun kelompok besar karena keterbatasan waktu.
2. Pengembangan produk terbatas hanya pada 1 bab materi di semester
genap belum cukup membantu permasalahan guru disekolah terkait
pengunaan materi pada materi bioteknologi.
3. Wawancara yang dilakukan hanya melibatkan guru dan tidak melibatkan
siswa.
4. Melakukan wawancara dengan guru serta guru membatasi waktu untuk
observasi dan harus menyesuaikan dengan kegiatan di sekolah
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BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian dan pengembangan. Metode tersebut
digunakan dengan model prosedural. Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan dapat
dijelaskan bahwa :
1. Cara pembuatan media pembelajaran majalah digital melalui tahapan-tahapan pembuatan
media pembelajaran yang dimulai dari (1) tahapan analisis, (2) tahapan pembuatan desain
media, (3) tahapan pembuatan media, (4) tahapan validasi, (5) tahapan revisi media.
2. Validasi kualitas media pembelajaran majalah digital dilakukam oleh para validator
yakni, guru, ahli media, ahli materi.
3. Berdasarkan hasil validasi dari para validator media pembelajaran majalah digital
termasuk dalam kategori tinggi dengan rerata skor 2,78.
Saran
Dari kesimpulan diatas maka saran ayng diberikan adalah sebagai berikut :
1. Sekolah : guru dapat mengunakam media pembelajaran tersebut untuk menyampaikan
materi bioteknologi
Siswa : Dapat mengunakan media pembelajaran majalah digital secara mandiri di rumah.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
101

Daftar pustaka
-

AECT (Association for Educational Communication and Technology). Evaluating
Media Programs District and School, Washington, D.C : The Association, 1976

-

Azhar, Arsyad . 2007. Media Pembelajaran. Jakarta : Raja Grafindo Persada,

-

Azhar, Arsyad . 2011. Media Pembelajaran. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

-

Astriani, N., 2017. The Effect of Problem Based Learning to Students Mathematical
Problem Solving Ability. Vol. 3, No. 2: International Journal of Advance Research
and Innovative Ideas in Education.

-

Asyhar, 2011, Kreatif Mengembangkang Pembelajaran, GP. Press, Jakarta.

-

Deden, 2013. Biologi Kelompok Pertanian dan Kesehatan. Bandung: Grafindo Media
Utama

-

Efendy,2002. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

-

Flew, T. 2008. New Media : an introduction. New York : Oxford University Press

-

Hameed, dkk. 2008. Effective e-learning integration with traditional learning in a
blended learning environment. European and Mediterranean Conference on
Information Systems.

-

Kelly, K. 2013. New Media - A Critical Introduction Second Edition. New York:
Routledge.

-

Mardapi, D., 2012. Pengukuran Penilaian & Evaluasi Pendidikan. Yogyakarta :
Nuha Medika.

-

Sadiman, Arief, S dkk, 2007 Media Pendidikan, Jakarta : PT. Raja Grafindo
Persada.

-

Sadiman, Arief, S. dkk. 2008. Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, dan
Pemanfaatannya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
102

-

Sagala, S., 2010. Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan. Bandung:
Alfabeta.

-

Sanjaya, W., 2007. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan.
Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

-

Sanjaya, W., 2012. Penelitian Tindakan Kelas Cetakan II. Jakarta : Kencana Prenada
Media Group.

-

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,
dan R&D. Bandung: Alfabeta.

-

Inman, J., 2014. “Van. We Were Promised Jetpacks: The Digital Magazine NonRevolution and the Waning Promise of an Enhanced Content Explosion”. Vol. 15,
No. 2

-

Kheeshadeh, M., 2010. “Effects Of Globalization On Mass Media In The World”.
International

-

Journal of Asian Social Science 2(10):1672-1693

Zulkarnain, 2011. Kultur jaringan Tanaman. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
103

LAMPIRAN
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SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU-ILMU ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA
Satuan Pendidikan

: SMA

Kelas

: XII

KI 1

:

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2

:

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), santun,
responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

KI 3

:

3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan,
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik
sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI 4

:

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah
keilmuan

KOMPETENS
I DASAR

MATERI
POKOK

PEMBELAJARAN

PENILAIA
N

ALOKA
SI
WAKT
U

SUMBER
BELAJAR

Bioteknologi
3.10 Memahami
tentang prinsipprinsip
bioteknologi
yang
menerapkan

Bioteknologi
 Konsep dasar
Bioteknologi
 Jenis
Bioteknologi

Mengamati
 Mengkaji referensi tentang produk Bioteknologi .
Menanya
Apa bioteknologi?
Bagaimana menghasilkan produk bioteknologi?
Mengumpulkan Data (Eksperimen/Eksplorasi)

Portofolio
 Laporan
kegiatan
pengamat
an dan



Buku
pembelajar
an yang
relevan
MAJALAH
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bioproses dalam
menghasilkan
produk baru
untuk
meningkatkan
kesejahteraan
manusia dalam
berbagai aspek
kehidupan.
4.10
Merencanakan
dan melakukan
percobaan
dalam
penerapan
prinsip-prinsip
bioteknologi
konvensional
untuk
menghasilkan
produk dan
mengevaluasi
produk yang
dihasilkan serta
prosedur yang
dilaksanakan

 Bioteknologi
Konventional
(Fermentasi)
 Bioteknologi
Modern
(Rekayasa
Genetika)
 Produk
Bioteknologi
Konvensional
 Produk
Bioteknologi
modern
 Dampak
pemanfaatan
produk
Bioteknologi
di masyarakat

 Mengkaji referensi tentang, prinsip dasar dan jenis-jenis
Bioteknologi
 Mengindentifikasi dan mengklasifikasi kan produk
Bioteknologi yang beredar di masyarakat berdasarkan
prinsip dasar proses bioteknologi
 Membuat rencana dan melaksanakan pembuatan produk
bioteknologi konvensional dan menyusun laporan secara
rinci.
 Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang
proses dan produk bioteknologi modern dan konvensional di
berbagai bidabg kehidupan.
 Mendiskusikan dampak bioteknologi berdasarkan
pengamatan dan prediksi berdasarkan konsep-konsep yang
telah dipelajari.
Mengasosiasikan
 Membuat kesimpulan tentang prinsp dasar bioteknologi
 Menyusun laporan perencaan dan pelaksanaan pembuatan
produk bioteknologi konvensional secara rinci
 Membuat laporan hasil pengumpulan informasi tentang
proses dan produk bioteknologi modern di berbagai bidang
kehidupan dalam bentuk tabel/gambar.
 Membuat kesimpulan hasil diskusi tentang dampak
bioteknologi.
Mengkomunikasikan
 Memaparkan hasil diskusi tentang penerapan ilmu biologi
pada bidang teknologi

presentasi
kelas
Tes
 Pemaham
an tentang
prinsipprinsip,pe
manfaatn
bioteknolo
gi
dalamkehi
dupan
 Pemaham
an
bioteknolo
gi modern
dan
konvensio
nal

DIGITAL
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Materi Pokok
Alokasi waktu
A.

:: BIOLOGI
: XII /II
: Bioteknologi
: 2 x 45 menit

KOMPETENSI INTI
KI dan K2
Kompetensi Sikap Spiritual adalah “menghayati dan mengamalkan ajaran
agama yang dianutnya”
Kompetensi Sikap Sosial adalah menunjukkan perilaku
a. jujur,
b. disiplin,
c. tanggung jawab,
d. peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai),
e. santun,
f. responsif,
g. dan pro-aktif permasalahan
Dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta
menempatkam diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI 3
Memahami,

KI 4
menerapkan, Mengolah, menalar, dan menyaji

menganalisis pengetahuan faktual, dalam ranah konkret dan ranah
konseptual, prosedural berdasarkan abstrak terkait dengan pengembangan
rasa ingintahunya tentang

dari yang dipelajarinya di sekolah

a. ilmu pengetahuan,

secara

b. teknologi,

menggunakan metode sesuai kaidah

c. seni,

keilmuan.

d. budaya,
e. humaniora
Dengan

wawasan

kemanusiaan,

mandiri

dan

mampu
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kebangsaan,
peradaban
fenomena

kenegaraan,
terkait
dan

dan

penyebab

kejadian

serta

menerapkan pengetahuan prosedural
pada bidang kajian yang spesifik
sesuai dengan bakat dan minatnya
untuk memecahkan masalah.

B. Kompetensi dasar dan indikator
Indikator
3.10.1 Mengaitkan pengertian bioteknologi dengan
3.10. Menganalisis prinsip-prinsip
Bioteknologi dan penerepannya sebagai kehidupan sehari-hari
3.10.2
Menganalisis
prinsip-prinsip
dasar
upaya peningkatan kesejahteraan
bioteknologi
manusia
3.10.3 Menjelaskan jenis-jenis bioteknologi
4.
3.10.4 Memberikan contoh produk bioteknologi
konvensional dan modern.
3.10.5 Menjelaskan peranan bioteknologi dalam
berbagai bidang kehidupan
3.10.6 menganalisis dampak dari pemanfaatan
bioteknologi di masyarakat
4.10.
Menyajikan
laporan
hasil 4.10.1 Menyajikan laporan hasil percobaan
percobaan penerapan prinsip prinsip pembuatan teknologi konvensioanl
Bioteknologi konvensional berdasarkan
scientific method
Kd

C.

TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Peserta didik dapat menganalisis dengan tepat pengertian bioteknologi dengan tepat melalui
kajian pustaka majalah digital.
2. Peserta didik mampu menganalisis prinsip-prinsp dasar bioteknologi melalui studi literatur
majalah digital.
3. Peserta didik secara berkelompok mampu menjelaskan jenis-jenis bioteknologi melalui
kajian pustaka majalah digital.
4. Peserta didik siswa mampu memberikan contoh produk bioteknologi konvensional dan
modern melalui kajian pustaka majalah digital.
5. Peserta didik mampu enjelaskan peranan bioteknologi dalam berbagai bidang kehidupan
melalui kajian pustaka majalah digital.
6. Peserta didik mampu menganalisis dampak dari pemanfaatan bioteknologi di masyarakat
melalui kajian pustaka majalah digital.
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D. MATERI PEMBELAJARAN
1. Faktual
: Bioteknologi merupakan salah satu cabang ilmupengetahuan dari biologi.
2. Konseptual

: Bioteknologi terdiri dari bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern

3. Prosedural

: Proses pembuatan bioteknologi konvensional

4. Metakognitif :Membuat laporan hasil hasil percobaan pembuatan tempe
E. PENDEKATAN,MODEL DAN METODE PMEBELAJARAN
Pendekatan
Model
Metode pembelajaran

: Saintifik
: ceramah dan diskusi
: Discovery learning, Cooperative Learning.

F. MEDIA PEMBELAJARAN DAN SUMBER PEMBELAJARAN
Media Pembelajaran


Majalah digital

Sumber Belajar


Buku teks biologi yang relevan
 Irnaningtyas. 2013. Biologi. untuk SMA/MA Kelas XII. Penerbit: Erlangga. Jakarta.
 Prawirohartono, Slamet. 2017. Konsep dan Penerapan Biologi SMA/MA Kelas XII
Kelompok Peminatan MIPA. Penerbit: Bumi Aksara. Jakarta.

G. langkah-langkah pembelajaran

Pertemuan 1
Hari/tanggal
Kegiatan

:
:
Sintak

Deskripsi Kegiatan

Pembelajaran
1. Pendahuluan
(20 menit)



Peserta didik menyiapkan kelas sebelum
belajar (misalnya kebersihan kelas, kerapian
berpakaian, posisi tempat duduk, dll), kesiapan
diri (misalnya alat tulis dan bahan materi yang
sudah dibagi sebelumnya), dan memberi salam
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Guru mengecek kehadiran siswa



Guru menanyakan materi sebelumnya



Peserta didik menjawab pertanyaan guru
mengenai materi sebelumnya yang berkaitan
dengan materi yang akan dibahas.



Peserta didik mendengarkan KD, IPK dan
tujuan pembelajaran dari guru. Peserta didik
dibagi dalam kelompok yang terdiri dari 5-6
orang setiap kelompok, kemudian mereka
duduk dalam kelompok masing-masing.

2. Inti

Stimulation



(100 menit)

Guru menayangkan gambar salah satu contoh
produk bioteknologi konvensional



Peserta

didik

mengamati

gambar

yang

ditayangkan
Problem statement



Peserta didik menanggapi video/gambar yang
ditayangkan

Data collecting



Guru

menjelaskan

mekanisme

kegiatan

kelompok


Peserta didik mendengarkan penjelasan guru
dan menanyakan hal-hal tidak dimengerti

Data processing



Peserta didik mendengarkan penjelasan guru
dan menanyakan hal-hal tidak dimengerti



Setiap kelompok diberikan satu topic kegiatan
untuk didiskusikan



Setiap kelompok melakukan studi literatur
untuk menjawab pertanyaan yang terdapat
pada

lembar

kegiatan.

(Literasi)

sumber

majalah digital Bioteknologi.


Setiap kelompok mengerjakan lembar kegiatan
(Teliti, bertanggungjawab, kerja sama)
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Setiap

kelompok

diminta

untuk

mempresentasikan hasil diskusinya di depan
kelas secara berurutan, prinsip-prinsip dasar
bioteknologi,jenis-jenis bioteknologi, contoh
produk bioteknologi konvensional dan modern,
peranan

bioteknologi

pemanfaatan

serta

bioteknologi

dampak
di

dari

masyarakat

(Menerima pendapat orang lain, toleransi)
verification



Guru memberikan klarifikasi dan penjelasan
materi

3. Penutup

Generalization



Guru

memberikan

umpan

balik

berupa

motivasi untuk semakin belajar


Peserta didik menyimpulkan materi yang telah
dipelajari



Guru memberikan tugas kelompok kepada
peserta didik untuk menyiapkan bahan-bahan
praktikum mengenai pembuatan tempe (teliti,
bertanggungjawab dan kerja keras)



Guru menyampaikan rencana pembelajaran
pada pertemuan berikutnya (bahwa pertemuan
berikutnya

adalah

praktikum

mengenai

pembuatan produk bioteknologi konvensional
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Pertemuan II
Kegiatan

Sintak

Deskripsi Kegiatan

Pembelajaran


4. Pendahuluan
(20 menit)

Peserta didik menyiapkan kelas sebelum
belajar (misalnya kebersihan kelas, kerapian
berpakaian, posisi tempat duduk, dll), kesiapan
diri (misalnya alat tulis dan bahan materi yang
sudah dibagi sebelumnya), dan memberi salam



Guru mengecek kehadiran siswa



Guru menanyakan materi sebelumnya



Peserta didik menjawab pertanyaan guru
mengenai materi sebelumnya yang berkaitan
dengan materi yang akan dibahas.



Peserta didik mendengarkan KD, IPK dan
tujuan pembelajaran dari guru. Peserta didik
dibagi dalam kelompok yang terdiri dari 5-6
orang setiap kelompok, kemudian mereka
duduk dalam kelompok masing-masing.

5. Inti
(100 menit)

Penyajian fenomena 

Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran hari

dan observasi

ini


Guru

menjelaskan

mekanisme

kegiatan

kelompok.
-peserta didik dalam kelompok melakukan
praktikum
-hasil pratikum disajikan dalam laporan
Merumuskan
masalah



Peserta didik mengambil alat dan bahan yang
sudah

dipersiapkan

praktikum

untuk

melakukan
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Menyusun hipotesis



Guru memberi contoh mengenai pengamatan
tumbuhan di depan kelas.



Peserta didik mendengarkan dan memahami
prosedur pengamatan

Mengumpulkan data



Setiap kelompok melakukan pratikum



Setiap kelompok mengerjakan lembar kegiatan
(Teliti, bertanggungjawab, kerja sama)



6. Penutup

Guru

memberikan

umpan

balik

berupa

motivasi untuk semakin belajar


Peserta didik menyimpulkan materi yang telah
dipelajari



Guru memberitahukan kepada peserta didik
agar tugas kelompok peserta didik dikumplkan
pada minggu berikutnya berupa laporan



Guru menyampaikan rencana pembelajaran
pada pertemuan.

Lampiran 2 : Penilaian Sikap
Mengukur kemampuan afektif berinteraksi dalam kegiatan diskusi kelompok
NamaSiswa.........................................Kelas.........Tanggal............................
Skala
No

Aspek yang diukur
1

1

Sikap dalam menerima pendapat

2

Sikap dalam menerima kritikan

3

Sikap dalam memberikan kritikan

2

3

4
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4

Sikap saat pendapatnya tidak diterima

5

Kemauan memberi kesempatan teman berpendapat

6

Sikap saat orang lain menyampaikan pendapat

Rubrik
Aspek 1 :
1 = tidak mau menerima pendapat teman, meskipun pendapat tersebut benar
2 = mau menerima pendapat teman, meskipun dengan berat hati atau menunjukkan
sikap tidak senang atau lebih banyak mempertahankan pendapatnya.
3 = mau mendengarkan pendapat teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah
teman yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar
4 = rela mau menerima orang lain memberikan pendapat
Aspek 2 :
1 = tidak mau menerima kritikan teman, meskipun kritikannya benar
2 = mau menerima kritikan teman, tetapi menunjukkan sikap tidak senang atau lebih
banyak mempertahankan pendapatnya.
3 = mau menerima kritikan teman, meskipun sedikit kurang senang atau setelah
teman yang lain juga menyatakan bahwa pendapat yang disampaikan benar
4 = rela mau menerima atau mengharapkan orang lain memberikan masukan.
Aspek 3 :
1 = tidak pernah/tidak mau memberikan kritikan
2 = mau memberikan kritikan tetapi berkesan menyalahkan.
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3 = mau memberikan kritikan tetapi masih ada sebagian teman yang lain juga menyatakan
bahwa pendapat yang disampaikan benar
4 = rela mau menerima atau mengharapkan orang lain memberikan masukan
Aspek 4 :
1 = marah / kecewa saat pendapatnya tidak diterima
2 = sedikit marah/kecewa saat pendapatnya tidak diterima
3 = masih terus berusaha agar pendapatnya diterima
4 = rela pendapatnya tidak diterima
Aspek 5 :
1 = tidak pernah membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk
berpendapat
2 = mau memberikan bantuan/kesempatan kepada teman untuk menyampaikan
pendapat tetapi setelah diingatkan teman lain/guru
3 = mau membantu/memberi kesempatan kepada teman untuk menyampaikan
pendapat tetapi dengan kalimat yang bernada menyalahkan
4 = rela membantu, mendorong atau memberikan kesempatan teman untuk berpendapat
Aspek 6 :
1 = selalu memotong pembicaraan teman
2 = sesekali masih masih memotong pembicaraan teman
3 = mau mendengarkan pembicaraan teman tetapi kurang serius dalam mendengarkan
4 = mau mendengarkan pembicaraan teman sampai teman yang menyampaikannya selesai
berbicara
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Lampiran 3 : Tes Tertulis (Pilihan Ganda)
Kisi-kisi dan rumusan soal tes tertulis
IPK

Indikator Soal

Rumusan Soal

HOTS/

No

MOTS/

.

LOTS

So
al

3.10.1 Tanpa

diberikan Penggunaan makhluk hidup dan hasil-hasilnya untuk
menyediakan barang dan jasa merupakan pengertian…
penjelasan

HOTS

1

Ilmuwan yang dikenal sebagai Bapak Bioteknologi bernama HOTS

2

mengenai

A. Bakteriologi
B. Biogas
bioteknologi
C. Bioteknologi
siswa
mampu D. Simbiosis
E. Komensalisme
menjelaskan
pengertian
bioteknologi
menyebutkan
Bapak
Bioteknologi

...
A. Lazzaro spalanzani

B.Alexander Flemming
C. Robert Cock
D. Robert Hooke
E. Louise Pasteur
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3.10.2 Tanpa diberikan

Bioteknologi menggunakan prinsip Ilmu pengetahuan dan

penjelasan

rekayasa untuk penanganan dan pengolahan bahan. Prinsip

mengenai ciri-ciri

dasar dari bioteknologi konvensional ialah……

prinsip

A. manipulasi DNA dan fermentasi

bioteknologi

B. rekayasa genetika dan bantuan mikriorganisme

siswa mampu

C. manipulasi DNA dan bantuan mikroba

mengidentifikasi

D. fermentasi dan bantuan mikriorganisme

prinsip

E. fermentasi dan rekayasa genetika

penerapan prinsip bioteknologi konvensional dapat

MOTS

3

HOTS

4

MOTS

5

HOTS

6

dilakukan pada proses ….
A. Produksi tanaman tahan hama dan penyakit
B. Pembuatan tempe oleh Rhyzopus oryzae
C. Produksi kentang berkarbohidrat tinggi
D. Produksi hormon insulin bagi penderita diabetes melitus
E. Pengobatan penyakit hemofilia dan talasemia
Bioteknologi dibedakan atas bioteknologi konvensional dan
bioteknologi modern berdasarkan prinsip kerjanya. Kegiatan
berikut yang menggunakan prinsip kerja bioteknologi
modern adalah ….
A. Pemanfaatan mikroorganisme
B. Pemuliaan tanaman
C. Pembuatan DNA rekombinan
D. Proses biokimia
E. Penangkaran hewan
3.10.3 Tanpa diberikan
penjelasan
mengenai

Letak perbedaan bioteknologi konvensional dan
bioteknologi modern, adalah..
A. Bioteknologi konvensional mengunakan

bioteeknologi

mikroorgansme sedangkan bioteknologi modern

konvensional dan

mengunakan rekayasa genetik

bioteknologi

B. Bioteknologi konvensional mengunakan rekayasa
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modern siswa

genetic sedangkan bioteknologi modern mengunakan

mampu

mikrorganisme.

menjelaskan
perbedaan
bioteknologi
konvensional dan
bioteknologi

C. Bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern
sama-sama mengunakan mikroorgansme
D. Bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern
sama-sama mengunakan rekayasa genetika
E. Semua jawabab benar

modern.

3.10.4 Tanpa diberikan
penjelasan
tentang contoh
produk
bioteknologi

Berikut ini contoh-contoh bioteknologi konvensional,
kecuali ….
A. keju
B. antibiotik
C. kecap
D. bakteri insulin
E. bakteri asam laktat

MOTS

7

Dalam bioteknologi telah dikembangkan suatu teknik
reproduksi hewan dengan cara menggabungkan inti sel
somatis dengan sel telur yang telah dihilangkan intinya,
yaitu ….

MOTS

8

HOST

9

siswa mampu
Memberikan
contoh produk
bioteknologi
konvensional dan
modern.

A. kloning
B. kultur jaringan
C. hibridoma
D. fusi sel
E rekayasa genetika
Mikroorganisme yang digunakan dalam pembuatan tape
ketan …..
A. Aspergillus
B. Saccharomyces cerevisiae
C. Penicillum notatum
D. Penicillum camemberti
E. Candida utilis
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Teknik penggabungan dua sel yang beda karakter untuk

10.

menghasilkan zat antibodi disebut …
A.. Teknologi kloning
B. Teknologi hibridoma
C. Teknologi rekayasa genetik
D. Teknologi plasma nutfah
E.Teknologi kultur jaringan

Melalui teknik rekombinasi gen yang memanfaatkan bakteri

HOTS

11

MOTS

12

E. Coli dapat diperoleh insulin dalam jumlah banyak dan
cepat. Bagaimana prinsip dasar teknik tersebut?
A. Sel prokarion bakteri dan esl eukarion pankreas melebur
membentuk sel hibrid.
B. Gen insulin dapat bekerja lebih ekspresif pada E.coli.
C. Bakteri mengalami perubahan struktur kimia secara total.
D. Seluruh gen-gen bakteri dapat memproduksi insulin.
E. Gen insulin sel pankreas dapat disisipkan pada
plasma bakteri.

3,10.5 Tanpa diberikan
penjelasan
tentang peranan
bioteknologi
dalam kehidupan
siswa ammpu
Menjelaskan
peranan
bioteknologi
dalam berbagai
bidang kehidupan

Penerapan bioteknologi di bidang pertanian untuk
mendapatkan varietas varietas unggul akan menjurus pada
…
A. Meningkatnya jenis hama tanaman
B. Meningkatnya keanekaragaman genetic
C. Meningkatnya keanekaragaman ekologi
D. Menurunkan kualitas produk pertanian
E. Menurunkan kualitas lingkungan
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Di bawah ini yang bukan merupakan contoh pengembangan
bioteknologi di bidang kedokteran ...
A. Pembuatan produk obat-obatan
B. Pembuatan vaksin
C. Terapi tulang
D. Pembuatan antibodi monoclonal
E. Terapi gen

MOTS

13

3.10.6 menganalisis
Dampak positif dari bioteknologi adalah dapat mengolah
dampak
dari limbah sehingga menjadi tidak berbahaya. Ada bakteri yang
pemanfaatan
ikut campur pada pengolahan limbah tersebut yaitu....
bioteknologi
di
masyarakat
A. Bakteri Thuringiensis
B. Bakteri Metanobacterium
C. Bakteri Lactobacillus bulgaricus
D. Bakteri Arthrobacter
E. Bakteri Pseudomonas sp

HOTS

14

MOTS

15

Bahaya dari bioteknologi, kecuali ..
A. Memunculkan organisme strain jahat
B. Digunakan untuk senjata biologis
C. Mengganggu keseimbangan lingkungan
D. Menyalahi hukum dan nilai masyarakat
E. Menambah keanekaragam hayati

*Skor setiap soal 1
*Jawaban benar berwarna merah
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Lampiran 4 : Tes Tertulis (Essay)
No

Rumusan Soal

Jawaban

.
1.

Jelaskan bioteknologi

a. Bioteknologi konvensional atau bioteknologi

konvensioanl dan bioteknologi

tradisional adalah suatu penerapan

modern

bioteknologi yang sudah digunakan sejak ilmu

(Skor 15)

pengetahuan belum berkembang pesat,
bioteknologi konvensional terbatas pada peran
organisme melalui fermentasi dalam skala
kecil dan proses pembuatannya masih sangat
sederhana.
b. Bioteknologi modern adalah
sejumlah teknik yang melibatkan manipulasi
gen, sel, dan jaringan hidup secara sengaja
dengan cara yang dapat diprediksi dan
dikendalikan.

2

Berikan contoh produk
bioteknologi konvensional dan
bioteknologi modern
(Skor 10)

3.

Jelaskan manfaat bioteknologi di
bidang pengolahan limbah untuk
lingkungan
(Skor 25)

a.

Contoh bioteknologi konvensional seperti
tempe, tape, oncom, kecap.

b. Contoh bioteknologi modern Insulin, Antibody
monoclonal, Antibioti,Interferon

Banyak mikroorganisme yang dimanfaatkan dalam
pengolahan limbah pabrik atau limbah rumah
tangga serta dalam melawan polusi, antara lain:
Pseudomonas merupakan salah satu bakteri yang
mengkonsumsi senyawa hidrokarbon. Anand
Chakra-barty menggabungkan 4 sel plasmid
Pseudomonas yang berbeda jenis, sehingga
memperoleh sel bakteri super (Pseudomonas
Patide) yang dapat menguraikan senyawa
hidrokarbon dapat juga memanfaatkan
Saccharomyces yang menghasilakan alkohol,
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sehingga memudahkan pembakaran.

4

jelaskan keuntungan dan kerugian Keuntungan bioteknologi:

membantu

manusia

bioteknologi!

dalam menghasilkan produk makanan, obat-obatan,

(Skor 25)

mengolah limbah, rekayasa genetik, dan lain-lain.
Kerugian

bioteknologi:

terganggunya

ekosistem

gangguan
dan

kesehatan,

keanekaragaman

hayati, ketergantungan pada teknologi, timbulnya
kontroversi, munculnya pathogen super.
5

Jelaskan dampak dari pemanfaatan
bioteknologi

modern

yang

berlebihan pada lingkungan dan
makluk hidup
(Skor 25)

a. Beresiko Kepunahan (lingkungan)
Pada teknologi bioteknologi ini kemudian juga
dapat menyebabkan berkurangnya pada keanekaan
plasma

nutfah.

berkurangnya

Hal

ini

akan

keanekaragaman

menyebabkan
jenis

–

jenis

mahkluk hidup yang berada di suatu wilayah. Efek
lainnya juga akan menyebabakan budidaya pada
hewan dan tumbuhan sehingga jika berlangsung
dengan lama akan menyebabkan pemusnahan. Jika
hal ini terjadi

terus menerus kemudian akan

membuat budidaya yang akan dilakukan memiliki
tujuan hanya agar selalu mendapatkan keuntungan
semata tanpa mempertimbangkan resiko.

b. Kemandulan Pada Hewan
Pada jenis hewan ternak yang biasa dikonsumsi
oleh manusia maupun tidak akan banyak beresiko
untuk mengalami kemandulan. Hal ini terjadi
karena tanaman yang memiliki efek samping dari
teknik bioteknologi yang diterapkan yakni berupa
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transgenik

akan

memiliki

efek

yang

buruk

diantarnya menjadi mandul. Pada hewan tersebut
kemudian tidak lagi memiliki kemampuan untuk
menghasilkan anak maupun keturunannya. Pada
kemandulan

yang

terjadi

tersebut

mengakibatkan tanaman kemudian

akan

mengalami

kontaminasi gen asing yang berasal dari proses
bioteknologi
berkeping dua.

seperti

pada contoh

tumbuhan
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Lampiran 5 Keterampilan
Nama

:

Kelas:

KRITERIA

SKOR
4

3

2

1

Waktu
Pengumpulan

Dikumpul tepat waktu

Terlambat mengumpul
sampai 1 hari

Terlambat mengumpul
sampai 2 hari

Terlambat mengumpul sampai 3
hari

Pendahuluan

Terdapat latar belakang
masalah yang didasari teori
yang mendukung, rumusan
penelitian, dan tujuan
penelitian yang jelas dan
terarah.

1 dari komponen tersebut
kurang jelas dan terarah

2 dari komponen tersebut
kurang jelas dan terarah

3 dari komponen tersebut
kurang jelas dan terarah

Tinjauan
Pustaka

Membahas 4 komponen topik
secara lengkap dan mendalam

Membahas 3 komponen
topik secara mendalam

Membahas 2 komponen
topik secara mendalam

Membahas 1 komponen topik
namun kurang mendalam

Metodologi

Menjelaskan tempat dan waktu
pengamatan, alat dan bahan
yang digunakan secara lengkap
serta cara kerja yang detail

Menjelaskan tempat dan
waktu pengamatan, alat
dan bahan yang
digunakan secara lengkap,
namun cara kerja tidak
detail

Mencangkup 2 komponen

Mencangkup 1 komponen

Hasil
Pengamatan

Hasil observasi dilengkapi data
pendukung seperti tabel dan
menjawab semua pertanyaan
dengan lengkap yang dianalisis
berdasarkan teori yang
mendukung

Hasil observasi dilengkapi
data pendukung seperti
tabel, namun pertanyaan
tidak dijawab dengan
lengkap, serta dianalisis
berdasarkan teori yang
mendukung

Hasil observasi hanya salah
satu antara tabel atau
pembahan pertanyaan

Hasil observasi tidak dilengkapi
data pendukung seperti tabel dan
pembahasan pertanyaan
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Kesimpulan
dan saran

Menjawab rumusan masalah
dengan tepat berdasarkan
pembahasan dan bermanfaat
bagi semua pihak

Menjawab rumusan
masalah, namun kurang
mendalam.

Menjawab rumusan masalah,
namun tidak tepat/sesuai
dengan pembahasan

Tidak menjawab rumusan
masalah

Sumber
pustaka

Sumber pustaka yang
digunakan berasal dari buku
teks, jurnal, dan artikel sumber
web yang terpercaya, minimal
3

Sumber pustaka yang
digunakan berasal dari
buku teks, jurnal atau
artikel sumber web yang
terpercaya.

Sumber pustaka yang
digunakan berasal dari buku
teks atau web yang
terpercaya

Sumber pustaka yang digunakan
hanya berasal dari internet

Penulisan
Laporan

Ditulis dengan menggunakan
bahasa Indonesia dan kaidah
penulisan yang benar (EYD).

Ada 1-5 kalimat yang
tidak benar/sesuai kaidah
penulisan

Ada 5-10 kalimat yang tidak
benar/sesuai kaidah
penulisan

Ada lebih dari 10 kalimat yang
tidak benar/sesuai kaidah
penulisan

Skor yang
diperoleh
Jumlah Skor
Total

32

Nilai Akhir

Jumlah skor yang didapat x 100
Jumlah skor total
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Lembar Kegiatan Praktikum
“Membuat produk bioteknologi konvensional”
Tujuan Kegiatan: - Mengetahui cara pembuatan bioteknologi konvensional
Alat dan Bahan:
Bahan : Biji kedelai, dan Ragi
Alat:
–

Panci,

–

Kompor gas,

–

Tampah bambu,

–

Sendok nasi,

–

Baskom,

–

Pembungkus plastik,

–

Lilin,

–

Jarum,
Prosedur Kerja:
1. Biji kedelai yang telah dipilih, dibersihkan dan dicuci dengan air
bersih, kemudian direndam dengan air bersih selama satu hari satu
malam. Hal ini bertujuan untuk melunakkan kedelai, dan juga agar
mudah melepas kulit ari dari kedelai (proses hidrasi agar biji kedelai
menyerap air sebanyak mungkin ).
2.

Lalu kedelai direbus sampai mendidih dan lanjutkan perebusan sampai
kedelai benar-benar kelihatan empuk.

3.

Setelah tempe direbus, hasil rebusan tempe di tiriskan/di anginkan sambil
diaduk
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4.

Setelah itu kulit ari kedelai dibuang dengan cara diremas-remas sampai
biji terbelah dan kedelai menjadi bersih.

5. Kedelai yang telah dibuang kulitnya di cuci bersih lalu ditiriskan. Proses
pencucian akhir dilakukan untuk menghilangkan kotoran yang mungkin
dibentuk oleh bakteri asam laktat dan agar biji kedelai tidak terlalu asam.
Bakteri dan kotorannya dapat menghambat pertumbuhan fungi
6.

Setelah rebusan kedelai dingin, taburkan ragi (bibit tempe) sebanyak 1
gram ragi per 1 kg kedelai secara merata dengan alat pengaduk

7.

Kedelai yang sudah dicampur ragi (bibit tempe), dibungkus dengan
plastik yang sudah ditusuk-tusuk dengan jarum. Setelah itu disimpan
selama dua hari.

8.

Pengamatan dilakukan selama dua hari berturut-turut guna melihat proses
berlangsungnya fermentasi.

9. Setelah tempe disimpan selama dua hari maka seluruh permukaan kacang
kedelai tertutupi jamur.
Hasil Pengamatan dikerjakan dalam kelaompok dikumpulkan minggu
berikutnya
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MATERI BIOTEKNOLOGI
A. Pengertian Bioteknologi
Bioteknologi merupakan teknologi yang memanfaatkan mikroorganisme
untuk membuat suatu produk baik produk pangan maupun non pangan.
Bioteknologi ini adalah ilmu yang selalu berkembang. Berdasarkan asal-usul
katanya, bioteknologi berasal dari bahasa Latin, yaitu bio (hidup), teknos
(teknologi: penerapan), dan logos (ilmu). Artinya, ilmu yang mempelajari
penerapan prinsip-prinsip biologi. Kemudian menurut European Federation of
Biotechnology (EFB), bioteknologi sebagai perpaduan dari ilmu pengetahuan
alam dan ilmu rekayasa yang bertujuan untuk meningkatkan aplikasi organisme
hidup, sel, bagian dari organisme hidup, atau analog molekuler untuk
menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, banyak ilmu yang selalu pendukung
dalam bioteknologi diantaranya adalah mikrobiologi, biokimia, genetika, biologi
sel, teknik kimia, dan enzimologi. Saat ini aplikasi bioteknologi tidak hanya pada
mikroorganisme saja, namun pada tumbuhan dan hewan. Dalam pemanfaatan
bioteknologi ada 4 prinsip yang selalu diterapkan, yakni: (1) Penggunaan agen
biologi, (2) menggunakan metode tertentu, (3) dihasilkannya suatu produk
turunan, dan (4) melibatkan banyak disiplin ilmu.
B. Jenis-jenis Bioteknologi
Bioteknologi dibedakan menjadi 2 yakni bioteknologi konvensional dan
bioteknologi modern. Bioteknologi Konvensional merupakan bioteknologi yang
memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk barang dan
jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Teman-teman
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sederhananya bioteknologi konvensional sama dengan fermentasi. Selain itu,
bioteknologi konvensional biasanya dilakukan secara sederhana dan diproduksi
tidak jumlah yang besar. Rekayasa genetika ini merupakan salah satu contoh dari
produk bioteknologi modern. Selain itu bioteknologi modern diilakukan melalui
pemanfaatan ketrampilan manusia dalam melakukan manipulasi makhluk hidup
agar dapat digunakan untuk menghasilkan produk sesuai yang diinginkan
manusia. Teknologi fermentasi Teknologi fermentasi sangat menguntungkan
manusia.

Banyak produk yang telah dihasilkan dari teknologi fermentasi.

Fermentasi memanfaatkan bakteri baik. Keberadaan bakteri
meningkatkan kesejahteraan manusia. Tanpa manusia sadari

baik, dapat

banyak produk-

produk yang makanan antara lain : Dalam bidang makanan Proses yang dibantu
mikroorganisme, misalnya dengan fermentasi, hasilnya antara lain : yoghurt , keju
, tempe, roti, kecap, ,cuka. Bidang Pertanian Di bidang pertanian, bioteknologi
memberi andil dalam usaha pemenuhan kebutuhan makanan. Selain dibidang
pangan ada banyak sekali peran bioteknologi kovensional dalamhidup manusia.
Bioteknologi modern Bioteknologi di zaman modern seperti sekarang ini
memungkinkan manusia untuk melakukan manipulasi genetik. Teknik tersebut
memang mulai berkembang semenjak banyak ilmuan yang sukses memanipulasi
genetik secara in vitro. Nah Bioteknologi jenis ini lebih mengeksploitasi proses
biologi demi kepentingan industri. Contoh adalah pembuatan antibiotik, produksi
hormon, adanya semangka tanpa biji, dan lain sebagainya.
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PERANAN BIOTEKNOLOGI DALAM KEHIDUPAN
1) Peranan Bioteknologi dalam Lingkungan Kehidupan Sehari-hari
Penerapan bioteknologi dari hasil penelitian pun masih sangat luas.
Bioteknologi lingkungan menjadi salah satu hal yang relatif baru, sehingga
banyak orang yang tertarik untuk mencoba menerapkannya. Hal tersebut
bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi manusia.
Demi mempertahankan sumber daya alam dan ekosistem, bioteknologi juga
sangat berperan dalam mencegah kerusakan serta dapat merestorasi kerusakan
lingku ngan. Misalnya, untuk mengolah air juga limbah cair.

Mikroorganisme yang digunakan dalam bioteknologi juga ada
beberapa yang memiliki peran penting untuk lingkungan terutama dalam
mengatasi pencemaran lingkungan melalui bioremediasi. Bioremediasi
merupakan proses memperbaiki lingkungan yang dilakukan dengan cara
menguraikan polutan untuk menjadi zat yang tidak berbahaya untuk
lingkungan.

Beberapa

dari

mikroorganisme

yang

digunakan

dalam

bioteknologi yang berperan dalam mengatasi pencemaran lingkungan, seperti:
(1) Xantomonas campestris, yaitu mikroorganisme yang berperan
untuk mengumpulkan tumpahan minyak yang telah diberi gum xanthan untuk
mengentalkan,
(2) Alcaligeneseutrophus serta Aureubasidium, yaitu suatu bakteri
yang dapat menghasilkan plastik yang dapat teruarai atau disebut
biodegradable, dan
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(3) Methanomacter, yaitu bakteri yang bermanfaat untuk menghasilkan
biogas serta limbah organik rumah tangga ataupun kotoran ternak.

2) Peranan Bioteknologi Dalam Kesehatan
Industri kesehatan adalah industri yang pertama kali mengecap keuntungan
dari bioteknologi ini. Dimulai dari keberhasilan para ahli membuat hormon
insulin yang diproduksi oleh kapang roti Sacharomyces cerevisae, kini banyak
sekali obat, hormon, enzim, dan vaksin yang diproduksi besar-besaran dengan
teknologi bioteknologi. Di samping memerangi penyakit yang disebabkan oleh
virus, bakteri dan protozoa, bioteknologi juga dapat membantu menyembuhkan
gangguan yang diakibatkan oleh ketidak seimbangan atau kesalahan dalam
kimiawi tubuh, termasuk beberapa penyakit menurun. Adapun produk lainnya
antara lain:
 Produk vaksin untuk meningkatkan kekebalan tubuh.
 Produk insulin untuk mengontrol kadar gula darah.
 Produk interveron untuk melawan infeksi serta meningkatkan sistem
kekebalan tubuh manusia.
 Produk penicillin untuk melawan infeksi dari bakteri dan jamur serta
meningkatkan sistem kekebalan tubuh.
 Produk beta endorfin untuk mengurangi rasa sakit.
 Produk hormon pertumbuhan untuk melawan kekerdilan dan penyembuhan.
 Produk enzim untuk meningkatkan reaksi dalam industri atau keperluan
manusia.
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 Produk interleukun 2 untuk mengaktifkan sistem kekebalan tubuh.
 Produk antibodi monoklonal untuk menyerang dan membunuh sel tumor
dan kanker.
 Produk aktivator plasminogen untuk mencegah stroke dan melarutkan darah
beku.

3) Peranan Bioteknologi dalam bidang pertanian
Dewasa ini telah banyak ditemukan bibit unggul dengan mengadakan
hibridisasi sehingga mendapatkan varietas baru yang diinginkan. Melalui
teknik hibridisasi telah didapatkan varietas unggul, misalnya: varietas padi
yang bersifat unggul memiliki rasa yang enak, tahan penyakit, daya
simpan lama dan berumur pendek. Pengendalian hama dewasa ini telah
dikembangkan melalui pengendalian hama secara biologis, karena
penggunaan pestisida dapat menyeabkan hama menjadi resisten, sisa
pestisida dapat mencemari lingkungan dan residunya tersimpan dalam
tanaman yang akan menimbulkan berbagai masalah bagi kehidupan
manusia. Pengendalian hama dapat dilakukan dengan berbagai cara antara
lain:
 Memanfaatkan predator alamiah, contoh: hama lebah penyengatuntuk
kupu-kupu artona yang merusak kelapa.
 Memutuskan siklus hidup hama, misalnya dengan mengadakan rotasi
tanaman
 Menggunakan bibit unggul tahan lama, misalnya VUTW (Varietas
Unggul Tahan Wereng)
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 Penyediaan bahan makanan khususnya perbanyakan bibit tanaman
dikembangkan teknik kultur jaringan untuk perbanyakan tanaman
perkebunan yang diperbanyak secara vegetatif dan menghasilkan
banyak tanaman klon dari sejumlah jaringan awal
Dampak pengunaan bioteknologi dalam kehidupan
Pemanfaatan bioteknologi di masyarakat tidak hanya memberikan dampak
positif tetapi memberikan dampak negatif terhadap manusia. Kasus yang sering
kita jumpai adalah timbulnya dampak yang merugikan terhadap keanekaragaman
hayati disebabkan oleh potensi terjadinya aliran gen ketanaman sekerabat atau
kerabat dekat. Di bidang kesehatan manusia terdapat kemungkinan produk gen
asing, seperti gen cry dari Bacillus thuringiensis maupun Bacillus sphaeericus,
dapat menimbulkan reaksi alergi pada tubuh manusia, perlu dicermati pula bahwa
insersi (penyisipan) gen asing ke genom inang dapat menimbulkan interaksi antar
gen asing dan inang produk bahan pertanian dan kimia yang menggunakan
bioteknologi.
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Kisi-kis panduan wawancara
No
1.
2.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
8.

Aspek Pertanyaan Analisis Kebutuhan
No. Pertanyaan
Pendidikan karakter dalam pembelajaran biologi
1
Metode dalam pembelajaran biologi
2
Model dalam pembelajaran biologi
3
Media dalam pembelajaran biologi
4, 5, 6
Kesulitan yang dialami dalam menggunakan media 7,8.9.10
pembelajaran biologi
Modul pembelajaran biologi
11,12,13
Materi sistem bioteknologi
14,16,17,18,19,20
Kesulitan yang dialami dalam pembelajaran 15
bioteknologi
Media majalah Digital berbasis web
21,22,23

Panduan pertanyaan untuk analisis kebutuhan
No
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

Pertanyaan
Jawaban
Apakah dalam pembelajaran biologi selalu menanamkan
karakter pendidikan seperti rasa ingin tahu, jujur, kreatif,
kerjasama, dll ? (karakter)
Metode pembelajaran apa yang sering Bapak/Ibu gunakan
dalam proses pembelajaran dikelas ?
(Metode )
Model pembelajaran apa yang sering Bapak/Ibu gunakan
dalam proses pembelajaran dikelas ?
(model)
Sejauh mana pemahaman Bapak/Ibu mengenai penggunaan
media pembelajaran dalam proses pembelajaran ?
(media)
Apakah sekolah sudah menyiapkan semua media dengan
baik ?
Media pembelajaran apa yang sering Bapak/Ibu gunakan
selama ini ?
Apakah
Bapak/Ibu
mengalami
kesulitan
dalam
menggunakan media pembelajaran yang telah Bapak/Ibu
siapkan ? (kesulitan dalam pengunaan media)
Jika iya, bagaimana Bapak/Ibu mengatasi kesulitan tersebut
?
Apakah peserta didik mengalami kesulitan dalam
menggunakan media pembelajaran yang telah Bapak/Ibu
siapkan ?
Apakah Bapak/Ibu memiliki media pembelajaran lain untuk
menjelaskan materi pelajaran selain buku yang ada di
sekolah ?
Apakah Bapak/Ibu memiliki media berupa modul,diktat
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12.
13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

atau bahan ajar yang tepat untuk menjelaskan materi
pelajaran biologi? (modul atau bahan ajar)
Jika iya, apakah Bapak/Ibu sendiri yang membuat bahan
ajar tersebut ?
Jika tidak (bila modul dibuat oleh penulis lain dan
diterbitkan oleh penerbit tertentu), apakah ada kekurangan
dari modul tersebut? (seperti kelengkapan materi, kualitas
gambar, jenis kertas, dll). Jelaskan!
Apakah Bapak/Ibu menggunakan metode pembelajaran
tertentu dalam menjelaskan materi Bioteknologi
(Bioteknologi)
Kesulitan-kesulitan apa yang Bapak/Ibu dapatkan dalam
menerapkan metode pembelajaran tersebut ?
Apakah
Bapak/Ibu
mengalami
kesulitan
dalam
menjelaskan materi bioteknologi? (contohnya, karena
media yang terbatas)
Apakah peserta didik antusias dalam mengikuti
pembelajaran biologi pada materi bioteknologi ?
Apakah perpustakaan sekolah menyediakan buku referensi
yang relevan dengan bioteknologi ?
Apakah dalam pembelajaran biologi terutama bioteknologi
selalu mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari ?
Bagaimana hasil belajar peserta didik pada materi
bioteknologi ?
Apakah Bapak/Ibu membutuhkan media alternatif dalam
pembelajaran biologi seperti pembelajaran berbasis web?
Apakah Bapak/Ibu setuju jika perlu dikembangkan media
pembelajaran berupa Majalah Digital berbasis WEB pada
materi bioteknologi ?
Apakah bapak ibu memiliki saran untuk pengembangan
Majalah Digital berbasis WEB pada materi bioteknologi ?

Hasil wawancara SMA N ngaglik
No
1.

2.

3.

4.

Pertanyaan
Apakah dalam pembelajaran biologi selalu menanamkan
karakter pendidikan seperti rasa ingin tahu, jujur, kreatif,
kerjasama, dll ? (karakter)
Metode pembelajaran apa yang sering Bapak/Ibu gunakan
dalam proses pembelajaran dikelas ?
(Metode )

Jawaban
Ya. Saya selalu menanamkan
pendidikan pendidikan karakter.

Dalam pembelajaran saya sering
menggunakan
berbagai
metode
seperti diskusi,ceramah bermain
peran,
praktikum,
serrta
pembelajaran langsung.
Model pembelajaran apa yang sering Bapak/Ibu gunakan Dalam pembelajaran dikelas model
dalam proses pembelajaran dikelas ?
yang digunakan adalah
(model)
Kontekstual,
saintific,
Kooperative,PBL.
Sejauh mana pemahaman Bapak/Ibu mengenai penggunaan Media menurut saya adalah sebagai
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5.
6.

7.

8
9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

media pembelajaran dalam proses pembelajaran ?
(media)
Apakah sekolah sudah menyiapkan semua media dengan
baik ?
Media pembelajaran apa yang sering Bapak/Ibu gunakan
selama ini ?

alat bantu dalam pembelajaran yang
mempermudahkan guru.
Media yang tersedia disekolah
menurut saya sudah Cukup.
Media yang sering saya gunakan
dalam
pembelajaran
adalah
PPT,lingkungan sekolah, karena
lingkungan sekolah mudah dijumpai
seperti taman sekolah,kolam ikan
sekolah.
Apakah
Bapak/Ibu
mengalami
kesulitan
dalam Dalam pengunan media saya rasa
menggunakan media pembelajaran yang telah Bapak/Ibu saya tidak mendapatkan kesulitan.
siapkan ? (kesulitan dalam pengunaan media)
Jika iya, bagaimana Bapak/Ibu mengatasi kesulitan tersebut ?
Apakah peserta didik mengalami kesulitan dalam Dalam pengunan media peserta didik
menggunakan media pembelajaran yang telah Bapak/Ibu juga tidak mendapatkan kesulitan
siapkan ?
karena karena media yang digunakan
adalah media seadanya.
Apakah Bapak/Ibu memiliki media pembelajaran lain untuk Media lain yang saya gunakan dalam
menjelaskan materi pelajaran selain buku yang ada di pembelajaran adalah internet. Siswa
sekolah ?
mencari
tahu
sendiri
materi
yangdiberikan guru
Apakah Bapak/Ibu memiliki media berupa modul,diktat Modul atau diktat tersebut ada telah
atau bahan ajar yang tepat untuk menjelaskan materi disediakan sekolah
pelajaran biologi? (modul atau bahan ajar)
Jika iya, apakah Bapak/Ibu sendiri yang membuat bahan Modul atau diktat tersebut telah
ajar tersebut ?
disediakan dari sekolah
Jika tidak (bila modul dibuat oleh penulis lain dan Dalam setiap buku pasti memilih
diterbitkan oleh penerbit tertentu), apakah ada kekurangan kekurangan kualitas gambar serta
dari modul tersebut? (seperti kelengkapan materi, kualitas materinya tidak terbaru.
gambar, jenis kertas, dll). Jelaskan!
Apakah Bapak/Ibu menggunakan metode pembelajaran Dalam
menjelaskan
materi
tertentu dalam menjelaskan materi Bioteknologi
bioteknologi saya sering mengalami
(Bioteknologi)
kesulitan
Kesulitan-kesulitan apa yang Bapak/Ibu dapatkan dalam Kesulitannya
adalah
dalam
menerapkan metode pembelajaran tersebut ?
menjelaskan materi bioteknologi
modern karena keterbatasan media
Apakah
Bapak/Ibu
mengalami
kesulitan
dalam Kesulitannya
adalh
dalam
menjelaskan materi bioteknologi? (contohnya, karena menjelaskan materi bioteknologi
media yang terbatas)
modern.
Apakah peserta didik antusias dalam mengikuti Sangat antusias karena materi
pembelajaran biologi pada materi bioteknologi ?
tersebut berkaitan dengan kehidupan
sehari-hari.
Apakah perpustakaan sekolah menyediakan buku referensi Untuk materi bioteknologi sendiri
yang relevan dengan bioteknologi ?
tidak terdaapt di perpustakaan.
Apakah dalam pembelajaran biologi terutama bioteknologi Dalampembelajaran biologi saya
selalu mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari ?
selalu mengaitkan materi tersebut
dengan kehidupan seharihari.
Bagaimana hasil belajar peserta didik pada materi Hasil belajar peserta didik pada

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
136

bioteknologi ?
21.
22.

23.

materi bioteknologi menunjukan
hasil yang baik.
Apakah Bapak/Ibu membutuhkan media alternatif dalam Untuk media saya rasa selalu
pembelajaran biologi seperti pembelajaran berbasis web?
dibutuhkan pada materi manahpun.
Apakah Bapak/Ibu setuju jika perlu dikembangkan media Saya setuju jika dikembangkan
pembelajaran berupa Majalah Digital berbasis WEB pada media tersebut.
materi bioteknologi ?
Apakah bapak ibu memiliki saran untuk pengembangan Saran dari saya untuk medianya
Majalah Digital berbasis WEB pada materi bioteknologi ?
adalah diberi gmbar yang menarik

SMA IMANUEL KALASAN
No
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Pertanyaan
Apakah dalam pembelajaran biologi selalu menanamkan
karakter pendidikan seperti rasa ingin tahu, jujur, kreatif,
kerjasama, dll ? (karakter)
Metode pembelajaran apa yang sering Bapak/Ibu gunakan
dalam proses pembelajaran dikelas ?
(Metode )
Model pembelajaran apa yang sering Bapak/Ibu gunakan
dalam proses pembelajaran dikelas ?
(model)
Sejauh mana pemahaman Bapak/Ibu mengenai penggunaan
media pembelajaran dalam proses pembelajaran ?
(media)
Apakah sekolah sudah menyiapkan semua media dengan
baik ?

Jawaban
Ya. Dalam pembelajaaran pendidikan
karakter sangat penting untuk peserta
didik.
Dalam pembelajaran saya sering
menggunakan
berbagai
metode
seperti diskusi,ceramah.
Dalam pembelajaran dikelas model
yang
digunakan
Kontekstual,
saintific, Kooperative.
Media
menurut
saya
sangat
membantu

Media yang tersedia di sekolah
menurut saya belum memadai.
Sekolah belum bisa memenuhi media
yang dibutuhkan dalam
pembelajaran.
Media pembelajaran apa yang sering Bapak/Ibu gunakan Media yang sering saya gunakan
selama ini ?
dalam pembelajaran adalah PPT dan
video. Video saya mengunduhnya
dari youtube sesuai dengan materi
lalu dijadikan sebagai media bagi
peserta didik.
Apakah
Bapak/Ibu
mengalami
kesulitan
dalam Dalam pengunan media saya rasa
menggunakan media pembelajaran yang telah Bapak/Ibu saya tidak mendapatkan kesulitan.
siapkan ? (kesulitan dalam pengunaan media)
Walauapun media hanya seadanya.
Jika iya, bagaimana Bapak/Ibu mengatasi kesulitan tersebut ?
Apakah peserta didik mengalami kesulitan dalam Dalam pengunan media peserta didik
menggunakan media pembelajaran yang telah Bapak/Ibu juga tidak mendapatkan kesulitan
siapkan ?
karena karena media yang digunakan
adalah media seadanya.
Apakah Bapak/Ibu memiliki media pembelajaran lain untuk Media lain yang saya gunakan dalam
menjelaskan materi pelajaran selain buku yang ada di pembelajaran adalah internet. Siswa
sekolah ?
mencari tahu sendiri materi yang
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diberikan guru.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Apakah Bapak/Ibu memiliki media berupa modul,diktat
atau bahan ajar yang tepat untuk menjelaskan materi
pelajaran biologi? (modul atau bahan ajar)
Jika iya, apakah Bapak/Ibu sendiri yang membuat bahan
ajar tersebut ?
Jika tidak (bila modul dibuat oleh penulis lain dan
diterbitkan oleh penerbit tertentu), apakah ada kekurangan
dari modul tersebut? (seperti kelengkapan materi, kualitas
gambar, jenis kertas, dll). Jelaskan!
Apakah Bapak/Ibu menggunakan metode pembelajaran
tertentu dalam menjelaskan materi Bioteknologi
(Bioteknologi)
Kesulitan-kesulitan apa yang Bapak/Ibu dapatkan dalam
menerapkan metode pembelajaran tersebut ?
Apakah
Bapak/Ibu
mengalami
kesulitan
dalam
menjelaskan materi bioteknologi? (contohnya, karena
media yang terbatas)
Apakah peserta didik antusias dalam mengikuti
pembelajaran biologi pada materi bioteknologi ?
Apakah perpustakaan sekolah menyediakan buku referensi
yang relevan dengan bioteknologi ?
Apakah dalam pembelajaran biologi terutama bioteknologi
selalu mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari ?

Modul atau diktat tersebut dibuat
sendiri lalu dibagikan kepada peserta
didik.
Modul atau diktat tersebut telah
disediakan dari sekolah
Dalam modul yang dikembangkan
tidak terdapat kekurangan meskipun
modul tersebut hanya terdapatmateri
seadanya serta latihan soal.
Dalam
menjelaskan
materi
bioteknologi metode yang saya
gunakan saya bervariasi.
Kesulitannya
adalah
dalam
menjelaskan materi bioteknologi
modern karena keterbatasan media.
Dalam
menjelaskan
materi
bioteknologi saya tidak megalai
kesulitan.
Sangat antusias karena materi
tersebut berkaitan dengan kehidupan
sehari-hari.
Untuk materi bioteknologi sendiri
tidak terdapat di perpustakaan.
Dalam pembelajaran biologi saya
selalu mengaitkan materi tersebut
dengan kehidupan sehari hari.
Hasil belajar peserta didik pada
materi bioteknologi menunjukan
hasil yang baik.
Untuk media saya rasa selalu
dibutuhkan pada materi manahpun.
Saya setuju jika dikembangkan
media tersebut.

20.

Bagaimana hasil belajar peserta didik pada materi
bioteknologi ?

21.

Apakah Bapak/Ibu membutuhkan media alternatif dalam
pembelajaran biologi seperti pembelajaran berbasis web?
Apakah Bapak/Ibu setuju jika perlu dikembangkan media
pembelajaran berupa Majalah Digital berbasis WEB pada
materi bioteknologi ?
Apakah bapak ibu memiliki saran untuk pengembangan Saran dari saya untuk medianya
Majalah Digital berbasis WEB pada materi bioteknologi ?
adalah Diberi gmbar yang menarik
serta materi yang terkini

22.

23.
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SMA N 5 YOGYAKARTA
No
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pertanyaan
Jawaban
Apakah dalam pembelajaran biologi selalu menanamkan Ya. Dalam pembelajaaran pendidikan
karakter pendidikan seperti rasa ingin tahu, jujur, kreatif, karakter sudah saya terapkan kerana
kerjasama, dll ? (karakter)
hal ini sangat penting untuk peserta
didik.
Metode pembelajaran apa yang sering Bapak/Ibu gunakan Dalam pembelajaran saya sering
dalam proses pembelajaran dikelas ?
menggunakan
berbagai
metode
(Metode )
diskusi,
ceramah,
,pratikum,
pembelajaran langsung
Model pembelajaran apa yang sering Bapak/Ibu gunakan Dalam pembelajaran dikelas model
dalam proses pembelajaran dikelas ?
yang digunakan Kontekstual dan
(model)
PBL yakni pembelajaran langsung.
Sejauh mana pemahaman Bapak/Ibu mengenai penggunaan Media menurut Media sebagai alat
media pembelajaran dalam proses pembelajaran ?
pendukung dalam pembelajaran
(media)
dikelas.
Apakah sekolah sudah menyiapkan semua media dengan Media yang tersedia di sekolah
baik ?
menurut saya cukup memadai.
Media pembelajaran apa yang sering Bapak/Ibu gunakan Media yang sering saya gunakan
selama ini ?
dalam
pembelajaran
adalah
PPT,Modul,diktat.
Apakah
Bapak/Ibu
mengalami
kesulitan
dalam Dalam pengunan media saya rasa
menggunakan media pembelajaran yang telah Bapak/Ibu saya tidak mendapatkan kesulitan.
siapkan ? (kesulitan dalam pengunaan media)
Walauapun media hanya seadanya.
Jika iya, bagaimana Bapak/Ibu mengatasi kesulitan tersebut ?
Apakah peserta didik mengalami kesulitan dalam Dalam pengunan media peserta didik
menggunakan media pembelajaran yang telah Bapak/Ibu juga tidak mendapatkan kesulitan
siapkan ?
karena karena media yang digunakan
adalah media seadanya.
Apakah Bapak/Ibu memiliki media pembelajaran lain untuk Media lain yang saya gunakan dalam
menjelaskan materi pelajaran selain buku yang ada di pembelajaran adalah internet dan
sekolah ?
diktat.
Apakah Bapak/Ibu memiliki media berupa modul,diktat Dalam
pembelajaran
saya
atau bahan ajar yang tepat untuk menjelaskan materi menyediakan sendiri berupa diktat.
pelajaran biologi? (modul atau bahan ajar)
Jika iya, apakah Bapak/Ibu sendiri yang membuat bahan Modul atau diktat tersebut dibuat
ajar tersebut ?
sendiri lalu dibagikan kepada peserta
didik. Diktat tersebut berupa
rangkuman materi.
Jika tidak (bila modul dibuat oleh penulis lain dan Dalam modul yang dikembangkan
diterbitkan oleh penerbit tertentu), apakah ada kekurangan tidak terdapat kekurangan
dari modul tersebut? (seperti kelengkapan materi, kualitas
gambar, jenis kertas, dll). Jelaskan!
Apakah Bapak/Ibu menggunakan metode pembelajaran Dalam
menjelaskan
materi
tertentu dalam menjelaskan materi Bioteknologi
bioteknologi metode yang saya
(Bioteknologi)
gunakan saya bervariasi.
Kesulitan-kesulitan apa yang Bapak/Ibu dapatkan dalam Kesulitannya
adalah
dalam
menerapkan metode pembelajaran tersebut ?
menjelaskan materi bioteknologi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
139

16.

17.
18.
19.

Apakah
Bapak/Ibu
mengalami
kesulitan
dalam
menjelaskan materi bioteknologi? (contohnya, karena
media yang terbatas)
Apakah peserta didik antusias dalam mengikuti
pembelajaran biologi pada materi bioteknologi ?
Apakah perpustakaan sekolah menyediakan buku referensi
yang relevan dengan bioteknologi ?
Apakah dalam pembelajaran biologi terutama bioteknologi
selalu mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari ?

modern karena materi bioteknologi
modern yang abstrak
Dalam
menjelaskan
materi
bioteknologi saya tidak megalami
kesulitan.
Pada materi bioteknologi respon
siswa sangat antusias.
Untuk materi bioteknologi sendiri
tidak terdapat di perpustakaan.
Dalam pembelajaran biologi saya
selalu mengaitkan materi tersebut
dengan kehidupan sehari hari.
Hasil belajar peserta didik pada
materi bioteknologi menunjukan
hasil yang baik.
Untuk media dalam pembelajaran
saya rasa selalu dibutuhkan pada
materi manahpun.
Saya setuju jika dikembangkan
media tersebut.

20.

Bagaimana hasil belajar peserta didik pada materi
bioteknologi ?

21.

Apakah Bapak/Ibu membutuhkan media alternatif dalam
pembelajaran biologi seperti pembelajaran berbasis web?

22.

Apakah Bapak/Ibu setuju jika perlu dikembangkan media
pembelajaran berupa Majalah Digital berbasis WEB pada
materi bioteknologi ?
Apakah bapak ibu memiliki saran untuk pengembangan Saran dari saya untuk medianya
Majalah Digital berbasis WEB pada materi bioteknologi ?
adalah Diberi gmbar yang menarik.

23.

SMA N 1 ENDE
No
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pertanyaan
Apakah dalam pembelajaran biologi selalu menanamkan
karakter pendidikan seperti rasa ingin tahu, jujur, kreatif,
kerjasama, dll ? (karakter)
Metode pembelajaran apa yang sering Bapak/Ibu gunakan
dalam proses pembelajaran dikelas ?
(Metode )
Model pembelajaran apa yang sering Bapak/Ibu gunakan
dalam proses pembelajaran dikelas ?
(model)
Sejauh mana pemahaman Bapak/Ibu mengenai penggunaan
media pembelajaran dalam proses pembelajaran ?
(media)
Apakah sekolah sudah menyiapkan semua media dengan
baik ?

Jawaban
Ya. Dalam pembelajaaran pendidikan
karakter sudah saya terapkan.
Dalam pembelajaran saya sering
menggunakan
berbagai
metode
diskusi, ceramah.
Dalam pembelajaran dikelas model
yang digunakan Kontekstual dan
kooperative.
Media menurut saya sebagai alat
sebagai alat bantu

Media yang tersedia di sekolah
menurut saya belum memadai.
Walaupun sekolah negeri masih tetap
terdapat kendala dana pengunaan
media.
Media pembelajaran apa yang sering Bapak/Ibu gunakan Media yang sering saya gunakan
selama ini ?
dalam pembelajaran adalah
PPT dan buku.
Apakah
Bapak/Ibu
mengalami
kesulitan
dalam Dalam pengunan media saya rasa
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8.
9.

10.

11.

menggunakan media pembelajaran yang telah Bapak/Ibu
siapkan ? (kesulitan dalam pengunaan media)
Jika iya, bagaimana Bapak/Ibu mengatasi kesulitan tersebut
?
Apakah peserta didik mengalami kesulitan dalam
menggunakan media pembelajaran yang telah Bapak/Ibu
siapkan ?
Apakah Bapak/Ibu memiliki media pembelajaran lain untuk
menjelaskan materi pelajaran selain buku yang ada di
sekolah ?
Apakah Bapak/Ibu memiliki media berupa modul,diktat
atau bahan ajar yang tepat untuk menjelaskan materi
pelajaran biologi? (modul atau bahan ajar)

12.

Jika iya, apakah Bapak/Ibu sendiri yang membuat bahan
ajar tersebut ?

13.

Jika tidak (bila modul dibuat oleh penulis lain dan
diterbitkan oleh penerbit tertentu), apakah ada kekurangan
dari modul tersebut? (seperti kelengkapan materi, kualitas
gambar, jenis kertas, dll). Jelaskan!
Apakah Bapak/Ibu menggunakan metode pembelajaran
tertentu dalam menjelaskan materi Bioteknologi
(Bioteknologi)
Kesulitan-kesulitan apa yang Bapak/Ibu dapatkan dalam
menerapkan metode pembelajaran tersebut ?

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

saya tidak mendapatkan kesulitan.
Dalam pengunan media peserta didik
juga tidak mendapatkan kesulitan
karena karena media yang digunakan
adalah media seadanya.
Media lain yang saya gunakan dalam
pembelajaran adalah internet serta
buku diperpustakaan.
Dalam
pembelajaran
saya
mengunakan buku saya sendiri
sebagai buku pegangan guru siswa
akan
memakai
buku
sediaan
perpustakaan.
Modul atau diktat tersebut dibuat
didapatkan dari sekolah sendiri lalu
dibagikan kepada peserta didik.
bukutersebut berupa rangkuman
materi serrta latihan soal.
Dalam modul yang dikembangkan
tidak terdapat kekurangan

Dalam
menjelaskan
materi
bioteknologi metode yang saya
gunakan saya bervariasi.
Kesulitannya
adalah
dalam
menjelaskan materi bioteknologi
modern karena Siswa bersikap malas
tahu
Apakah
Bapak/Ibu
mengalami
kesulitan
dalam Ya. Saya kesulitan karena media
menjelaskan materi bioteknologi? (contohnya, karena yang terbatas.
media yang terbatas)
Apakah peserta didik antusias dalam mengikuti Pada materi bioteknologi respon
pembelajaran biologi pada materi bioteknologi ?
siswa sangat antusias.
Apakah perpustakaan sekolah menyediakan buku referensi Untuk materi bioteknologi sendiri
yang relevan dengan bioteknologi ?
tidak terdapat di perpustakaan.
Sedangkan untuk marteri biologi
perpustakaan menyediakan buku-uku
tersebut.
Apakah dalam pembelajaran biologi terutama bioteknologi Dalam pembelajaran biologi saya
selalu mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari ?
selalu mengaitkan materi tersebut
dengan kehidupan sehari hari.
Bagaimana hasil belajar peserta didik pada materi Hasil belajar peserta didik pada
bioteknologi ?
materi bioteknologi menunjukan
hasil cukup baik.
Apakah Bapak/Ibu membutuhkan media alternatif dalam Untuk media dalam pembelajaran
pembelajaran biologi seperti pembelajaran berbasis web?
saya rasa selalu dibutuhkan pada
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22.

23.

materi manahpun.
Apakah Bapak/Ibu setuju jika perlu dikembangkan media Saya setuju jika dikembangkan
pembelajaran berupa Majalah Digital berbasis WEB pada media tersebut.
materi bioteknologi ?
Apakah bapak ibu memiliki saran untuk pengembangan Saran dari saya untuk medianya
Majalah Digital berbasis WEB pada materi bioteknologi ?
adalah Diberi gmbar yang menarik.

St. thomas
No
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Pertanyaan
Apakah dalam pembelajaran biologi selalu menanamkan
karakter pendidikan seperti rasa ingin tahu, jujur, kreatif,
kerjasama, dll ? (karakter)
Metode pembelajaran apa yang sering Bapak/Ibu gunakan
dalam proses pembelajaran dikelas ?
(Metode )

Jawaban
Ya. Dalam pembelajaaran pendidikan
karakter sangat penting untuk peserta
didik.
Dalam pembelajaran saya sering
menggunakan
berbagai
metode
seperti Diskusi,ceramah,studi kasus,
presentasi.
Model pembelajaran apa yang sering Bapak/Ibu gunakan Dalam pembelajaran dikelas model
dalam proses pembelajaran dikelas ?
yang
digunakan
Kontekstual,
(model)
saintific, Kooperative.
Sejauh mana pemahaman Bapak/Ibu mengenai penggunaan Media menurut saya Media sangat
media pembelajaran dalam proses pembelajaran ?
penting
(media)
Apakah sekolah sudah menyiapkan semua media dengan Media yang tersedia di sekolah
baik ?
menurut saya belum memadai.
Sekolah belum bisa memenuhi media
yang dibutuhkan dalam
pembelajaran.
Media pembelajaran apa yang sering Bapak/Ibu gunakan Media yang sering saya gunakan
selama ini ?
dalam
pembelajaran
adalah
PPT,video
lingkungan sekolah,
modul
Apakah
Bapak/Ibu
mengalami
kesulitan
dalam Dalam pengunan media saya karena
menggunakan media pembelajaran yang telah Bapak/Ibu media yang tersedia hanya seadanya.
siapkan ? (kesulitan dalam pengunaan media)
Jika iya, bagaimana Bapak/Ibu mengatasi kesulitan tersebut
- Mencari alernatif lain.
?
Apakah peserta didik mengalami kesulitan dalam Dalam pengunan media peserta didik
menggunakan media pembelajaran yang telah Bapak/Ibu juga tidak mendapatkan kesulitan
siapkan ?
karena karena media yang digunakan
adalah media seadanya.
Apakah Bapak/Ibu memiliki media pembelajaran lain untuk Media lain yang saya gunakan dalam
menjelaskan materi pelajaran selain buku yang ada di pembelajaran adalah internet. Siswa
sekolah ?
mencari tahu sendiri materi yang
diberikan guru. Serta di sekolah
sudah tersedia perpustakaan onlie
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11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Apakah Bapak/Ibu memiliki media berupa modul,diktat
atau bahan ajar yang tepat untuk menjelaskan materi
pelajaran biologi? (modul atau bahan ajar)
Jika iya, apakah Bapak/Ibu sendiri yang membuat bahan
ajar tersebut ?
Jika tidak (bila modul dibuat oleh penulis lain dan
diterbitkan oleh penerbit tertentu), apakah ada kekurangan
dari modul tersebut? (seperti kelengkapan materi, kualitas
gambar, jenis kertas, dll). Jelaskan!
Apakah Bapak/Ibu menggunakan metode pembelajaran
tertentu dalam menjelaskan materi Bioteknologi
(Bioteknologi)
Kesulitan-kesulitan apa yang Bapak/Ibu dapatkan dalam
menerapkan metode pembelajaran tersebut ?

Apakah
Bapak/Ibu
mengalami
kesulitan
dalam
menjelaskan materi bioteknologi? (contohnya, karena
media yang terbatas)
Apakah peserta didik antusias dalam mengikuti
pembelajaran biologi pada materi bioteknologi ?
Apakah perpustakaan sekolah menyediakan buku referensi
yang relevan dengan bioteknologi ?
Apakah dalam pembelajaran biologi terutama bioteknologi
selalu mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari ?

jadi siswa bisa mengaksesnya kapan
saja.
Modul atau diktat tersebut dibuat
sendiri lalu dibagikan kepada peserta
didik.
Modul atau diktat tersebut telah
disediakan dari sekolah
Dalam modul yang dikembangkan
tidak terdapat kekurangan meskipun
modul tersebut hanya terdapatmateri
seadanya serta latihan soal.
Dalam
menjelaskan
materi
bioteknologi metode yang saya
gunakan saya bervariasi.
Kesulitannya
adalah
dalam
menjelaskan materi bioteknologi
modern karena keterbatasan media
yakni kekurangan sarana dan prasana
Dalam
menjelaskan
materi
bioteknologi saya tidak megalami
kesulitan.
Sangat antusias karena materi
tersebut berkaitan dengan kehidupan
sehari-hari.
Untuk materi bioteknologi sendiri
tidak terdapat di perpustakaan.
Dalam pembelajaran biologi saya
selalu mengaitkan materi tersebut
dengan kehidupan sehari hari.
Hasil belajar peserta didik pada
materi bioteknologi menunjukan
hasil yang cukup baik.
Untuk media saya rasa selalu
dibutuhkan pada materi manahpun.
Saya
sangat
setuju
jika
dikembangkan media tersebut.

20.

Bagaimana hasil belajar peserta didik pada materi
bioteknologi ?

21.

Apakah Bapak/Ibu membutuhkan media alternatif dalam
pembelajaran biologi seperti pembelajaran berbasis web?
Apakah Bapak/Ibu setuju jika perlu dikembangkan media
pembelajaran berupa Majalah Digital berbasis WEB pada
materi bioteknologi ?
Apakah bapak ibu memiliki saran untuk pengembangan Saran dari saya untuk medianya
Majalah Digital berbasis WEB pada materi bioteknologi ?
adalah Diberi gambar yang menarik
serta materi yang terkini

22.

23.

Sma st. petrus
No
1.

Pertanyaan
Jawaban
Apakah dalam pembelajaran biologi selalu menanamkan Ya. Dalam pembelajaaran pendidikan
karakter pendidikan seperti rasa ingin tahu, jujur, kreatif, karakter sudah saya terapkan.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

kerjasama, dll ? (karakter)
Metode pembelajaran apa yang sering Bapak/Ibu gunakan
dalam proses pembelajaran dikelas ?
(Metode )
Model pembelajaran apa yang sering Bapak/Ibu gunakan
dalam proses pembelajaran dikelas ?
(model)
Sejauh mana pemahaman Bapak/Ibu mengenai penggunaan
media pembelajaran dalam proses pembelajaran ?
(media)
Apakah sekolah sudah menyiapkan semua media dengan
baik ?

Dalam pembelajaran saya sering
menggunakan
berbagai
metode
diskusi dan ceramah
Dalam pembelajaran dikelas model
yang digunakan Kontekstual dan
koopertaive
Media menurut saya media adalah
bagian dari pembelajaran.

Media yang tersedia di sekolah
menurut saya belum memadai.
Walaupun sekolah negeri masih tetap
terdapat kendala dana pengunaan
media.
Media pembelajaran apa yang sering Bapak/Ibu gunakan Media yang sering saya gunakan
selama ini ?
dalam pembelajaran adalah
PPT dan buku.
Apakah
Bapak/Ibu
mengalami
kesulitan
dalam Dalam pengunan media saya rasa
menggunakan media pembelajaran yang telah Bapak/Ibu saya tidak mendapatkan kesulitan.
siapkan ? (kesulitan dalam pengunaan media)
Jika iya, bagaimana Bapak/Ibu mengatasi kesulitan tersebut ?
Apakah peserta didik mengalami kesulitan dalam Dalam pengunan media peserta didik
menggunakan media pembelajaran yang telah Bapak/Ibu juga tidak mendapatkan kesulitan
siapkan ?
karena karena media yang digunakan
adalah media seadanya.
Apakah Bapak/Ibu memiliki media pembelajaran lain untuk Media lain yang saya gunakan dalam
menjelaskan materi pelajaran selain buku yang ada di pembelajaran adalah internet serta
sekolah ?
buku diperpustakaan.
Apakah Bapak/Ibu memiliki media berupa modul,diktat Dalam
pembelajaran
saya
atau bahan ajar yang tepat untuk menjelaskan materi mengunakan buku saya sendiri
pelajaran biologi? (modul atau bahan ajar)
sebagai buku pegangan guru siswa
akan
memakai
buku
sediaan
perpustakaan.
Jika iya, apakah Bapak/Ibu sendiri yang membuat bahan Modul atau diktat tersebut dibuat
ajar tersebut ?
didapatkan dari sekolah sendiri lalu
dibagikan kepada peserta didik. Buku
tersebut berupa rangkuman materi
serrta latihan soal.
Jika tidak (bila modul dibuat oleh penulis lain dan Dalam modul yang dikembangkan
diterbitkan oleh penerbit tertentu), apakah ada kekurangan tidak terdapat kekurangan
dari modul tersebut? (seperti kelengkapan materi, kualitas
gambar, jenis kertas, dll). Jelaskan!
Apakah Bapak/Ibu menggunakan metode pembelajaran Dalam
menjelaskan
materi
tertentu dalam menjelaskan materi Bioteknologi
bioteknologi metode yang saya
(Bioteknologi)
gunakan saya bervariasi.
Kesulitan-kesulitan apa yang Bapak/Ibu dapatkan dalam Kesulitannya
adalah
dalam
menerapkan metode pembelajaran tersebut ?
menjelaskan materi bioteknologi
modern karena Siswa bersikap malas
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16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

tahu
Apakah
Bapak/Ibu
mengalami
kesulitan
dalam Ya. Saya kesulitan karena media
menjelaskan materi bioteknologi? (contohnya, karena yang terbatas.
media yang terbatas)
Apakah peserta didik antusias dalam mengikuti Pada materi bioteknologi respon
pembelajaran biologi pada materi bioteknologi ?
siswa sangat antusias.
Apakah perpustakaan sekolah menyediakan buku referensi Untuk materi bioteknologi sendiri
yang relevan dengan bioteknologi ?
tidak terdapat di perpustakaan.
Sedangkan untuk marteri biologi
perpustakaan menyediakan buku-uku
tersebut.
Apakah dalam pembelajaran biologi terutama bioteknologi Dalam pembelajaran biologi saya
selalu mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari ?
selalu mengaitkan materi tersebut
dengan kehidupan sehari hari.
Bagaimana hasil belajar peserta didik pada materi Hasil belajar peserta didik pada
bioteknologi ?
materi bioteknologi menunjukan
hasil cukup baik.
Apakah Bapak/Ibu membutuhkan media alternatif dalam Untuk media dalam pembelajaran
pembelajaran biologi seperti pembelajaran berbasis web?
saya rasa selalu dibutuhkan pada
materi manahpun.
Apakah Bapak/Ibu setuju jika perlu dikembangkan media Saya setuju jika dikembangkan
pembelajaran berupa Majalah Digital berbasis WEB pada media tersebut.
materi bioteknologi ?
Apakah bapak ibu memiliki saran untuk pengembangan Saran dari saya untuk medianya
Majalah Digital berbasis WEB pada materi bioteknologi ?
adalah Diberi gmbar yang menarik.
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