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PERSEMBAHAN

Sedangkal apapun lubang akan terlihat seperti jurang yang
dalam jika seseorang berkecil hati dan tidak mau mencoba
untuk melangkahinya
.
.

“Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita”
QS. At-Taubah: 40

Karya ini dipersembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu
mendampingi dan memberikan petunjuk serta untuk kedua orang tua yang selalu
memberikan dukungan dan juga teman-teman terkasih.
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ABSTRAK
PENGEMBANGAN MULTIMEDIA INTERAKTIF BERBASIS ANDROID
PADA MATERI SISTEM PERNAPASAN MANUSIA
UNTUK KELAS XI SMA

Putri Kumala Rahmawati
161434076

Materi pembelajaran biologi khususnya sistem pernapasan manusia
yang cukup kompleks dan bersifat abstrak menjadi tantangan bagi setiap guru
dalam menentukan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik
materi yang diajarkan. Hasil survei kebutuhan dari 4 guru Biologi SMA di
Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan adanya kebutuhan media digital
yang praktis, menarik, interaktif, dan mampu memvisualisasikan proses yang
terjadi di dalam tubuh secara rinci. Salah satu media pembelajaran yang relevan
dengan kendala dalam pengajaran materi sistem pernapasan manusia adalah
multimedia interaktif yang dikemas dalam software Android. Penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui kualitas dan kelayakan produk multimedia
interaktif sebagai media pembelajaran pada materi Sistem Pernapasan
Manusia.
Jenis penelitian ini merupakan Research and Development (RnD).
Langkah-langkah pengembangan multimedia interaktif terdiri dari 5 tahap,
yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain,
dan revisi desain. Produk yang dihasilkan berupa aplikasi multimedia interaktif
berbasis Android yang divalidasi oleh ahli materi, ahli media, dan dua guru
biologi SMA kelas XI.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerata skor validasi yang
diperoleh dari penilaian keempat ahli terhadap multimedia interaktif berbasis
Android pada materi sistem pernapasan manusia sebesar 3,65 dengan kriteria
‘sangat baik’. Media dinyatakan layak untuk diujicobakan dalam skala terbatas.
Kata kunci : research and development, multimedia interaktif, Android,
sistem pernapasan manusia.
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ABSTRACT
THE DEVELOPMENT OF ANDROID-BASED INTERACTIVE
MULTIMEDIA ON HUMAN RESPIRATORY SYSTEM MATERIAL FOR
GRADE XI OF SENIOR HIGH SCHOOL

Putri Kumala Rahmawati
161434076

Biology learning material, especially the human respiratory system
which is quite complex and abstract in nature becomes a challenge for every
teacher in deciding learning media which are suitable with learning material
taught. The survey results of needs from four senior high school teachers in the
Special Region of Yogyakarta showed the needs of digital media which were
practical, interesting, and interactive. It also visualized specifically the body
system process. One of the learning media which is relevant to the problem in
teaching human respiratory system material is interactive multimedia which is
in Android software. This research was conducted to know the quality and
feasibility of products developed as learning media on the Human Respiratory
System material.
This research is Research and Development (RnD). There are five
methods of interactive multimedia development, namely potency and problem,
data collection, product design, design validation, and design revision. The
final product produced was an Android-based interactive multimedia
application which was validated by material experts, media experts, and two
biology teachers of senior high school grade XI.
The result showed that the average of validation score obtained from
the assessment of the four experts on Android-based interactive multimedia on
human respiratory system material was 3.65 with the 'very good' criteria. The
medium was declared as good for use with a few revisions based on the
validators’ comments and suggestions.
Keywords: research and development, interactive multimedia, Android, human
respiratory system.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Permasalahan
Pembelajaran pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan yang
dilaksanakan oleh guru untuk mengarahkan peserta didik ke dalam proses belajar
dengan menggunakan sarana dan fasilitas pendidikan untuk dapat mencapai tujuan
yang diharapkan (Raehang, 2014). Keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas
dari peran guru sebagai perencana dan pelaksana kegiatan pembelajaran. Oleh
karena itu, untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran diperlukan adanya
perencanaan yang matang agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan efektif.
Kualitas pembelajaran yang baik dapat tercermin dari bagaimana strategi
yang digunakan oleh guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Salah satu hal
yang cukup berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran adalah penggunaan media
pembelajaran. Media pembelajaran memiliki peranan penting yakni sebagai
perantara guru untuk menyampaikan materi agar peserta didik mampu memahami
materi pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran dapat membantu
mengkonkritkan konsep serta dapat menjadi jembatan untuk berpikir kritis (Karokaro dan Rohani, 2018). Media yang baik dapat memungkinkan terjadinya interaksi
langsung antara peserta didik dengan lingkungan belajar (Arsyad, 2002). Dengan
demikian akan tercipta iklim belajar yang interaktif sehingga dapat merangsang
peserta didik untuk belajar.
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Penggunaan media dalam proses belajar mengajar saat ini telah dipengaruhi
oleh pergeseran paradigma pembelajaran dari konvensional ke arah yang lebih
terbuka dan dapat diakses dengan mudah. Arus globalisasi menuntut dunia
pendidikan untuk senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi
sebagai usaha dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pergeseran paradigma
tersebut terlihat dari kemudahan dalam mencari sumber belajar dan meningkatnya
peran media serta multimedia dalam kegiatan pembelajaran (Budiman, 2017). Salah
satu yang menjadi tren pendidikan di abad 21 yakni adanya integerasi antara
teknologi dan media digital dalam kegiatan pembelajaran (Smaldino et al, 2011).
Peranan media digital dalam kegiatan pembelajaran erat kaitannya dengan
kesulitan guru dalam mengajarkan materi yang bersifat abstrak dan di luar
pengalaman peserta didik sehari-hari, seperti halnya pembelajaran biologi. Carin
(dalam Sudarisman, 2015) menyatakan bahwa salah satu unsur pembelajaran
biologi adalah scientific processes, dimana peserta didik diarahkan untuk
melakukan aktivitas ilmiah dan mendeskripsikan fenomena alam sehingga
diperoleh produk sains berupa fakta, prinsip, hukum, atau teori. Sesuai dengan
pendapat Hasrudin (2009), materi biologi dapat dipandang sebagai suatu yang
sederhana, namun di sisi lain materi biologi juga sangat rumit dan kompleks karena
mempelajari tentang sebab dan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Pendapat lain
yang dikemukakan oleh Masruroh dkk, (2014) menyebutkan bahwa cakupan materi
pelajaran biologi sangat luas, memiliki karakteristik yang abstrak, dan terdapat
istilah latin yang sulit dimengerti. Hal tersebut memaksa peserta didik untuk
menghafal yang pada akhirnya menyebabkan lemahnya pemahaman konsep. Untuk
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itu, dalam pembelajaran biologi sangat diperlukan adanya media yang relevan
dengan materi pembelajaran.
Pada kenyataanya, di dalam dunia pendidikan masih dijumpai berbagai
permasalahan. Salah satu permasalahan yang umum dijumpai yakni keterbatasan
media pembelajaran yang membuat guru kesulitan untuk menyampaikan materi
kepada peserta didik, terlebih lagi jika materi yang diajarkan memiliki karakteristik
abstrak seperti sistem pernapasan manusia. Berdasarkan wawancara yang telah
dilakukan di SMA N 1 Sleman, SMA N 1 Ngaglik, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta,
dan SMA GAMA Yogyakarta, diperoleh informasi bahwa materi tersebut cukup
kompleks dan tidak dapat diamati secara langsung, sehingga sulit untuk dipahami.
Konsep materi yang demikian ini menuntut cara berpikir secara abstrak yang mana
membutuhkan penalaran. Sejauh ini, media yang biasa digunakan oleh guru yakni
video belum mampu menjelaskan materi sistem pernapasan secara rinci, khususnya
pada sub bab mekanisme pertukaran gas O2 dan CO2. Sulitnya memperoleh media
yang tepat membuat peserta didik kesulitan untuk memahami materi yang
diajarkan.
Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan
tersebut yakni dengan membuat sebuah multimedia interaktif yang mampu
menyajikan materi dalam bentuk visualisasi. Multimedia interaktif merupakan jenis
media pembelajaran berbasis teknologi digital yang memuat berbagai elemen, yaitu
teks, gambar, animasi, suara, dan video yang dapat menarik perhatian serta mampu
memungkinkan terjadinya interaksi dan menarik minat peserta didik (Sitanggang
dkk, 2016). Keberagaman elemen yang terdapat pada multimedia interaktif
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memiliki keunggulan dibandingkan dengan media lainnya. Adanya elemen
interaktvitas memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk mengontrol laju
belajarnya sendiri. Hal ini tentunya berbeda dengan media video yang hanya
menonjolkan aspek visual. Disamping itu, multimedia interaktif juga bersifat
praktis, mampu mengatasi keterbatasan ruang dan daya indera untuk melihat proses
yang terjadi di dalam tubuh, serta dapat membantu pemahaman konsep terhadap
materi yang bersifat abstrak.
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Chumaidi dkk. (2016)
menunjukkan bahwa multimedia interaktif yang dikembangkan dikategorikan
layak, efektif, dan sangat baik untuk digunakan. Penelitian lain yang dilakukan oleh
Kusnawati (2013) dan Triyanti (2015) juga menunjukkan bahwa pengembangan
multimedia pembelajaran interaktif layak untuk digunakan dan dapat meningkatkan
motivasi peserta didik. Hariri (2016) telah membuktikan dalam penelitiannya
bahwa multimedia pembelajaran interaktif telah memenuhi kriteria dan standar
penilaian baik.

Multimedia interaktif yang dikembangkan juga mampu

meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan.
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, para guru mendukung pengembangan
media pembelajaran berupa multimedia interaktif untuk materi Sistem Pernapasan
Manusia. Pada penelitian Triyanti (2015), Chumaidi dkk. (2016), dan Kusnawati
(2013), produk multimedia interaktif dikemas dalam CD ROM (Compact Disk
Read Only Memory), sedangkan pada penelitian ini multimedia interaktif dikemas
menjadi sebuah aplikasi berbasis Android. Materi disajikan dalam bentuk animasi
yang menampilkan setiap proses pernapasan pada setiap organ. Dengan adanya
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penelitian ini, produk yang dihasilkan diharapkan tidak hanya layak untuk
digunakan sebagai media pembelajaran, namun juga dapat meningkatkan
efektivitas guru dalam menuntaskan materi ajar.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian
pengembangan ini yaitu:
1.

Bagaimana kualitas multimedia interaktif berbasis Android pada materi Sistem
Pernapasan Manusia untuk kelas XI SMA?

2.

Apakah multimedia interaktif berbasis Android yang dikembangkan layak
untuk diujicobakan dalam skala terbatas?

C. Batasan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini peneliti
membatasi permasalahan. Batasan masalah tersebut yakni sebagai berikut:
1.

Sekolah
Sekolah yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan analisis
kebutuhan merupakan sekolah yang berada di daerah Yogyakarta yang terdiri
dari dua sekolah negeri, yakni SMA N 1 Sleman dan SMA N 1 Ngaglik serta
dua sekolah swasta yaitu SMA Stella Duce 2 Yogyakarta dan SMA GAMA.

2.

Materi Pembelajaran
Materi pembelajaran yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini
adalah Sistem Pernapasan Manusia. Berdasarkan KD dan survei kebutuhan,
sub materi yang akan dikembangkan dalam penelitian ini hanya mencakup 3
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sub materi, yaitu struktur organ pernapasan, mekanisme pertukaran gas, dan
volume pernapasan.
3.

Media Pembelajaran
Media pembelajaran yang dikembangkan berupa multimedia interaktif
dimana di dalamnya terdapat elemen teks, gambar, animasi, audio, dan
interaktivitas. Multimedia ini tidak hanya menyajikan tentang materi
pembelajaran, namun juga dilengkapi dengan latihan soal.

4.

Model Penelitian Pengembangan
Model penelitian pengembangan yang digunakan mengikuti model yang
dikemukakan oleh Borg & Gall (dalam Sugiyono, 2016). Langkah penelitian
hanya dilakukan 5 tahap dari 10 tahap yakni, (1) potensi dan masalah, (2)
pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi desain, dan (5) revisi desain.

D. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian pengembangan ini yaitu:
1. Mengetahui kualitas multimedia interaktif berbasis Android pada materi
Sistem Pernapasan Manusia untuk kelas XI SMA.
2. Mengetahui kelayakan multimedia interaktif berbasis Android untuk
diujicobakan dalam skala terbatas.
E. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkam dalam penelitian yakni sebagai berikut:
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1. Manfaat Teoritis
Dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam menambah pengetahuan
secara teoritis mengenai strategi belajar mengajar yang berkaitan dengan
pemilihan media pembelajaran serta dapat menambah wacana baru tentang
pengembangan media pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan.
2. Manfaat Metodologis
Dapat menambah wawasan dalam memperdalam metodologi penelitian di
bidang pendidikan serta memberikan manfaat bagi pengembangan studi dan
penelitian berikutnya.
3. Manfaat Praktis
a. Bagi Peneliti
Memberikan pengalaman dalam mengembangkan multimedia interaktif
serta menambah pengetahuan mengenai bagaimana menciptakan sebuah
pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan melalui media pembelajaran.
b. Bagi Guru
Sebagai pertimbangan dalam menentukan media yang sesuai agar
pembelajaran lebih bervariasi serta sebagai alternatif solusi untuk mengatasi
permasalahan terkait penguasaan materi Sistem Pernapasan Manusia.
c. Bagi Peserta Didik
Membantu peserta didik untuk memahami materi Sistem Pernapasan
Manusia serta memberikan kegiatan pembelajaran yang menarik, sehingga
peserta didik antusias mengikuti kegiatan pembelajaran.
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d. Bagi Sekolah
Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumbangan bagi pihak sekolah
untuk menambah sarana pendidikan guna meningkatkan kualitas pembelajaran
Biologi.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Belajar dan Pembelajaran
Belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk
memperoleh perubahan tingkah laku, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun
psikomotorik sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan dan sumber-sumber
belajar yang ada disekitarnya (Setiawan, 2017). Terdapat 3 unsur belajar, yaitu:
1. Tujuan belajar
Salah satu unsur utama dalam belajar adalah adanya perencanaan yang
dipersiapkan

termasuk

menentukan

tujuan

belajar.

Tujuan

tersebut

mencerminkan bahwa belajar terarah dan mempunyai makna bagi pembelajar.
2. Proses belajar
Proses belajar merupakan proses mengembangkan pemikiran dan menemukan
pemahaman dari apa yang telah dipelajari. Ketika seseorang menghadapi situasi
baru, maka terjadi rekonstruksi kognitif sehingga diperoleh pemahaman baru.
3. Hasil belajar
Hasil belajar merupakan sebuah konsekuensi dari proses belajar dan pemahaman
setiap individu. Konsekuensi ini menimbulkan reaksi terhadap hasil belajar yang
telah diperoleh. Reaksi terbagi menjadi 2 bentuk, yakni semakin termotivasi atau
semakin menurun minat belajar akibat hasil yang tidak memuaskan.
Lebih lanjut Siregar dan Nara (2010) mengungkapkan bahwa seseorang
dapat dikatakan telah belajar apabila terdapat perubahan tingkah laku di dalam
8
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dirinya. Mengacu pada pendapat tersebut, setidaknya terdapat empat ciri-ciri belajar
yang dikemukakan oleh Siregar dan Nara (2010), yakni:
1. Adanya kemampuan baru atau perubahan tingkah laku yang bersifat
pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor), maupun nilai dan sikap
(afektif).
2. Perubahan tidak berlangsung sesaat melainkan menetap atau dapat disimpan.
3. Perubahan tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan
yang terjadi merupakan akibat dari interaksi dengan lingkungannya.
Berbeda halnya dengan belajar, pembelajaran memiliki arti yang lebih luas.
Pembelajaran merupakan gabungan dari dua jenis aktivitas, yakni belajar dan
mengajar. Belajar cenderung lebih dominan pada peserta didik, sedangkan
mengajar lebih identik pada guru. Berdasarkan pengertian tersebut, maka
pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu
dengan tujuan untuk memperoleh perubahan perilaku menuju pendewasaan diri
melalui bantuan guru (Setiawan, 2017).
Pembelajaran bermakna kausatif atau menyebabkan, maka pembelajaran
memiliki makna membelajarkan atau menyebabkan peserta didik belajar (Nai,
2017). Siregar dan Nara (2010) lebih lanjut mengungkapkan bahwa pembelajaran
merupakan usaha yang dilaksanakan secara sengaja dengan tujuan yang telah
ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan, serta pelaksanaannya
terorganisir dengan maksud agar terjadi proses belajar pada diri seseorang.
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Pembelajaran memiliki ciri khas yang membedakan dengan belajar. Ciriciri pembelajaran tersebut dijelaskan secara khusus oleh Kustandi dan Sutjipto
(2011) antara lain:
1. Pada proses pembelajaran, peserta didik dianggap sebagai individu yang
memiliki unsur-unsur dinamis yang dapat berkembang apabila disediakan
kondisi yang menunjang.
2. Pembelajaran lebih menekankan pada aktivitas peserta didik karena yang belajar
adalah peserta didik, bukan guru.
3. Pembelajaran merupakan upaya sadar dan disengaja.
4. Pembelajaran bukan merupakan kegiatan insidental tanpa adanya persiapan.
5. Pembelajaran merupaan pemberian bantuan yang memungkinkan peserta didik
untuk belajar.
B. Hambatan Komunikasi dalam Proses Pembelajaran
Proses pembelajaran tidak selalu dapat berjalan dengan sempurna dan sesuai
dengan yang direncanakan. Terdapat berbagai hambatan, khususnya komunikasi
dalam proses pembelajaran yang sering dijumpai. Berikut ini merupakan beberapa
hambatan komunikasi dalam proses pembelajaran menurut Santyasa (dalam Anas,
2014):
1. Verbalisme
Peserta didik mengalami hambatan dalam menyebutkan suatu kata, namun tidak
dapat memahami artinya.
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2. Salah tafsir
Istilah atau kata yang sama diartikan berbeda oleh peserta didik. Hal tersebut
terjadi karena biasanya guru hanya menjelaskan secara lisan tanpa menggunakan
perantara atau media pembelajaran, seperti gambar, bagan, model, dan
sebagainya.
3. Perhatian tidak terpusat
Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yakni gangguan fisik, ada hal lain yang
mengalihkan perhatian peserta didik, melamun, cara mengajar guru yag
membosankan, cara penyajian bahan pembelajaran tanpa adanya variasi, dan
kurang adanya pengawasan dan bimbingan guru.
4. Tidak terjadinya pemahaman
Artinya yaitu kurang memiliki kebermaknaan logis dan psikologis. Apa yang
diamati atau dilihat, dialami secara terpisah. Tidak terjadi proses berpikir yang
logis mulai dari kesadaran hingga timbulnya konsep.
C. Media Pembelajaran
1. Definisi Media Pembelajaran
Media merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah
memiliki arti yakni sebagai perantara atau pengantar (Susilana dkk, 2009).
Bentuk media dapat berupa bahan (software) ataupun alat (hardware). Media
pembelajaran merupakan suatu bahan maupun alat yang dapat digunakan untuk
menyampaikan materi dari sumber pembelajaran kepada peserta didik (Jalinus
dkk, 2016). Kustandi dan Sutjipto (2011) mengungkapkan bahwa media
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pembelajaran merupakan alat yang dapat membantu proses belajar mengajar
dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan, sehingga
dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna.
Penggunaan media yang tepat dan sesuai dengan tujuan dapat
meningkatkan pengalaman belajar dan hasil pembelajaran. Tidak hanya itu
saja, penggunaan media dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan
minat peserta didik sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif (Jalinus
dkk, 2016).
Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa media
pembelajaran merupakan alat bantu atau jembatan yang digunakan oleh guru
untuk menyampaikan materi guna mencapai tujuan pembelajaran yang
diharapkan. Media memiliki kedudukan penting dan tidak dapat dipisahkan
dari kegiatan pembelajaran. Efektivitas kegiatan pembelajaran sangat
dipengaruhi oleh peran media pembelajaran yang digunakan.
2. Karakteristik Media Pembelajaran
Kemp (dalam Sumiharsono & Hasanah, 2017) mengemukakan bahwa
karakteristik media merupakan dasar pemilihan media yang disesuaikan
dengan situasi belajar tertentu. Terdapat tiga karakteristik atau ciri media
pembelajaran, yaitu:
a. Ciri Fiksatif (Fixative Property)
Media memiliki kemampuan untuk merekam, menyimpan, melestarikan,
dan merekonstruksi suatu peristiwa atau obyek. Peristiwa dan obyek
pembelajaran dapat dihadirkan setiap waktu jika dikehendaki.
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b. Ciri Manipulatif (Manipulative Property)
Media memiliki kemampuan untuk mentransformasi suatu obyek, kejadian
atau proses dalam mengatasi masalah ruang dan waktu. Suatu peristiwa
yang berlangsung lama dapat disajikan dengan waktu yang lebih singkat
melalui media pembelajaran.
c. Ciri Distributif (Distributive Property)
Media memiliki kemampuan untuk mentransportasikan obyek atau
peristiwa secara bersamaan yang disajikan ke sejumlah besar siswa, di
berbagai tempat, dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai
peristiwa tersebut.
3. Jenis-jenis Media Pembelajaran
Kustandi dan Sutjipto (2011), membagi media pembelajaran dalam dua
kelompok besar, yakni media sederhana dan digital.
a. Media sederhana
1) Gambar atau foto
Media ini berfungsi untuk menyampaikan pesan melalui indera
penglihatan. Pesan yang disampaikan dituangkan ke dalam simbolsimbol komunikasi visual.
2) Sketsa
Sketsa adalah gambar sederhana yang melukiskan bagian-bagian pokok
tanpa detail. Sketsa merupakan gambaran atau lukisan pendahuluan
yang kasar.
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3) Bagan (Chart)
Berfungsi untuk menyajikan ide atau konsep yang sulit disampaikan
melalui lisan ataupun tertulis.
4) Grafik
Gambar sederhana yang menggunakan titik-titik, garis atau gambar, dan
juga simbol verbal untuk melengkapinya.
b. Media Digital
1) Audio
Media audio berhubungan dengan indera pendengaran. Pesan yang
disampaikan dituangkan ke dalam lambang auditif, baik verbal maupun
non verbal.
2) Film dan Video
Film merupakan kumpulan gambar dalam frame yang diproyeksikan
melalui lensa proyektor secara mekanis seingga pada layar terlihat
gambar yang hidup.
3) Multimedia
Multimedia

merupakan

alat

bantu

penyampai

pesan

yang

menggabungkan dua elemen atau lebih media, meliputi teks, gambar,
grafik, foto, suara, film, dan animasi secara terintegerasi.
4. Fungsi Media Pembelajaran
Levie dan Lentz (dalam Kustandi dan Sutjipto, 2011), menjelaskan
bahwa media khusunya visual memiliki empat fungsi utama, yaitu:
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a. Fungsi atensi
Media merupakan inti yang dapat menarik dan mengarahkan perhatian
peserta didik untuk fokus terhadap isi pelajaran yang berkaitan dengan
makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran.
b. Fungsi afektif
Media dapat terlihat dari tingkat kenikmatan peserta didik ketika belajar
atau membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat
menggugah emosi dan sikap peserta didik.
c. Fungsi kognitif
Lambang visual atau gambar dapat memperlancar pencapaian tujuan untuk
memahami dan juga mengingat informasi atau pesan yang terkandung
dalam gambar tersebut.
d. Fungsi kompensatoris
Media dapat mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat menerima serta
memahami isi pembelajaran yang disajikan dengan teks maupun verbal.
5. Manfaat Media Pembelajaran
Menurut Susiliana dkk (2009), media pembelajaran memiliki nilai dan
manfaat, yaitu mampu mengkonkritkan konsep yang bersifat abstrak. Bagian
konsep yang dirasa masih bersifat abstrak dan sulit untuk dijelaskan secara
langsung dapat disederhanakan melalui penggunaan media. Lebih lanjut,
Kustandi dan Sutjipto (2011), menguraikan beberapa manfaat praktis dari
penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar, yaitu:
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a. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan sehingga dapat
memperlancar serta meningkatkan proses dan hasil belajar.
b. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian
sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih
langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk
belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya.
c. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu.
D. Multimedia Interaktif
1. Definisi Multimedia Interaktif
Multimedia merupakan perpaduan antara berbagai jenis media seperti
teks, gambar, grafik, sound, animasi, video, interaksi, dan lain-lain yang
dikemas dalam bentuk file digital (komputerisasi) utuh dan digunakan sebagai
perantara pesan, sedangkan interaktif memiliki arti yakni komunikasi dua arah
atau lebih dari komponen-komponen komunikasi. Komponen komunikasi yang
dimaksud dalam multimedia interaktif merupakan hubungan yang terjadi
antara

manusia

sebagai

pengguna

dan

juga

komputer

(software/aplikasi/produk) dalam format file tertentu (Munir, 2013).
Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
multimedia interaktif merupakan alat untuk menyampaikan pesan ataupun
informasi dimana didalamnya terdapat berbagai bentuk elemen seperti teks,
grafik, video, animasi, dan suara yang memungkinkan pengguna dapat
melakukan navigasi, berinteraksi, dan melakukan komunikasi dua arah.
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Multimedia interaktif memiliki berbagai fungsi. Salah satu bentuk
pemanfaatan multimedia tersebut adalah sebagai media pembelajaran. Adapun
tujuan umum penggunaan multimedia interaktif dalam kegiatan pembelajaran
menurut Andresen & Brik (dalam Rusli dkk., 2017) yakni sebagai berikut:
a.

Mengkonstruksi pengetahuan yang bermakna dan dapat dimengerti.
Multimedia interaktif merupakan pengembangan dalam sebuah disiplin
ilmu dan berorientasi pada kehidupan sehari-hari dimana di dalamnya
terkandung konten pengetahuan yang bermanfaat.

b.

Mengkonstruksi pengetahuan yang dapat diaplikasikan.
Penggunaan multimedia interaktif yakni untuk mentransfer sebuah
pengetahuan yang bermakna dan dimengerti ke dalam pengetahuan yang
dapat diaplikasikan.

c.

Mengkonstruksi pengetahuan tentang belajar.
Kompetensi ini memungkinkan peserta didik menjadi ahli dalam proses
belajar secara mandiri, dengan demikian akan terjadi konstruksi
pengetahuan secara bermakna.

2. Elemen Multimedia Interaktif
Elemen atau teknologi utama yang terdapat dalam multimedia interaktif
adalah teks, grafik, audio, dan animasi. Salah satu elemen yang tidak kalah
penting adalah interaktifitas. Adanya interaktifitas dalam multimedia interaktif
menjadi pelengkap yang diperlukan untuk melangsungkan proses komunikasi
antara pengguna dengan komputer (Munir, 2013).
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Interaktivitas sebagai pusat aplikasi memungkinkan seseorang untuk
mengakses berbagai topik dalam multimedia sehingga lebih berarti dan
memberikan kepuasan bagi pengguna. Munir (2013) menggambarkan
interaktivitas dalam bentuk diagram seperti Gambar 2.1.

Graphics
Sound
Text

Animation
Interactivity

Video

Gambar 2.1 Interaktivitas sebagai Pusat Aplikasi Multimedia
Fitur interaktif yang terdapat pada multimedia mampu menjembatani
interaksi antara komputer dengan pengguna. Adanya interaktivitas dapat
ditandai dengan pemberdayaan pengguna dalam menggunakan aplikasi
multimedia sehingga dapat mengontrol isi dan aliran informasi (Munir, 2013).
3. Karakteristik Multimedia Interaktif
Adapun karakteristik multimedia interaktif menurut Oka (2017)
diantaranya:
1. Pengembangan

konten

multimedia

interaktif

berdasarkan

tujuan

pembelajaran yang dalam pencapaiannya mengalami keterbatasan ketika
mempergunakan salah satu media, seperti audio atau teks saja.
2. Multimedia interaktif didesain untuk mengatasi keterbatasan ruang, jarak,
dan statisnya media konvensional.
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3. Multimedia interaktif melibatkan peserta didik untuk berinteraksi secara
langsung dengan media bantuan seperti keyboard, mouse, atau sentuhan
pada layar atau bentuk yang lainnya.
4. Multimedia interaktif memberikan kontrol sepenuhnya atau keleluasan
pada peserta didik untuk menghentikan atau memutar ulang bagian yang
belum dipahami.
5. Elemen multimedia interaktif disesuaikan dengan tujuan pembelajaran
atau pembuatan multimedia.
6. Multimedia interaktif merupakan media by design, sehingga relevansi
akan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai disesuaikan dengan
karakteristik user serta kendala yang mungkin ada.
7. Multimedia interaktif bersifat fleksibel yakni dapat dioperasikan kapan
saja dengan kebutuhan spesifikasi komputer yang serendah-rendahnya
tanpa halangan.
Munir (2013) menguraikan beberapa karakteristik multimedia
interaktif, yaitu:
1. Bersifat mandiri yakni memberi kemudahan dan kelengkapan isi sehingga
pengguna dapat menggunakan tanpa diberikan bimbingan dengan orang
lain.
2. Menyediakan proses interaktif dan memberikan kemudahan umpan balik.
4. Kelebihan Multimedia Interaktif
Penggunaan multimedia interaktif dalam kegiatan pembelajaran
mempunyai dua fungsi utama, yaitu untuk membantu pendidik dalam
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menyampaikan materi dan juga membantu peserta didik dalam memahami
materi yang diajarkan. Menurut Munir (2013), kelebihan penggunaan
multimedia interaktif dalam kegiatan pembelajaran diantaranya:
a. Pembelajaran lebih inovatif dan interaktif.
b. Mampu menggabungkan teks, gambar, audio, musik, animasi gambar
ataupun video dalam satu kesatuan yang saling mendukung guna
tercapainya tujuan pembelajaran.
c. Mampu

meningkatkan

motivasi

peserta

didik

dalam

kegiatan

pembelajaran.
d. Mampu memvisualisasikan materi yang sulit untuk diterangkan dengan
sekedar memberikan penjelasan atau menunjukkan alat peraga yang
konvensional.
e. Dapat melatih peserta didik untuk lebih mandiri dalam memperoleh
pengetahuan.
Menurut Munir (2013), beberapa alasan yang menjadi dasar
pentingnya penggunaan multimedia interaktif dalam kegiatan pembelajaran,
yaitu:
a. Pesan yang disampaikan dalam materi lebih terasa nyata karena dapat
dilihat dengan kasat mata.
b. Mampu merangsang berbagai indera seperti penglihatan dan pendengaran
sehingga terjadi interaksi antarindera.
c. Visualisasi dalam bentuk teks, gambar, audio, video, maupun animasi akan
lebih dapat diingat dan ditangkap oleh peserta didik.
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d. Proses pembelajaran menjadi lebih praktis.
e. Dapat menghemat waktu, biaya, dan energi.
5. Aspek dan Kriteria Penilaian Multimedia Interaktif
Sanjaya (2012) menyebutan terdapat beberapa kritera yang dapat
digunakan untuk menilai media interaktif, yaitu:
a. Kesederhanaan
Program multimedia interaktif harus dirancang agar dapat digunakan oleh
siapa saja.
b. Kelengkapan bahan pengajaran
Isi multimeida tidak hanya mengandung data atau fakta saja, akan tetapi
juga berisi konten, prinsip, dan generalisasi, bahkan teori.
c. Komunikatif
Bahasa dan format penampilan harus dapat berbicara dan mengajak
pengguna melakukan sesuatu. Dengan demikian, format penyajian
multimedia tidak bersifat deskriptif yang menempatkan pengguna sebagai
objek belajar, namun juga sebagai subjek belajar.
d. Belajar mandiri
Multimedia yang baik dirancang untuk dapat digunakan secara mandiri
tanpa bantuan orang lain, termasuk guru. Format penyajian harus disusun
secara lengkap dari mulai petunjuk penggunaan, isi pembelajaran, sampai
pada alat evaluasi beserta kunci jawaban.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
23

e. Belajar setahap demi setahap
Materi harus disusun secara unit-unit terkecil dan mulai dari hal yang
sederhana menuju hal yang kompleks serta dari yang konkret ke hal yang
abstrak.
f. Unity multimedia
Merupakan penggabungan berbagai jenis media, oleh sebab itu pemakaian
berbagai jenis media seperti audio, video, foto, film, dan sebagainya harus
ditata secara serasi dan seimbang.
Menurut Wahono (2006), kriteria penilaian media pembelajaran terbagi
menjadi 3, yaitu:
a. Aspek Rekayasa Perangkat Lunak
1) Efektif dan efisien dalam pengembangan maupun penggunaan media
pembelajaran.
2) Reliable (kehandalan/program dapat berjalan dengan baik saat
dioperasikan).
3) Usabilitas

(mudah

digunakan

dan

sederhana

dalam

aplikasi/software/tool

untuk

pengoperasiannya).
4) Ketepatan

pemilihan

jenis

pengembangan.
b. Aspek Desain Pembelajaran
1) Relevansi tujuan pembelajaran dengan SK/KD/Kurikulum.
2) Interaktivitas.
3) Pemberian motivasi belajar.
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4) Kontekstualitas dan aktualitas.
5) Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran.
6) Kedalaman materi.
7) Sistematis, runtut, alur logika jelas.
8) Kejelasan uraian, simulasi, latihan.
9) Pemberian umpan balik terhadap hasil evaluasi.
b. Aspek Komunikasi Visual
1) Komunikatif (sesuai dengan pesan dan dapat diterima/sejalan dengan
keinginan sasaran).
2) Kreatif dalam ide penuangan gagasan.
3) Sederhana dan memikat.
4) Audio (narasi, sound effect, backsound, musik).
5) Visual (layout design, typography, warna).
6) Media bergerak (animasi, movie).
7) Layout interaktif (ikon navigasi).
E. Perangkat Lunak Pendukung Multimedia Interaktif
Menurut Maulana (2018), Adobe Animate merupakan sebuah software
pengembang multimedia yang digunakan untuk membuat sebuah aplikasi interaktif
dan pembuatan game. Sebelumnya, adobe animate lebih dikenal dengan sebutan
macromedia flash atau adobe flash. Pada tahun 2016, adobe flash berganti nama
menjadi adobe animate (Galesso, 2017).
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Program adobe animate memiliki banyak fitur baru yang belum ada di
dalam Adobe Flash. Salah satu fitur tersebut terletak pada dukungan animasi
berbasis HTML5. Kemajuan teknologi membuat animasi ber-platform Flash
semakin ditinggalkan. Selain karena memperberat kinerja browser, animasi Flash
juga cenderung banyak mengonsumsi baterai smartphone. Melihat kelemahankelemahan tersebut, maka dukungan animasi untuk masa depan lebih mengarah
pada platform HTML5 (Jubile Enterprise, 2017).
Selain memberikan dukungan untuk HTML5, adobe animate juga memiliki
fitur terbaru, salah satunya yaitu mampu memberikan dukungan untuk Android dan
iOS dengan adobe animate player terbaru.
F. Materi Sistem Pernapasan Manusia
Materi Sistem Pernapasan Manusia merupakan materi yang diajarkan di
kelas XI pada semester Ganjil. Materi tersebut tertuang dalam Kompetensi Dasar
3.8 yakni menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada
sistem respirasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat
terjadi pada sistem respirasi manusia dan Kompetensi Dasar 4.8 yaitu menyajikan
hasil analisis pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan pada struktur dan
fungsi organ respirasi manusia berdasarkan studi literatur. Secara umum, sub materi
yang dipelajari dalam sistem repirasi manusia meliputi: (1) Alat-alat Respirasi
Manusia, (2) Mekanisme Respirasi, (3) Transport Gas Respirasi, (4) Volume dan
Kapasitas Vital Paru-paru, dan (5) Kelainan dan Penyakit pada Sistem Respirasi
Manusia. Pada penelitian ini, materi yang dikaji dalam multimedia interaktif terdiri
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dari 3 sub materi yang telah disesuaikan dengan analisis kebutuhan di masingmasing sekolah. Adapun ketiga sub materi tersebut, yaitu: Alat-alat Respirasi
Manusia, Transport Gas Respirasi, serta Volume dan Kapasitas Vital Paru-paru.
G. Penelitian Research and Development (RnD)
Metode penelitian dan pengembangan atau yang biasa disebut dengan
Research and Development (RnD) merupakan metode penelitian yang digunakan
untuk menghasilkan suatu produk tertentu serta menguji efektivitas produk
tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu, digunakan penelitian yang
bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut agar
berguna bagi masyarakat secara luas (Sugiyono, 2016).
Langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut Borg and Gall
(dalam Sugiyono, 2016) meliputi 10 tahapan, yakni sebagai berikut:
1. Potensi dan Masalah
Potensi dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang bila didayagunakan
akan memiliki nilai tambah, sedangkan masalah merupakan penyimpangan
antara harapan dengan kenyataan yang terjadi. Masalah dapat diatasi melalui
R&D dengan cara meneliti sehingga dapat ditemukan suatu sistem penanganan
terpadu yang efektif. Metode penelitian yang dapat digunakan adalah metode
survei atau secara kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil survei dapat
digunakan untuk merancang model penanganan yang efektif.
2. Pengumpulan Informasi
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Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual, maka langkah
yang dilakukan selanjutnya adalah mengumpulan berbagai informasi yang dapat
digunakan sebagai bahan untuk merencanakan suatu produk tertentu untuk dapat
mengatasi masalah yang dikaji.
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3. Desain Produk
Pada bidang pendidikan, produk yang dihasilkan melalui penelitian R&D
diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pendidikan. Desain produk harus
diwujudkan dalam gambar atau bagan sehingga dapat digunakan sebagai
pegangan untuk menilai dan membuatnya. Hasil akhir dari tahapan ini adalah
berupa desain metode yakni rancangan metode pembelajaran baru.
4. Validasi Desain
Validasi desain merupakan suatu kegiatan untuk menilai apakah rancangan
produk, dalam hal ini metode mengajar baru secara rasional akan lebih efektif
dari yang lama atau tidak. Dikatakan secara rasional karena validasi dalam hal
ini masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum berdasarkan
dengan fakta lapangan. Validasi produk dilakukan dengan cara meminta
tanggapan berupa penilaian kepada beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah
berpengalaman untuk menilai produk baru yang dirancang.
5. Revisi Desain
Setelah desain produk divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para ahli
lainnya, maka akan terlihat kelemahan dari produk tersebut. Kelemahan ini
kemudian dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki konsep dan
membuat desain produk berdasarkan penilaian. Perbaikan desain dilakukan oleh
peneliti yang mau menghasilkan produk tersebut.
6. Uji Coba Produk
Dalam bidang pendidikan, desain produk seperti metode mengajar baru
dapat langsung diuji cobakan setelah melalui tahap validasi dan revisi. Uji coba
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tahap awal dilakukan dengan simulasi penggunaan metode mengajar tersebut.
Setelah melalui tahap simulasi, produk kemudian dapat diujicobakan pada
kelompok yang terbatas. Uji coba produk dilakukan untuk memperoleh
informasi apakah terdapat perbedaan dari segi efisiensi dan efektifitas antara
metode mengajar yang baru dengan yang lama.
7. Revisi Produk
Hasil dari uji coba produk pada skala terbatas akan menunjukkan seberapa
besar tingkat efektivitas serta kekurangan dari produk yang dikembangkan.
Untuk dapat mencapai target yang diinginkan, maka produk harus melalui tahap
revisi agar dapat mengurangi kelemahan dalam pembuatan dan penggunaannya
sehingga dapat meningkatkan efektivitas produk. Setelah melalui tahap revisi,
produk perlu untuk diujicobakan pada kegiatan pembelajaran.
8. Uji Coba Pemakaian
Setelah tahapan pengujian terhadap produk berhasil dan ada beberapa hal
yang perlu untuk direvisi, maka selanjutnya produk baru diterapkan dalam
lingkup lembaga penelitian yang luas. Dalam operasinya, produk baru tetap
dinilai kekurangan atau hambatan yang muncul guna untuk perbaikan lebih
lanjut.
9. Revisi Produk
Revisi produk dilakukan apabila dalam pemakaian pada lembaga
pendidikan yang lebih luas terdapat kekurangan dan kelemahan.
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10. Produksi Massal
Apabila produk baru telah dinyatakan efektif dalam beberapa kali
pengujian, maka produk tersebut dapat digunakan dalam lembaga pendidikan.
Produk baru juga dapat diproduksi secara masal jika sudah lulus dari studi
kelayakan.
Secara ringkas, tahapan tersebut dapat digambarkan dengan Gambar 2.2 sebagai
berikut.

Gambar 2.2 Langkah-langkah Penelitian dan Pengembangan Sugiyono
(2016)

H. Penelitian yang Relevan
Penelitian serupa yang menjadi acuan dalam mengembangkan produk
multimedia interaktif berbasis Android pada materi Sistem Pernapasan Manusia
untuk kelas XI SMA merupakan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Triyati
(2015); Chumaidi dkk, (2016); Kusnawati (2015); dan Hariri (2016). Keempat
penelitian tersebut dirangkum menjadi sebuah skema yang dapat menunjukkan
perbedaan pengembangan produk multimedia interaktif antara penelitian
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sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun skema penelitian
pengembangan multimedia interaktif dalam penelitian ini dapat digambarkan
melalui Gambar 2.3.

Gambar 2.3 Skema Penelitian Pengembangan Multimedia Interaktif
1. Triyanti (2015), dengan judul “Pengembangan Multimedia Interaktif pada
Materi Sistem Saraf untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Siswa
SMA Kelas XI”.
Media yang dikembangkan dalam penelitian tersebut dikemas dalam
bentuk Compact Disc (CD). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
32

mengembangkan produk multimeida interaktif, mengetahui kualitas dari
produk, dan mengukur tingkat keefektifan media dari segi hasil dan motivasi
belajar. Berdasarkan hasil validasi reviewer internal, eksternal, dan juga
peserta didik, terlihat bahwa multimedia interaktif yang dikembangkan layak
untuk digunakan. Hal tersebut dapat dilihat dari penilaian indikator-indikator
yang bergubungan dengan kelayakan isi, bahasa dan gambar, penyajian, dan
kegrafikan yang memperoleh rerata penilaian dalam kategori baik.
Pengembangan multimedia interaktif juga mampu meningkatkan motivasi
dan hasil belajar siswa.
2. Chumaidi dkk, (2016), dengan judul “Pengembangan Multimedia Interaktif
Mata Pelajaran Biologi Kelas X Semester II di SMA Wahid Hasyim Model
Lamongan”.
Multimedia interaktif yang dikembangkan dalam penelitian tersebut
dikemas dalam bentuk CD ROM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui kelayakan produk multimedia interaktif yang dilakukan dengan
cara validasi oleh ahli materi dan media serta uji coba pada peserta didik yang
meliputi uji perorangan, kelompok kecil, dan kelompok besar. Berdasarkan
keseluruhan hasil uji coba, produk yang dikembangkan termasuk dalam
kategori sangat baik dan dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran
untuk menunjang proses belajar mengajar.
3. Kusnawati (2015), dengan judul “Pengembangan Multimedia Pembelajaran
Interaktif Struktur dan Fungsi Organ Tumbuhan Mata Pelajaran Biologi
untuk Siswa Kelas VIII SMP Negeri 11 Magelang”.
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Berdasarkan hasil uji coba operasional dengan melibatkan 28 peserta
didik kelas VIII diperoleh data bahwa multimedia interaktif mendapatkan
skor rata-rata 4,40 dengan kriteria

baik. Dari keempat aspek, yakni

pembelajaran, isi, tampilan, dan pemrograman memperoleh tanggapan dan
penilaian baik, sehingga layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
Multimedia yang dikembangkan juga dapat meningkatkan motivasi peserta
didik, minat, dan menghilangkan kebosanan dalam proses pembelajaran.
Media yang dibuat dalam penelitian ini dikemas dalam bentuk Compact Disc
(CD).
4. Hariri (2016), dengan judul “Pengembangan Multimedia Pembelajaran
Interaktif (MPI) Materi Sistem Pernapasan pada Manusia dan Hubungannnya
dengan Kesehatan untuk Kelas VIII di MTs Muhammadiyah 1 Dukun
Magelang”.
Multimedia pembelajaran interaktif yang dibuat dalam penelitian ini
menggunakan software pendukung pada PC. Tujuan dari penelitian tersebut
adalah untuk mengembangkan multimedia interaktif dan mengukur tingkat
keefektifitasan produk. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat
disimpulkan bahwa pengembangan multimedia interaktif dapat dikategorikan
layak dan efektif untuk digunakan sebagai media pembelajaran.
I.

Kerangka Berpikir
Kualitas pembelajaran yang dilaksanakan dalam suatu lembaga pendidikan

sangat ditentukan oleh bagaimana guru mengelola kegiatan pembelajaran. Salah
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satu komponen yang cukup berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran adalah
penggunaan media. Penggunaan media yang tepat dapat mempermudah peserta
didik untuk memperoleh dan memahami materi yang diajarkan oleh guru. Terlebih
lagi jika cakupan materi pembelajaran luas dan objek tidak dapat disajikan atau
diamati secara langsung, seperti halnya materi sistem pernapasan manusia.
Mekanisme kerja organ tubuh yang tidak dapat diamati dengan alat indera
seringkali membuat peserta didik kesulitan untuk memahami isi materi. Dalam
kegiatan pembelajaran, guru menggunakan media berupa video. Sejauh ini, media
tersebut diyakini cukup efektif dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Meskipun
demikian, guru masih menjumpai adanya berbagai kendala khusunya dalam segi
ketersediaannya. Guru mengaku kesulitan untuk mencari video yang dapat
menyajikan materi secara rinci dan detail. Seringkali isi materi dalam video tidak
mampu memenuhi kebutuhan guru dan juga peserta didik.
Meninjau permasalahan yang ada, maka perlu adanya media pembelajaran
yang mampu mengkonkritkan dan menyajikan materi secara rinci. Berdasarkan hal
tersebut, maka dilakukan pengembangan media pembelajaran untuk materi sistem
pernapasan manusia kelas XI dalam bentuk multimedia interaktif berbasis Android.
Konsep materi tidak dijelaskan secara langsung, namun dilengkapi animasi dan
juga disisipi dengan kuis. Disamping itu, multimedia interaktif juga diintegerasikan
dengan LKPD yang didalamnya terdapat soal diskusi dengan level pengetahuan
HOTS. Hal ini bertujuan agar peserta didik tidak hanya memperoleh informasi,
namun juga dapat membangun pengetahuannya sendiri. Berikut ini merupakan
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kerangka berpikir penelitian berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang dilakukan
di empat Sekolah Menengah Atas.

Gambar 2.4 Kerangka Berpikir Penelitian
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Rancangan Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan atau Research and
Development (R&D). Menurut Sugiono (2016), penelitian pengembangan
merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk
tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Produk akhir yang dihasilkan
yakni berupa multimedia interaktif berbasis Android pada materi sistem pernapasan
manusia untuk kelas XI SMA. Alur rancangan dalam penelitian ini mengadopsi dari
model pengembangan Borg and Gall (dalam Sugiyono, 2016) yang diselaraskan
dengan tujuan dan kondisi penelitian.
B. Langkah-langkah Penelitian Pengembangan
Dalam mengembangkan produk akhir berupa aplikasi multimedia interaktif
berbasis Android pada materi sistem pernapasan manusia untuk kelas XI SMA,
prosedur penelitian hanya sampai pada 5 langkah. Adapun kelima langkah
penelitian tersebut, yaitu (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain
produk, (4) validasi desain, dan (5) revisi desain. Langkah- langkah penelitian dan
pengembangan dapat dilihat pada Gambar 3.1 sebagai berikut.

45
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Gambar 3.1 Prosedur Pengembangan Multimedia Interaktif Berbasis Android
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Berikut ini merupakan penjelasan prosedur pengembangan multimedia
interaktif berbasis Android secara rinci.
Langkah 1: Potensi dan Masalah
Langkah awal yang dilakukan adalah menganalisis kebutuhan sekolah untuk
mengetahui adanya potensi dan masalah yang ada di sekolah. Dalam penelitian ini,
analisis kebutuhan dilakukan mulai dari tanggal 27 September sampai 21 Oktober
di 4 Sekolah Mengengah Atas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari
keempat sekolah tersebut, dua diantaranya merupakan sekolah negeri dan dua
lainnya merupakan sekolah swasta. Hal ini dilakukan untuk menemukan adanya
perbedaan kompetensi pengajaran guru dan fasilitas penunjang kegiatan
pembelajaran yang tersedia di sekolah. Adapun keempat sekolah tersebut, yaitu
SMA N 1 Sleman, SMA N 1 Ngaglik, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, dan SMA
GAMA. Analisis kebutuhan dilakukan dengan metode wawancara secara langsung
dengan guru pengampu mata pelajaran biologi kelas XI di masing-masing sekolah.
Teknik wawancara dilakukan secara terstruktur dengan panduan yang telah disusun
dalam bentuk daftar pertanyaan untuk memudahkan dalam menggali informasi
yang diperlukan. Melalui teknik tersebut, informasi yang digali tersusun dengan
baik dan kemungkinan pertanyaan yang terlewatkan menjadi sedikit, sehingga
informasi yang diperoleh lebih lengkap.
Tujuan dari wawancara yang dilakukan adalah untuk memperoleh informasi
tentang ketersediaan media yang digunakan untuk menunjang kegiatan
pembelajaran, kendala dalam penggunaan media, kesulitan guru dalam
mengajarkan materi pembelajaran, dan kebutuhan media pembelajaran. Dari
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informasi tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi potensi yang ada di sekolah
beserta masalah atau hambatan yang dialami oleh guru. Informasi yang diperoleh
dari wawancara kemudian disimpulkan dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan
untuk merancang media pembelajaran berdasarkan pada kebutuhan sekolah.
Langkah 2 : Pengumpulan Data
Pengumpulan data bertujuan untuk menggali informasi penunjang sebagai
landasan dalam menyusun produk berupa multimedia interaktif. Pada penelitian ini,
metode pengumpulan informasi dilakukan melalui studi literatur baik dari internet,
buku, jurnal, dan sebagainya mengenai penelitian relevan yang terdahulu untuk
menemukan kebaruan penelitian.
Langkah 3 : Desain Produk
Setelah memperoleh data dari hasil wawancara dan informasi penunjang, maka
langkah selanjutnya adalah mendesain produk multimedia interaktif berbasis
Android pada materi sistem pernapasan manusia. Tahap awal yang dilakukan
adalah membuat peta konsep dan menyusun perangkat pembelajaran berupa Silabus
dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disesuaikan dengan KI dan KD
kurikulum 2013. Kegiatan pembelajaran yang tertuang dalam RPP diakomodasi
dengan produk pembelajaran yang dikembangkan yakni berupa multimedia
interaktif.
Tahap selanjutnya yaitu penyusunan garis besar isi media (GBIM).
Komponen yang termuat dalam multimedia interaktif didasarkan pada hasil analisis
kebutuhan yang telah dilakukan di sekolah. Adapun komponen multimedia
interaktif yaitu meliputi: (1) Kompetensi Dasar dan Indikator, (2) Materi, (3)
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Latihan Soal, (4) Profil Pengembang Multimedia Interaktif, dan (5) Daftar Pustaka.
Pada menu pertama, berisi uraian KD 3.8 dan 4.8 serta indikator pencapaian
kompetensi. Menu kedua berisi 3 materi pokok sistem pernapasan manusia yang
terdiri dari anatomi dan fisiologi organ pernapasan, mekanisme pertukaran gas,
serta volume pernapasan dan kapasitas vital paru-paru.
Materi anatomi dan fisiologi organ pernapasan berisi uraian materi
mengenai struktur organ pernapasan beserta fungsi dari masing-masing bagian
penyusun organ. Materi mekanisme pertukaran gas berisi urutan proses
pengangkutan O2 dan CO2 di dalam alveolus dan jaringan tubuh. Materi volume
pernapasan dan kapasitas vital paru-paru berisi prosedur sederhana untuk
menghitung udara pernapasan manusia. Materi yang tertuang dalam multimedia
interaktif dilengkapi dengan berbagai pertanyaan yang diharapkan mampu
mendorong proses berpikir dan melibatkan peran aktif peserta didik. Menu latihan
berisi tentang soal cerita berupa fenomena gangguan pernapasan yang berpengaruh
terhadap fungsi organ. Menu profil pengembang berisi biodata singkat peneliti.
Menu terakhir adalah pustaka yang berisi sumber literatur yang digunakan sebagai
acuan materi pada multimedia interaktif.
Garis besar isi media yang telah disusun kemudian dituangkan dalam bentuk
gambar dan tulisan yang disusun menjadi storyboard. Penyusunan storyboard
dilakukan secara manual dengan menggunakan sketch book. Slide cerita yang
termuat dalam storyboard disusun secara berurutan mulai dari halam utama
multimedia interaktif hingga menu terakhir yang berisi daftar pustaka. Rancangan
desain produk multimedia interaktif kemudian dibuat menggunakan program
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Adobe Animate Cc 2017 oleh tim ahli, sehingga dihasilkan sebuah aplikasi dengan
spesifikasi Android.
Langkah 4 : Validasi Desain
Pada tahap ini, desain produk yang sudah dirancang kemudian divalidasi
oleh pakar dalam bidang media pembelajaran, materi, dan pembelajaran. Validasi
dilakukan oleh 4 ahli yang terdiri dari 1 ahli media pembelajaran, 1 ahli materi
pembelajaran, dan 2 orang ahli pembelajaran yakni guru pengampu mata pelajaran
biologi SMA di wilayah Yogyakarta. Berikut ini merupakan penjelasan ketiga
validator desain produk multimedia interaktif.
a.

Validasi oleh Pakar/Ahli Media Pembelajaran
Validasi produk multimedia interaktif berbasis Android dilakukan oleh tenaga
ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang media pembelajaran ataupun
pembuatan media digital. Adapun kriteria validator dalam penelitian ini adalah
pengajar mata kuliah yang berhubungan dengan pengembangan media pada
jenjang pendidikan strata 2 (S2). Dalam hal ini, validator memberikan
penilaian terhadap desain serta memberikan kritikan dan saran terhadap
kekurangan produk yang dihasilkan. Penilaian oleh ahli media akan dijadikan
sebagai dasar untuk perbaikan media pembelajaran.

b.

Validasi oleh Pakar/Ahli Materi Pembelajaran
Validasi produk juga dilakukan oleh tenaga ahli yang menguasai materi sistem
pernapasan manusia. Validasi ini dilakukan pengajar yang memiliki latar
belakang pendidikan S2. Ahli materi memberikan penilaian dari segi konten
atau isi materi pembelajaran serta memberikan kritik dan saran terhadap
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produk peneliti. Hasil penilaian tersebut nantinya akan dijadikan sebagai bahan
perbaikan media pembelajaran.
c.

Validasi oleh Pakar/Ahli Pembelajaran
Validasi produk juga melibatkan guru mata pelajaran biologi dari 2 sekolah
yakni SMA Negeri dan SMA Swasta yang memiliki penguasaan terhadap
penggunaan multimedia interaktif sebagai media pembelajaran. Adapun guru
yang menjadi validator adalah Guru Biologi SMA N 1 Ngaglik dan SMA Santo
Thomas Yogyakarta. Validasi media pembelajaran oleh guru biologi bertujuan
untuk mengetahui kesesuaian antara isi materi pembelajaran dan desain produk
dengan media pembelajaran. Penilaian, kritik, dan saran dari guru biologi akan
dijadikan sebagai dasar perbaikan guna memaksimalkan hasil akhir produk.

Langkah 5 : Revisi Desain
Setelah produk divalidasi oleh ahli media, materi, dan juga guru biologi,
maka dapat diketahui kelemahan melalui hasil kuesioner. Langkah selanjutnya
adalah melakukan revisi desain produk berdasarkan komentar dan juga saran dari
keempat validator untuk menghasilkan produk akhir berupa multimedia interaktif
berbasis Android untuk materi Sistem Pernapasan Manusia kelas XI SMA.
C. Spesifikasi Produk
Produk yang dikembangkan memiliki spesifikasi sebagai berikut:
1.

Multimedia interaktif berisi materi tentang Sistem Pernapasan Manusia
dan disajikan dalam bentuk gambar animasi, teks, video, dan juga suara.
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2.

Konsep materi Sistem Pernapasan Manusia berupa video interaktif
yang tidak menyajikan materi secara lengkap, namun melibatkan proses
berpikir peserta didik dengan menampilkan berbagai pertanyaan
sehingga peserta didik dapat membangun pengetahuannya sendiri.

3.

Produk yang dikembangan dibuat menggunakan program Adobe
Animate Cc 2017 dengan spesifikasi Android dimana hanya dapat
dioperasikan melalui smartphone sehingga praktis dan mudah untuk
diakses oleh peserta didik serta dapat digunakan untuk pembelajaran
baik secara klasikal maupun mandiri.

4.

Multimedia interaktif dapat dioperasikan pada PC dengan aplikasi
pendukung berupa emulator Android seperti NOX App Player atau
Bluestacks.

5.

Adanya LKPD yang terintegerasi dengan multimedia interaktif
memungkinkan produk tidak hanya dapat digunakan oleh peserta didik
saja, namun juga dapat digunakan oleh guru.

6.

Multimedia interaktif yang dikembangkan mencakup berbagai
komponen yakni sebagai berikut:
a. Halaman utama yang memuat beberapa menu, meliputi:
1. Kompetensi Dasar dan Indikator
2. Materi Pembelajaran
3. Latihan Soal
4. Profil pengembang
5. Pustaka
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b. Rincian menu :
- Penjabaran kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang
harus dicapai oleh peserta didik.
- Tiga materi pokok Sistem Pernapasan Manusia yang meliputi:
anatomi dan fisiologi organ pernapasan, mekanisme pertukaran
gas, dan volume pernapasan & kapasitas vital paru-paaru. Materi
yang tersaji dalam multimedia interaktif berupa gambar animasi
disertai penjelasan secara ringkas beserta pertanyaan yang dapat
menuntun peserta didik untuk berpikir kritis.
- Latihan soak berupa kuis dan soal studi kasus yang berkaitan
dengan sistem pernapasan manusia yang disajikan dalam bentuk
cerita dengan gambar animasi.
- Profil pengembang berisi biodata ringkas penyusun multimedia
interaktif.
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
1. Wawancara
Menurut

Sugiyono

(2016),

wawancara

merupakan

teknik

pengumpulan data yang dilakukan untuk melakukan studi pendahuluan
dengan tujuan untuk menemukan permasalahan dan potensi serta
mengetahui pendapat, keinginan, dan hal-hal lain dari responden.
Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan
dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan media
komunikasi. Pada penelitian ini, teknik wawancara dilakukan secara
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terstruktur dengan panduan wawancara melalui tatap muka. Sebelum
melakukan kegiatan wawancara, peneliti terlebih dahulu menyiapkan
instrumen sebagai pedoman wawancara.
Kegiatan wawancara dilakukan untuk mengetahui potensi masalah
dan kebutuhan pengembangan multimedia interaktif berbasis Android pada
materi sistem pernapasan manusia untuk kelas XI SMA. Adapun informasi
yang digali dalam wawancara ini yakni terkait penggunaan media
pembelajaran, ketersediaan media pembelajaran di sekolah, pengetahuan
guru terhadap media pembelajaran digital dan multimedia interaktif, serta
kendala guru dalam mengajarkan materi Sistem Pernapasan Manusia. Kisikisi panduan wawancara analisis kebutuhan dan daftar pertanyaan yang
diajukan oleh keempat guru dapat dilihat pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1 Kisi-kisi Panduan Wawancara Analisis Kebutuhan
No
.
1

2

Aspek

Indikator

Media
pembelajaran

1. Macam-macam media pembelajaran
yang digunakan oleh guru
2. Pentingnya media pembelajaran
3. Implementasi
penggunaan
media
pembelajaran dalam kegiatan belajarmengajar
4. Sumber media pembelajaran yang
digunakan oleh guru
1. Penggunaan
media
pembelajaran
berbasis IT
2. Kebutuhan media pembelajaran berbasis
IT
3. Kelebihan media pembelajaran berbasis
IT

Media
pembelajaran
berbasis IT

Nomor
Item
1,2
3
4,5
6,7
8,9
10
11
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3

4

Media
1. Pengetahuan
tentang
media
pembelajaran
pembelajaran video interaktif
video
2. Implementasi
penggunaan
media
interaktif
pembelajaran video interaktif di sekolah
Materi sistem 1. Karakteristik materi sistem pernapasan
pernapasan
manusia
manusia
2. Penggunaan jenis media pembelajaran
untuk materi sistem pernapasan manusia
3. Implementasi
penggunaan
media
pembelajaran untuk materi sistem
pernapasan manusia
4. Pengembangan media pembelajaran
video interaktif untuk materi sistem
pernapasan manusia

12
13
14
15
16,17

18

Pertanyaan wawancara analisis kebutuhan dikembangkan sesuai
dengan indikator pada kisi-kisi yang tertera pada Tabel 3.1. Instrumen tersebut
terlampir pada lampiran B.
2. Kuesioner (Angket)
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk mengetahui
respon dari setiap responden (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini, jenis
kuesioner yang dibuat merupakan kuesioner tertutup dimana terdapat berbagai
pertanyaan dengan 4 alternatif jawaban. Kuesioner diberikan kepada ahli
media pembelajaran, ahli materi pembelajaran, dan dua guru Biologi kelas XI
SMA sebagai panduan untuk memvalidasi produk yang dikembangkan.
Validasi tersebut digunakan untuk mengetahui kualitas, kelayakan, dan
kesesuaian media sebagai bentuk permasalahan yang dihadapi. Hasil dari
penilaian yang tertulis dalam kuesioner digunakan sebagai pedoman untuk
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menyempurnakan produk. Kisi-kisi kuesioner validasi oleh ketiga ahli tersaji
dalam Tabel 3.2, 3.3, dan 3.4 sebagai berikut.
Tabel 3.2 Kisi-kisi Kuesioner Validasi Ahli Media
No
1

Aspek
Komunikasi Visual

2

Penggunaan
Penyajian

3

Bahasa

Sub Indikator
Unity multimedia
Tampilan pada layar
Kesesuaian animasi multimedia interaktif
Kesesuaian pemilihan warna
Pemilihan huruf (font)
Pengaturan audio
Konsep multimedia interaktif
Komunikatif dan interaktif
dan Kemudahan navigasi
Kelengkapan penyajian
Reliable (Keandalan program)
Usability (kemudahan dalam penggunaan
multimedia interaktif)
Fleksibilitas/kepraktisan media
Pemakaian kata dan bahasa
Kesesuaian dengan kaidah bahasa
Penggunaan kalimat instruksi pengerjaan

Tabel 3.3 Kisi-kisi Kuesioner Validasi Ahli Materi

No
1

Aspek
Konten/Isi

Sub Indikator
Kesesuaian materi dengan kompetensi
dasar (KD)
Kesesuaian multimedia interaktif dengan
indikator materi sistem respirasi manusia
pada RPP
Cakupan dan kedalaman indikator
pembelajaran
Kesesuaian multimedia interaktif dengan
materi pembelajaran
Kemutakhiran materi pembelajaran
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No

2

Aspek

Kelayakan Penyajian

Sub Indikator
Mendorong
minat
dan
rasa
keingintahuan
Kesesuaian dengan tingkat karakteristik
peserta didik kelas XI
Teknik penyajian dan pendukungnya
Interaktivitas

Tabel 3.4 Kisi-kisi Kuesioner Validasi Ahli Pembelajaran
No
1

Aspek
Komunikasi Visual

2

Penggunaan
Penyajian

3

Bahasa

4

Konten/Isi

Sub Indikator
Unity multimedia
Tampilan pada layar
Kesesuaian animasi multimedia interaktif
Kesesuaian pemilihan warna
Pemilihan huruf (font)
Pengaturan audio
Konsep multimedia interaktif
Komunikatif dan interaktif
dan Kemudahan navigasi
Kelengkapan penyajian
Reliable (Keandalan program)
Usability (kemudahan dalam penggunaan
multimedia interaktif)
Fleksibilitas/kepraktisan media
Pemakaian kata dan bahasa
Kesesuaian dengan kaidah bahasa
Penggunaan kalimat instruksi pengerjaan
Kesesuaian materi dengan kompetensi
dasar (KD)
Kesesuaian multimedia interaktif dengan
indikator materi siste respirasi manusia
pada RPP
Cakupan dan kedalaman indikator
pembelajaran
Kesesuaian multimedia interaktif dengan
materi pembelajaran
Kemutakhiran materi pembelajaran
Mendorong minat dan rasa keingintahuan
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No

5

Aspek

Kelayakan Penyajian

Sub Indikator
Kesesuaian dengan tingkat karakteristik
peserta didik kelas XI
Teknik penyajian dan pendukungnya
Interaktivitas

Pernyataan kuesioner dikembangkan berdasarkan aspek dan sub
indikator yang terdapat pada kisi-kisi kuesioner validasi. Skor yang diperoleh
kemudian dikonversi dari data kuantitatif menjadi data kualitatif untuk
dianalisis.

Instrumen validasi beserta rubrik penilaiannya terlampir pada

lampiran D.
E. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data merupakan tahapan yang dilakukan setelah data hasil
validasi terkumpul. Tujuan dari tahapan ini yakni untuk mendeskripsikan data yang
telah diperoleh. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan
secara kualitatif dan kuantitatif. Adapun penjabarannya yakni sebagai berikut:
1.

Analisis Kualitatif
Data kualitatif diperoleh dari tanggapan validator berupa komentar dan

saran pada saat tahap validasi desain produk. Data tersebut kemudian dijadikan
sebagai bahan untuk menganalisis kelayakan produk yang dibuat.
2. Analisis Kuantitatif
Data kuantitatif diperoleh dari skor penilaian keempat validator, yakni
ahli media dan materi pembelajaran serta dua guru biologi SMA di sekitar
wilayah Yogyakarta. Hasil perolehan skor pada lembar kuisioner validasi
kemudian diubah menjadi skala interval menggunakan skala Likert. Adapun
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lima kategori penilaian produk multimedia interaktif berbasis Android pada
materi sistem pernapasan manusia untuk SMA kelas XI, yakni (SB) untuk
Sangat Baik dengan skor 5, (B) untuk Baik dengan skor 4, (CB) untuk Cukup
Baik dengan skor 3, (KB) untuk Kurang Baik dengan skor 2, dan (SKB) untuk
Sangat Kurang Baik dengan skor 1.
Pengubahan skor menjadi nilai dengan skala lima menggunakan
acuan menurut Widyoko (2009) sebagai berikut:
Tabel 3.5 Interval Kriteria Penilaian
Interval Skor
x > Xi + 1,80 SBi
Xi + 0,60 SBi < x ≤ Xi + 1,80 SBi
Xi - 0,60 SBi < x ≤ Xi + 0,60 SBi
Xi - 1,80 SBi < x ≤ Xi - 0,60 SBi
x ≤ Xi - 1,80 SBi

Kategori
Sangat Baik (SB)
Baik (B)
Cukup Baik (CB)
Kurang Baik (KB)
Sangat Kurang Baik (SKB)

Keterangan :
1

Rata-rata ideal (Xi ) = 2 x (skor maksimal ideal + skor minimal ideal)
1

Simpangan baku ideal (SBi) = 6 x (skor maksimal ideal + skor minimal ideal)
Berdasarkan rumus konversi nilai di atas, maka konversi data kuantitatif
menjadi data kualitatif dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:
Skor maksimal = 4
Skor minimal = 1
1

Xi = 2 x (skor maksimal ideal + skor minimal ideal)
1

= 2 x (4 + 1)
= 2,5
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SBi =

1

x (skor maksimal ideal + skor minimal ideal)

6
1

= 6 x (4 - 1)
= 0,5
Secara ringkas, hasil perhitungan konversi data kuantitatif ke kualitatif
diperoleh interval kriteria penilaian yang tersaji dalam Tabel 3.6 sebagai berikut.
Tabel 3.6 Pedoman Konversi Data Kuantitatif ke Data Kualitatif
Kategori
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang
Sangat Kurang

Interval Skor
x > 3,4
2,8 < x ≤ 3,4
2,2 < x ≤ 2,8
1,6 < x ≤ 2,2
x ≤ 1,6

Hasil perhitungan skor masing-masing validasi selanjutnya akan dirata-rata
kemudian dikonversikan dari data kuantitatif ke data kualitatif sesuai dengan
kategori yang tertera pada tabel pedoman konversi.
F. Indikator Keberhasilan Penelitian
Penelitian ini dapat dinyatakan berhasil apabila memenuhi dua indikator,
yakni sebagai berikut:
1. Kualitas multimedia interaktif yang dikembangkan termasuk dalam kategori
minimal baik dengan rentang skor 2,8 < x ≤ 3,4.
2. Multimedia interaktif berbasis Android layak diujicobakan kepada peserta
didik kelas XI SMA dalam skala terbatas.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan produk akhir berupa
multimedia interaktif berbasis Android pada materi sistem pernapasan manusia
untuk kelas XI SMA. Adapun tahapan yang dilakukan meliputi, analisis kebutuhan,
pengembangan produk awal, validasi produk dan revisi produk. Hasil penelitian
yang telah diperoleh dijabarkan berdasarkan tahapan penelitian. Berikut ini
merupakan uraian hasil penelitian dan pembahasan keempat tahapan tersebut.
A. Analisis Kebutuhan
Tahap awal yang dilakukan dalam penelitian dan pengembangan yaitu
wawancara analisis kebutuhan di empat Sekolah Menengah Atas yang berada di
wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis kebutuhan dimaksudkan untuk
mengetahui dan mengidentifikasi adanya fakta dan permasalahan yang dialami oleh
guru biologi dalam kegiatan belajar mengajar terkait dengan penggunaan media
pembelajaran. Adapun keempat sekolah tersebut, yaitu SMA Negeri 1 Sleman,
SMA Negeri 1 Ngaglik, SMA Stella Duce 2 Yogyakarta, dan SMA GAMA.
Hasil wawancara yang telah diperoleh dijadikan sebagai acuan dalam
mengembangkan multimedia interaktif pada materi sistem pernapasan manusia
untuk kelas XI SMA. Rangkuman hasil wawancara analisis kebutuhan di empat
sekolah dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut.

61
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Tabel 4.1 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
Aspek
Media
pembelajaran

Indikator
Media yang
digunakan
guru

Pentingnya
media
pembelajaran

Implementasi
(kendala)
dalam kegiatan
belajarmengajar
Sumber media
yang
digunakan

SMA N 1 Ngaglik
 Media sederhana: torso
dan objek langsung
 Media digital:
power point, media
online, dan video
Pembelajaran abad 21
sangat memerlukan media
sebagai alat bantu untuk
memahami materi dan
mengkonkritkan materi
yang abstrak
Terkadang peserta didik
kesulitan untuk login
ketika guru menggunakan
media online

Sebagian besar media
diperoleh dan
dikembangkan sendiri
karena media yang
tersedia di sekolah adalah

SMA N 1 Sleman

SMA Stella Duce 2
SMA Gama
Yogyakarta
 Media konvensional:  Media konvensional:
 Media konvensional:
Alat peraga dan
Gambar, torso, dan objek
Alat peraga dan
charta
pengamatan langsung
objek langsung
 Media berbasis
 Media berbasis IT:
 Media berbasis IT:
teknologi:
Power point
Power point
Video
Media memudahkan
Media diperlukan untuk
Media diperlukan
peserta didik
membantu proses berpikir guru untuk membantu
membangun konsep
dan memperjelas objek
menyampaikan materi
yang dipelajarinya
belajar
agar peserta didik
tidak kesulitan
memahami materi
Alat penunjang (LCD
Tidak ada karena fasilitas Guru kesulitan
dan proyektor) sering
sekolah cukup memadai
mencari media yang
mengalami gangguan
tepat untuk
sehingga guru kesulitan
mengajarkan materi
menggunakan media
yang abstrak
digital
Media diperoleh
Media dibuat dan
Guru memodifikasi
sendiri dari internet
diperoleh sendiri, namun
dan memperoleh
dan dari sumbangan
tetap memanfaatkan
media sendiri karena
mahasiswa PPL. Media media di sekolah.
fasilitas sekolah
yang tersedia di
kurang memadai.
sekolah tidak
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Aspek

Indikator

SMA N 1 Ngaglik
media konvensional dan
terbatas

Media
pembelajaran
berbasis IT

Media
pembelajaran
video
interakttif

SMA N 1 Sleman
sepenuhnya dapat
menunjang
pembelajaran.
 Power point dan
video
 Mempermudah
penyampaian materi
dan memperjelas
materi yang abstrak

SMA Stella Duce 2
Yogyakarta

SMA Gama

 Power point dan video
 Lebih praktis ketika
digunakan

 Power point dan
video
 Mampu
mengkonkritkan
materi yang abstrak

Sangat dibutuhkan.
Di era milenial ini
peserta didik lebih
tertarik dengan
teknologi
Menarik, praktis, dan
efisien.

Media membantu
pencapaian tujuan

Jenis dan
alasan
penggunaan
media
pembelajaran
berbasis IT

 Kelas online
 Media tersebut praktis,
menarik, dan membuat
peserta didik antusias
untuk belajar

Kebutuhan
media
pembelajaran
berbasis IT

Di era milenial, peran
media berbasis IT sangat
dibutuhkan dalam
kegiatan pembelajaran

Sangat penting. Media
IT lebih efisien dalam
hal penggunaan waktu
belajar

Kelebihan
media
pembelajaran
berbasis IT

Interaktif, menantang dan
menumbuhkan rasa ingin
tahu, serta mudah diakses.

Praktis dan efisien
waktu pembelajaran

Penggunaan
multimedia
interaktif
Implementasi
penggunaan

Sudah pernah

Belum pernah

Sangat dibutuhkan.
Kemajuan IT dapat
mendekatkan hal-hal
abstrak menjadi sesuatu
yang dapat digambarkan
Praktis dan mampu
memenuhi kebutuhan.
Misalnya, video sistem
organ mampu mewakili
torso dan juga gambar
Belum pernah

Media cukup membantu
peserta didik untuk

-

-

Sudah pernah
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Aspek

Indikator

(multimedia
interaktif)

media video
interaktif
(multimedia
interaktif)

Materi
sistem
pernapasan
manusia

Karakteristik
materi

Penggunaan
media
pembelajaran
Kendala dalam
pengajaran

Sub materi
yang
membutuhkan
pengembangan

SMA N 1 Ngaglik
memahami materi. Media
digunakan untuk
mengajarkan materi
sistem organ (ekskresi dan
pernapasan)
Bersifat abstrak

Power point dan video
interaktif

SMA N 1 Sleman

SMA Stella Duce 2
Yogyakarta

SMA Gama
pembelajaran. Media
digunakan untuk
mengajarkan materi
fotosintetis

Cukup abstrak karena
mempelajari proses di
dalam tubuh
Video

Materi mekanisme
Jika hanya disajikan
pertukaran gas masih sulit dalam bentuk power
dipahami. Guru belum
point, peserta didik
menemukan video
kesulitan untuk
interaktif yang
memahami materi.
menyajikan proses
Beberapa video juga
pertukaran gas berserta
tidak dapat
bentuk gasnya yang
menjelaskan materi
diangkut.
secara rinci
 Mekanisme pertukaran  Mekanisme
gas
pertukaran gas
 Volume pernapasan dan
kapasitas paru-paru

Tidak terlalu abstrak
karena peserta didik
masih mampu merasakan
secara langsung
Video

Bersifat abstrak
karena mempelajari
mekanisme yang
terjadi di dalam tubuh
Video dan alat
spirometer sederhana

Tidak ada kendala, karena
jika 1 video tidak
mencakup semua sub bab,
maka guru mencari video
lain untuk melengkapinya

Guru belum
menemukan media
yang tepat untuk
mengajarkan materi
mekanisme
pertukaran O2 dan
CO2

 Mekanisme pertukaran
O2 dan CO2

 Mekanisme
pernapasan internal
dan eksternal
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Aspek

Indikator

SMA N 1 Ngaglik

SMA N 1 Sleman

Pendapat
terkait
pengembangan
multimedia
interaktif

Bagus dan menarik. Akan
lebih menarik jika materi
mekanisme pertukaran gas
disajikan dalam bentuk
permainan

Bagus dan sangat
setuju. Jika dikemas
dalam bentuk
multimedia membantu
penguasaan konsep dan
membangkitkan
motivasi belajar

SMA Stella Duce 2
Yogyakarta
Bagus karena membuat
pembelajaran lebih
menyenangkan.
Multimedia akan lebih
menarik jika di dalamnya
ada pembanding antara
organ animasi dengan
organ nyata yang
ditampilkan secara
keseluruhan

SMA Gama
Bagus dan menarik
minat peserta didik.
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Berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan di 4 sekolah
menunjukkan bahwa guru memahami pentingnya peran media dalam mendukung
proses pembelajaran. Secara garis besar, media pembelajaran merupakan sarana
atau alat bantu yang diperlukan baik oleh guru maupun peserta didik demi mencapai
tujuan pembelajaran. Penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran dapat
membantu guru dalam menyampaikan materi yang bersifat abstrak sehingga
memudahkan proses berpikir peserta didik untuk membangun konsep yang
dipelajarinya. Sesuai dengan karakteristiknya, media pembelajaran memiliki ciri
manipulatif yakni mampu mentransformasikan suatu objek dalam mengatasi
keterbatasan indera, ruang, dan juga waktu.
Pada umumnya, media pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru
terbagi menjadi dua kelompok, yakni media konvensional seperti torso, charta, dan
juga objek langsung serta media berbasis teknologi digital seperti power point,
video, dan juga aplikasi e-learning. Beberapa guru menyatakan bahwa pemilihan
jenis media pembelajaran telah disesuaikan dengan indikator yang dirumuskan
dalam perangkat pembelajaran. Meskipun demikian, dalam implementasinya guru
masih menjumpai adanya kendala yang berbeda dalam menggunakan media
pembelajaran di kelas. Kesulitan guru biologi SMA Negeri 1 Ngaglik berkaitan
dengan kemampuan peserta didik dalam mengoperasikan media pembelajaran
online yang seringkali membuat kegiatan belajar-mengajar menjadi tidak kondusif.
Berbeda halnya dengan SMA Negeri 1 Sleman, fasilitas sekolah yang kurang
mendukung membuat kegiatan pembelajaran menjadi terhambat. Alat penunjang
seperti LCD dan proyektor seringkali mengalami gangguan. Hal ini mengharuskan
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guru untuk menggunakan media pembelajaran konvensional sebagai pilihan
alternatif dalam menyampaikan materi. Kendala serupa juga dialami oleh guru
biologi SMA GAMA. Sejauh ini, guru masih mengalami kesulitan dalam mencari
dan menggunakan media yang tepat untuk mengajarkan materi kepada peserta
didik. Tidak tersedianya sarana yang memadai membuat guru memodifikasi dan
mencari media pembelajaran yang akan digunakan. Berbeda halnya dengan SMA
Stella Duce 2 Yogyakarta, sarana dan prasarana sekolah yang cukup memadai
memudahkan guru dalam mencari dan menggunakan media pembelajaran.
Pada dasarnya, media yang digunakan oleh guru diperoleh dari sumber yang
beragam.

Namun

secara

keseluruhan,

keempat

guru

lebih

cenderung

mengembangkan dan memperoleh media secara mandiri. Hal ini dilakukan karena
media yang ada di sekolah hanya terbatas pada media konvensional. Guru
mengakui bahwa media tersebut kurang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan
pembelajaran di era milenial seperti saat ini. Secara tidak langsung, masing-masing
guru telah menyadari pentingnya peran media berbasis teknologi digital dalam
menunjang kegiatan pembelajaran. Kemajuan teknologi dalam pendidikan cukup
membantu kegiatan belajar-mengajar lebih efektif dan efisien. Keberhasilan proses
pembelajaran tidak terlepas dari adanya media berbasis teknologi digital yang
memiliki

beragam

kelebihan,

diantaranya

praktis,

interaktif,

menarik,

menumbuhkan rasa keingintahuan, dan mudah diakses.
Selama ini, pemanfaatan media berbasis teknologi digital dalam kegiatan
pembelajaran biologi masih sangat sederhana dan kurang bervariasi. Hal ini
ditunjukkan dengan kecenderungan guru menggunakan media power point dan
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video untuk menyampaikan materi. Dari keempat guru, hanya dua diantaranya yang
sudah menggunakan multimedia interaktif dalam kegiatan pembelajaran. Guru
menyatakan bahwa multimedia interaktif hanya digunakan pada materi-materi
prosedural seperti sistem ekskresi, pernapasan, dan fotosintesis. Meskipun dalam
implementasinya media tersebut cukup efektif dalam mencapai tujuan belajar dan
efisien dalam hal waktu, namun seringkali materi yang tertuang dalam multimedia
interaktif tidak disajikan secara rinci dan kurang menekankan pada elemen
interaktivitas dengan peserta didik.
Materi pembelajaran sistem pernapasan merupakan salah satu materi yang
cukup kompleks. Hal ini sejalan dengan pendapat guru SMA N 1 Sleman, SMA N
1 Ngaglik, dan SMA GAMA yang mengungkapkan bahwa materi tersebut memiliki
karakteristik yang abstrak karena mempelajari mekanisme di dalam tubuh yang
tidak dapat diamati secara langsung. Meskipun guru SMA Stella Duce 2
Yogyakarta mengungkapkan bahwa materi tersebut tidak terlalu abstrak, namun
guru media yang digunakan belum cukup membantu dalam mengajarkan materi
sistem pernapasan manusia, khususnya mekanisme pertukaran gas.
Dalam kegiatan pembelajaran, guru biasanya hanya memanfaatkan media
video yang tersedia di internet untuk menjelaskan materi sistem pernapasan. Media
tersebut dipilih karena dapat memvisualisasikan proses pernapasan di dalam tubuh.
Tidak hanya itu saja, penggunaan video juga membuat peserta didik lebih antusias
mengikuti kegiatan pembelajaran dibandingkan dengan media konvensional
lainnya seperti torso. Namun dalam pelaksanaannya, guru masih menjumpai adanya
kendala. Pasalnya video yang digunakan terkadang tidak sesuai dengan keinginan
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guru karena tidak dapat menjelaskan materi secara detail, terlebih lagi pada sub
materi mekanisme pertukaran gas O2 dan CO2 secara internal dan eksternal serta
volume pernapasan dan kapasitas paru-paru. Hal ini membuat materi sistem
pernapasan masih sulit untuk dipahami peserta didik. Kendala serupa juga dijumpai
oleh guru SMA N 1 Ngaglik yang memanfaatkan multimedia interaktif sebagai
media pembelajaran. Sampai saat ini, guru belum menemukan multimedia interaktif
yang mampu menyajikan proses pertukaran O2 dan CO2 beserta bentuk gas yang
diangkut oleh darah.
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan di empat sekolah, dapat disimpulkan
bahwa perlu adanya pengembangan media pembelajaran pada materi sistem
pernapasan manusia khususnya pada materi mekanisme pertukaran O2 dan CO2
serta volume pernapasan dan kapasitas paru-paru. Media pembelajaran yang
dikembangkan diharapkan dapat menyajikan materi secara detail, menarik, praktis
serta melibatkan interaksi dengan peserta didik. Multimedia interaktif menjadi
salah satu media yang cukup sesuai untuk mengatasi permasalahan guru dalam
kegiatan pembelajaran. Keterbatasan fasilitas sekolah seperti LCD dan proyektor
juga dapat teratasi dengan penggunaan aplikasi multimedia yang dapat dijalankan
pada software Android. Pengembangan media ini didukung dengan antusiasme
guru yang mengungkapkan bahwa materi sistem pernapasan manusia yang dikemas
dalam bentuk multimedia interaktif cukup menarik dan membuat kegiatan
pembelajaran lebih menyenangkan.
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B. Pengembangan Produk Awal
Langkah awal yang dilakukan dalam pengembangan produk adalah
merancang desain multimedia interaktif berbasis Android. Desain tersebut dibuat
berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan di 4 SMA. Pada tahap
ini, langkah-langkah yang dilakukan meliputi pembuatan peta konsep dan
perangkat pembelajaran, pembuatan garis besar isi media, pembuatan storyboard,
dan pengembangan multimedia interaktif. Berikut ini merupakan penjabaran dari
keempat langkah tersebut.
1.

Pembuatan Peta Konsep dan Perangkat Pembelajaran
Pembuatan peta konsep bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan
perencanaan pengembangan multimedia interaktif. Tahap awal yang dilakukan
adalah mengkaji Kompetensi Dasar materi Sistem Pernapasan Manusia yang
kemudian dilanjutkan dengan mengklasifikasi dan menguraikan setiap sub
materi. Dalam penelitian ini, pengembangan media hanya dilakukan untuk 3
sub materi yang didasarkan pada hasil survei kebutuhan. Ketiga sub materi
tersebut terdiri dari struktur anatomi dan fisiologi organ pernapasan,
mekanisme pertukaran gas dan volume pernapasan dan kapasitas vital paruparu.
Peta konsep yang telah dibuat digunakan sebagai acuan dalam menyusun
Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan juga Lembar Kerja
Peserta Didik (LKPD). Untuk menunjang ketercapaian indikator pembelajaran,
konsep LKPD dirancang menjadi satu kesatuan yang terintegerasi dengan
multimedia interaktif. Di dalam LKPD juga memuat soal asessment level
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pengetahuan prosedural dan metakognitif yang menuntut kemampuan High
Order Thingking (HOTS) peserta didik.
2.

Penyusunan Garis Besar Isi Media
Garis besar isi media merupakan macam-macam komponen yang
tertuang dalam multimedia interaktif. Komponen media tersebut terdiri dari
berbagai jenis menu, yaitu Kompetensi Dasar dan Indikator, Materi, Latihan
Soal, Profil Pengembang Multimedia Interaktif, dan Daftar Pustaka. Secara
umum, ketiga sub materi Sistem Pernapasan Manusia disajikan dalam konsep
yang serupa dimana isi materi tidak ditampilkan secara detail, namun dikemas
dalam bentuk yang lebih interaktif melalui kuis yang disisipkan di setiap
materi. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan terjadinya proses belajar
dimana peserta didik mampu membangun konsep dan pengetahuannya secara
mandiri.

3.

Pembuatan Storyboard Multimedia Interaktif
Storyborad merupakan skenario yang berisi uraian tampilan setiap
slide/page multimedia interaktif yang dituangkan dalam bentuk sketsa gambar.
Pada penelitian ini, naskah storyboard dibuat secara manual menggunakan
sketch book. Tampilan pada storyboard disusun secara berurutan mulai dari
halaman utama multimedia interaktif hingga menu informasi yang berisi daftar
pustaka. Setiap slide berisi satu scene gambar beserta keterangannya, teks,
setting, dan juga keterangan audio.
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4.

Pengembangan Produk Multimedia Interaktif
Naskah storyboard yang telah disusun kemudian diserahkan kepada tim
pembuat multimedia interaktif. Aplikasi yang digunakan dalam pembuatan
produk ini adalah Adobe Animate 2017. Berikut ini merupakan gambaran
mengenai isi dari aplikasi multimedia interaktif sistem pernapasan manusia
yang dikembangkan.
a.

Ikon Navigasi
Ikon navigasi digunakan sebagai penuntun alur aplikasi multimedia

interaktif. Adanya ikon navigasi dapat menggambarkan hubungan antar elemen
multimedia

yang

sistematis

sehingga

memudahkan

user

untuk

menggunakannya. Produk multimedia interaktif yang dikembangkan memiliki
beberapa macam ikon navigasi. Jenis ikon navigasi beserta fungsinya dapat
dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut.
Tabel 4.2 Keterangan Jenis-jenis Ikon Navigasi Multimedia dan Fungsinya
No
1

2

Ikon Navigasi

Fungsi
Tombol close/exit berfungsi untuk
menutup
program
multimedia
interaktif.
Tombol speaker berfungsi untuk
menghidupkan atau mematikan suara.

3

Tombol informasi berisi pustaka
acuan materi pembelajaran yang
tertuang pada multimedia interaktif.

4

Tombol home berfungsi untuk
menampilkan menu pada halaman
utama.
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No

Ikon Navigasi

5

6

b.

Fungsi
Tombol back berfungsi untuk
mengembalikan ke slide/halaman
sebelumnya.
Tombol next/selanjutnya berfungsi
untuk mengarahkan user menuju
slide/halaman berikutnya.

Halaman Utama
Desain tampilan multimedia interaktif memiliki konsep utama yaitu

eksperimen. Background halaman utama menampilkan gambar animasi
sepasang pelajar yang sedang melakukan kegiatan percobaan di laboraturium.
Konsep tersebut disesuaikan dengan karakteristik materi Sistem Pernapasan
Manusia yang mempelajari tentang berbagai macam fakta terkait organ-organ
pernapasan. Adapun 2 pelajar yang menjadi tokoh utama berperan sebagai
penuntun user dalam mengoperasikan multimedia interaktif. Desain tampilan
halaman utama multimedia interaktif dapat dilihat pada Gambar 4.1 sebagai
berikut.

Gambar 4.1 Desain Tampilan Opening Halaman Utama Multimedia
Interaktif
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Pada bagian halaman utama multimedia interaktif terdapat ikon skip yang
dapat dipilih untuk melewati dubbing intro multimedia dan menuju pada menu
utama. Terdapat 4 menu utama multimedia interaktif yang terdiri dari
kompetensi, materi, soal, dan juga profil. Tampilan halaman utama juga
dilengkapi dengan setting audio, ikon navigasi close/exit, dan juga informasi
seperti Gambar 4.2 berikut.

Gambar 4.2 Tampilan Halaman Utama Multimedia Interaktif
c.

Komponen Menu Multimedia Interatif
1) Kompetensi
Menu kompetensi memuat uraian KD 3.8 dan 4.8 materi Sistem
Pernapasan Manusia yang harus dicapai oleh peserta didik. Selain itu,
menu ini juga menyajikan rumusan indikator pembelajaran yang
merupakan turunan dari Kompetensi Dasar. Detail menu kompetensi
dapat dilihat pada Gambar 4.3 sebagai berikut.
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Gambar 4.3 Kompetensi Dasar dan Indikator Materi Sistem Pernapasan
Manusia

2) Materi
Bagian ini memuat uraian materi pembelajaran yang ditampilkan
dalam bentuk urutan slide. Materi tidak hanya disajikan dalam bentuk
teks saja, namun juga didukung dengan konvergensi elemen multimedia
seperti animasi, teks, audio, dan juga interaktivitas untuk memperjelas
penyampaian pesan. Menu materi berisi 3 pilihan topik pembelajaran,
yaitu anatomi dan fisiologi organ pernapasan, mekanisme pertukaran
gas, dan kapasitas vital & volume pernapasan. Detail tampilan halaman
utama materi dapat dilihat pada Gambar 4.4 sebagai berikut

Gambar 4.4 Tampilan Halaman Utama Materi Pembelajaran
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Tampilan

awal

materi

struktur

anatomi

dan

fisiologi

memperkenalkan bagian-bagian organ penyusun sistem pernapasan. Di
setiap organ terdapat informasi singkat mengenai fungsi secara umum.
Slide berikutnya memuat penjelasan mengenai cara kerja organ
pernapasan yang disertai dengan gambar animasi. Dalam multimedia ini,
bagian penyusun organ dan fungsinya tidak dijelaskan secara langsung.
Hal ini bertujuan untuk mengarahkan peserta didik untuk berpikir dan
aktif dalam menggali informasi. Materi juga dilengapi dengan kuis yang
berisi soal mengenai struktur jaringan organ untuk mendukung
ketercapaian indikator pembelajaran. Detail tampilan isi materi dapat
dilihat pada Gambar 4.5 berikut.

(a)

(b)

(c)

(d)

Gambar 4.5 (a) bagian-bagian organ, (b) fungsi organ secara umum, (c) cara
kerja organ, (d) kuis
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Secara garis besar konsep penyajian materi mekanisme pertukaran
gas serupa dengan materi sebelumnya. Proses pertukaran gas ditampilkan
secara berurutan mulai dari alveolus hingga jaringan tubuh dan kembali
lagi ke alveolus. Materi juga dilengkapi dengan soal kuis mengenai
pengangkutan gas di dalam darah. Hal ini dilakukan untuk mengatasi
kesulitan peserta didik dalam memahami materi mekanisme pertukaran
gas. Adanya soal tersebut diharapkan dapat membantu peserta didik
dalam membangun konsep dan mengingat materi yang dipelajarinya.
Detail penyajian materi dapat dilihat pada Gambar 4.6 berikut.

(a)

(b)

(c)
Gambar 4.6 (a) tampilan penyajian materi mekanisme pertukaran gas, (b)
soal kuis pilihan ganda, (c) soal kuis esai
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Berbeda dengan sebelumnya, materi kapasitas vital paru-paru &
volume pernapasan dikemas dalam bentuk simulasi percobaan yang
menyerupai laboratorium virtual. Konsep ini dirancang untuk
menunjukan metode sederhana yang dapat digunakan dalam mengukur
volume pernapasan dan kapasitas paru-paru manusia. Dengan adanya
simulasi tersebut, peserta didik diharapkan dapat melakukan percobaan
pengukuran secara mandiri maupun berkelompok untuk mengetahui
macam-macam volume pernapasan dan kapasitas vital paru-paru.
Tampilan materi dapat dilihat pada Gambar 4.7 sebagai berikut.

(a)

(b)

(c)
Gambar 4.7 (a) simulasi pengukuran volume pernapasan, (b) kolom untuk
mencatat hasil pengukuran, (c) soal kuis esai
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3) Soal
Pada bagian ini terdapat soal studi kasus mengenai gangguan pada
struktur dan fungsi organ pernapasan. Soal tersebut dapat digunakan
sebagai latihan setelah mempelajari materi Sistem Pernapasan Manusia.
Soal disajikan dalam bentuk audio yang menuntut konsentrasi peserta
didik untuk mendengarkan perintah sebelum menjawab pertanyaan.
Setelah audio selesai akan muncul kolom secara otomatis yang
disediakan untuk menuliskan jawaban. Untuk mengetahui jawaban yang
benar, pengguna multimedia dapat menekan button koreksi pada bagian
kanan bawah. Tampilan isi menu soal dalam multimedia interaktif dapat
dilihat pada Gambar 4.8.

(a)

(b)

(c)
Gambar 4.8 (a) soal studi kasus, (b) kolom jawaban pertanyaan, (c) kunci
jawaban
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4) Profil Pengembang
Bagian ini menyajikan informasi mengenai biodata singkat peneliti
sebagai pengembang multimedia interaktif. Tampilan profil pengembang
dapat dilihat pada Gambar 4.9 sebagai berikut.

Gambar 4.9 Profil Pengembang Multimedia Interaktif
Pada bagian riwayat pendidikan terdapat kesalahan penulisan
jurusan yang seharusnya tertulis “Jurusan Pendidikan Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam”.
Output file yang dihasilkan berupa apk (Application Package file) yang
dapat dioperasikan pada perangkat Android dengan versi minimum Kitkat 4.4. File
multimedia interaktif berbentuk ZIP, sehingga pengguna harus mengunduh aplikasi
Unzip untuk membantu mengekstrak/membuka file tersebut. Setelah aplikasi
terinstal pada perangkat andorid, pengguna dapat bernavigasi secara langsung
dengan konten multimedia interaktif.
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C. Hasil Validasi Produk
Aplikasi multimedia interaktif divalidasi oleh 4 pakar yang terdiri dari 1
dosen sebagai ahli media, 1 dosen sebagai ahli materi, dan 2 guru biologi sebagai
ahli pembelajaran. Validasi dilakukan untuk mengetahui kualitas dan kelayakan
produk multimedia interaktif sebagai media pembelajaran. Kegiatan validasi
dilakukan menggunakan instrumen berupa kuesioner yang memuat beberapa aspek
penliaian multimedia interaktif. Aspek penilaian tersebut memodifikasi dari kriteria
penilaian multimedia interaktif yang dikemukakan oleh Wahono (2006) dan
Sanjaya (2012). Data hasil validasi produk dari keempat validator dapat disajikan
sebagai berikut.
1. Data Validasi Pakar/Ahli Media Pembelajaran
Validasi produk multimedia interaktif dilakukan oleh H selaku Dosen
Program Studi Teknik Informatika Universitas Sanata Dharma. Produk divalidasi
sebanyak satu kali yang dilaksanakan pada 20 Maret 2020. Aspek penilaian
multimedia interaktif oleh ahli media pembelajaran meliputi: komunikasi visual,
penggunaan dan penyajian, dan bahasa. Rekapitulasi data hasil validasi oleh ahli
media pembelajaaran disajikan pada Tabel 4.3 sebagai berikut.
Tabel 4.3 Rekapitulasi Data Hasil Validasi Produk oleh Ahli Media
Pembelajaran

No

Aspek Penilaian

1
2
3

Komunikasi visual
Penggunaan dan penyajian
Bahasa
Total skor keseluruhan
Jumlah seluruh item

Hasil Perolehan
Skor
28
14
12
54
16
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Rerata =∑ skor keseluruhan /
∑ seluruh item
Kriteria

3,4
Baik

Hasil validasi oleh ahli media menunjukkan bahwa multimedia interaktif
termasuk dalam kategori baik dengan perolehan skor rata-rata 3,4. Produk
multimedia interaktif berbasis Android dinyatakan layak digunakan dengan sedikit
revisi sesuai dengan komentar dan saran perbaikan. Secara ringkas, masukan dari
ahli media disajikan dalam Tabel 4.4.
Tabel 4.4 Rangkuman Komentar dan Saran Perbaikan dari Ahli Media
Pembelajaran
No
Aspek Penilaian
Komentar
1
Komunikasi Visual
Konsep
multimedia Alur materi tidak terlalu sistematis. Akan
interaktif
lebih baik jika indikator pembelajaran
terintegerasi dengan materi.
Komunikatif dan interaktif
Komponen multimedia kurang, khususnya
dalam elemen interaktivitas.
2
Penggunaan dan Penyajian
Kemudahan navigasi
Flow
tampilan
masih
sedikit
membingungkan. Perlu dibedakan antara
tombol home untuk menuju halaman utama
multimedia dengan halaman utama materi.
Kelengkapan penyajian
Tidak ada skor dan tidak ada evaluasi.
Reliable
(keandalan Terdapat kebutuhan yang tidak bisa direspon.
program)
Ikon home, sound, dan close pada soal tidak
berfungsi. Kolom jawaban soal dapat
ditambahkan tombol back agar dapat
mengulang soal.
Usability (kemudahan dalam Sedikit membingungkan dalam alur,
penggunaan
multimedia khususnya pada materi yang disisipi dengan
interaktif)
kuis.
Fleksibilitas/kepraktisan
Perlu adanya fitur yang memungkinkan
media
belajar secara berkelompok.
Komentar umum dan saran perbaikan
1) Alur multimedia kurang runtut
2) Interaksi kurang
3) Perlu pemberian skor pada soal
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4) Penambahan fitur kerja kelompok
5) Fungsi ikon home, exit, dan back dibedakan
6) Penambahan warning pada ikon home materi dan hoofer sebagai pengantar
materi.

2. Data Validasi Pakar/Ahli Materi Pembelajaran
Penilaian oleh ahli materi dilakukan untuk mengetahui kelayakan produk
multimedia interaktif dari aspek konten/isi dan juga cara penyajian. Ahli materi
pembelajaran yang menjadi validator dalam penelitian ini adalah R selaku dosen
Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma. Kegiatan validasi
dilaksanakan pada 12 Maret 2020. Data validasi diperoleh dengan cara memberikan
kuesioner yang memuat beberapa aspek penilaian. Ahli materi melakukan penilaian
dengan didampingi oleh peneliti, sehingga kegiatan tanya jawab dan pemberian
masukan terkait produk yang dikembangkan dapat dilakukan secara langsung. Data
hasil validasi dari ahli materi pembelajaran disajikan pada Tabel 4.5 sebagai
berikut.
Tabel 4.5 Rekapitulasi Data Hasil Validasi Produk oleh Ahli Materi
Pembelajaran

No
1
2

Aspek Penilaian

Konten/Isi
Kelayakan Penyajian
Total skor keseluruhan
Jumlah seluruh item
Rerata =∑ skor keseluruhan /
∑ seluruh item
Kriteria

Hasil Perolehan
Skor
30
15
45
13
3,46
Sangat Baik

Hasil validasi oleh ahli materi pembelajaran menunjukkan bahwa
multimedia interaktif termasuk dalam kategori sangat baik dengan perolehan skor
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rata-rata sebesar 3,46. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa
multimedia interaktif yang dikembangkan layak digunakan dengan sedikit revisi.
Adapun saran dan komentar ahli materi pembelajaran dapat dilihat pada Tabel 4.6
sebagai berikut.
Tabel 4.6 Rangkuman Komentar dan Saran Perbaikan dari Ahli Materi
Pembelajaran
No
Aspek Penilaian
1
Konten/Isi
Kesesuaian materi dengan
kompetensi dasar (KD)
Kemutakhiran
materi
pembelajaran

Komentar

Terdapat kesalahan penulisan pada KD
4.8
Penggunaan ilustrasi gambar ada yang
perlu
diperbaiki
agar
tidak
membingungkan peserta didik.
pada Soal per organ masih minimalis, bisa
ditambah khusunya pada organ laring.

2

Ketersediaan
soal
multimedia interaktif
Kelayakan Penyajian
Konsep penyajian materi
pembelajaran
Mendorong minat dan rasa
keingintahuan peserta didik
Memungkinkan belajar secara
mandiri

1)
2)
3)
4)

Jumlah pertanyaan masih sedikit, ada
organ yang belum dilengkapi dengan soal.
Gambar animasi ada yang kurang jelas
sehingga perlu diperbaiki
Guru perlu mereview materi dengan
menunjukkan
bagian-bagian
organ
menggunakan torso.
Komentar umum dan saran perbaikan
Penggunaan produk pada perangkat Android perlu diinformasikan untuk
menginstal unziprar dan video for Android.
Perbaikan kalimat pada materi mekanisme pertukaran darah bagian sel
darah.
Perbaikan tanda baca, penambahan soal, dan menambahkan back button
pada slide ke-2 materi trakea.
Perlu adanya perbaikan pada animasi gambar rongga hidung.

3. Data Validasi Pakar/Ahli Pembelajaran
Validasi oleh ahli pembelajaran dilakukan untuk mengetahui pendapat
guru terhadap pengembangan multimedia interaktif dari keseluruhan aspek yang
meliputi komunikasi visual, penggunaan dan penyajian, bahasa, konten/isi, dan juga
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kelayakan penyajian. Validasi dilakukan sebanyak 2 kali pada 18 Maret 2020 oleh
S selaku guru biologi kelas XI di SMA Negeri 1 Ngaglik dan pada 22 Mei 2020
oleh F selaku guru biologi kelas XI di SMA Santo Thomas. Hasil validasi oleh ahli
pembelajaran dapat dilihat pada Tabel 4.7 sebagai berikut.
Tabel 4.7 Rekapitulasi Data Hasil Validasi Produk oleh Ahli Pembelajaran
No

Aspek Penilaian

1
2
3
4
5

Komunikasi visual
Penggunaan dan penyajian
Bahasa
Konten/Isi
Kelayakan penyajian
Total skor keseluruhan
Jumlah seluruh item
Rerata =∑ skor keseluruhan /
∑ seluruh item
Kriteria

Hasil Perolehan Skor
Validator Validator 2
Rata-rata
1
31
31
31
19
19
19
12
12
12
34
35
34,5
15
16
15,5
111
113
112
29
29
29
3,83

3,90

3,87

Sangat
Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Berdasarkan tabel 4.7, hasil penilaian validator terhadap produk
multimedia interaktif berada pada kategori sangat baik dengan perolehan skor ratarata 3,87. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa multimedia interaktif layak
digunakan dengan sedikit revisi sesuai dengan saran dan komentar validator. Secara
ringkas, saran dan komentar dari kedua validator disajikan pada Tabel 4.8 dan 4.9
sebagai berikut.
Tabel 4.8 Rangkuman Komentar dan Saran Perbaikan dari Ahli Pembelajaran 1
No
1

Aspek Penilaian
Komunikasi Visual
Konsep
multimedia
interaktif

Komentar
 Beberapa jawaban pertanyaan perlu
ditambahkan kalimat perintah untuk
mencatat kunci jawaban.
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 Perlu adanya kalimat perintah untuk
membaca literatur sebelum menjawab
soal.
2

3

Penggunaan dan Penyajian
Kelengkapan penyajian
Tambahkan kalimat perintah pada konsep
yang harus dimiliki oleh peserta didik.
Bahasa
Penggunaan
kalimat Tabel harus informatif dan perjelas
instruksi pengerjaan
petunjuk pengerjaan.

Tabel 4.9 Rangkuman Komentar dan Saran Perbaikan dari Ahli Pembelajaran 2
No
1

2

3

Aspek Penilaian
Komunikasi Visual
Pengaturan Audio

Komentar

Audio/dubbing pada ikon soal terdengar
kurang jelas dan menggema.
Konsep
multimedia Dapat ditambahkan beberapa contoh
interaktif
kelainan/penyakit pada sistem respirasi.
Penggunaan dan Penyajian
Reliable
(Keandalan Tombol exit tidak dapat berfungsi dengan
program)
baik.
Konten/Isi
Cakupan dan kedalaman Indikator gangguan/penyakit pada sistem
indikator pembelajaran
respirasi sebaiknya ditambahkan.
Komentar Umum dan Saran Perbaikan
1) Tombol exit perlu diperbaiki.
2) Perlu ditambahkan contoh-contoh penyakit dan gangguan pada sistem
pernapasan manusia.
3) Ikon skip pada halaman utama multimedia perlu diperbaiki agar dapat
terlihat.
4) Warna organ paru-paru diganti menjadi lebih muda.
5) Gambar organ faring sebaiknya tidak ditampilkan terpisah dengan organ
pernapasan lainnya.

Data hasil validasi dari keempat ahli kemudian dirata-rata untuk
mengetahui kriteria produk multimedia interaktif yang dikembangkan. Rekapitulasi
data tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.10.
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Tabel 4.10 Rekapitulasi Data Hasil Validasi dari Keempat Validator
No

Validator

1
2
3

Ahli Media Pembelajaran
Ahli Materi Pembelajaran
Ahli Pembelajaran 1 (Guru
Biologi SMA N 1 Ngaglik)
4 Ahli Pembelajaran 2 (Guru
Biologi SMA Santo Thomas)
Jumlah Skor
∑
Rerata = skor / ∑ jumlah validator
Kriteria

Perolehan
Skor
3,4
3,46
3,83
3,90
14,59
3,65
Sangat Baik

Berdasarkan perhitungan rerata skor validasi, dapat disimpulkan bahwa
multimedia interaktif berbasis Android pada materi sistem pernapasan manusia
untuk kelas XI SMA termasuk dalam kriteria Sangat Baik. Produk yang
dikembangkan dinyatakan layak digunakan dengan sedikit revisi berdasarkan saran
dan komentar dari keempat validator.
D. Revisi dan Kajian Produk
1) Revisi Produk
Multimedia interaktif yang telah divalidasi kemudian direvisi sesuai
dengan komentar dan saran masing-masing ahli untuk meningkatkan kualitas
produk akhir. Hasil perbaikan produk disajikan pada Tabel 4.11 sebagai berikut.
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Tabel 4.11 Komentar/saran Ahli Media Pembelajaran dan Hasil Perbaikan
No
1

Komentar/
Saran

Revisi

Aspek Komunikasi Visual
A. Konsep Multimedia Interaktif
Alur materi tidak Tidak ada perubahan
terlalu sistematis. Akan karena
indikator
lebih
baik
jika merupakan tolak ukur
indikator pembelajaran untuk
mengetahui
terintegerasi
dengan ketercapaian
tujuan
materi
pembelajaran. Satu sub
materi dapat memuat
lebih dari 1 indikator.
B. Komunikatif dan Interaktif
Komponen multimedia Memperbaiki
konsep
kurang,
khususnya materi
volume
dalam
elemen pernapasan dan kapasitas
interaktivitas
vital paru-paru dengan
menambahkan komponen
drag seperti layaknya
laboratorium virtual.

Produk Awal

Produk Akhir
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No
2.

Komentar/
Saran

Revisi

Aspek Penggunaan dan Penyajian
A. Kemudahan Navigasi
Flow tampilan masih Penambahan
tombol
sedikit
back pada materi untuk
membingungkan. Perlu menuju halaman utama
dibedakan
antara materi.
tombol home untuk
menuju halaman utama
multimedia
dengan
halaman utama materi.

B. Kelengkapan Penyajian
Tidak ada skor dan Penambahan
kuis
tidak ada evaluasi
sebanyak 15 butir soal
yang dapat digunakan
sebagai evaluasi maupun
latihan soal mandiri

Produk Awal

Produk Akhir
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No

Komentar/
Saran

Revisi

Produk Awal

C. Reliable (Keandalan Program)
- Terdapat kebutuhan - Tidak ada perubahan
yang tidak bisa
pada fungsi ikon,
direspon. Ikon home,
karena
soal
sound, dan close
ditampilkan
pada soal tidak
menutupi halaman
berfungsi.
background.
- Kolom jawaban soal - Penambahan
ikon
dapat ditambahkan
replay
untuk
tombol back agar
memudahkan user
dapat
mengulang
mengulang soal.
soal.
D. Usability (Kemudahan dalam Penggunaan Multimedia Interaktif)
Alur membingkungkan, Perubahan fungsi dan
khususnya pada materi penambahan
ikon
yang disisipi dengan navigasi. Setiap akan
kuis.
masuk ke soal, ikon
“selanjutnya”
di
halaman sebelum soal
diganti dengan ikon
“kuis”

Produk Akhir
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No

Komentar/
Saran

Revisi

E. Fleksibilitas/kepraktisan Media
Perlu adanya fitur yang Penambahan link untuk
memungkinkan belajar mengunduh LKPD pada
secara berkelompok
halaman utama materi

3

Komentar Umum dan Saran Perbaikan
Perlu adanya warning Penambahan informasi
pada ikon home materi. singkat pada ikon home
yang berisi instruksi
sebelum user mengakhiri
materi untuk menghindari
pengulangan alur materi
pembelajaran.

Produk Awal

Produk Akhir
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No

Komentar/
Saran

Revisi

Di halaman utama Penambahan
hoofer
materi
dapat sebagai gambaran isi
ditambahkan hoofer.
materi.

Produk Awal

Produk Akhir
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Tabel 4.12 Komentar/saran Ahli Materi Pembelajaran dan Hasil Perbaikan
No.

Komentar/

Revisi

Saran
1

Aspek Konten/Isi
A. Kesesuaian Materi dengan Kompetensi Dasar (KD)
Terdapat kesalahan
penulisan pada KD 4.8

Perbaikan penulisan kata
“pengaruh” pada KD 4.8

B. Kemutakhiran Materi Pembelajaran
Penggunaan
ilustrasi  Perbaikan pada animasi
gambar ada yang perlu
organ hidung
diperbaiki agar tidak
membingungkan
peserta didik

Produk Awal

Produk Akhir
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No.

Komentar/

Revisi

Saran
 Perbaikan
animasi
organ trakea

C. Ketersediaan Soal pada Multimedia Interaktif
Soal per organ masih
Penambahan soal pada
minimalis, bisa
organ laring
ditambah khusunya
pada organ laring.

Produk Awal

Produk Akhir
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No.

Komentar/

Revisi

Saran
2

Aspek Kelayakan Penyajian
A. Konsep Penyajian Materi Pembelajaran
Jumlah
pertanyaan Penambahan soal pada
masih sedikit, ada organ organ laring dan kuis
yang belum dilengkapi untuk evaluasi.
dengan soal.

Produk Awal

Produk Akhir
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No.

Komentar/

Revisi

Saran
B. Mendorong Minat dan Rasa Keigintahuan Peserta Didik
Gambar animasi ada
Penambahan button link
yang kurang jelas
pada
animasi
organ
sehingga perlu
pernapasan yang dapat
diperbaiki.
menampilkan
gambar
organ
nyata
untuk
menghindari terjadinya
miskonsepsi.

3

Komentar Umum dan Saran Perbaikan
Bagian sel darah perlu Memperjelas kalimat sel
diperjelas.
darah merah.

Produk Awal

Produk Akhir
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Tabel 4.13 Komentar/saran Ahli Pembelajaran 1 dan Hasil Perbaikan
No.
1

Komentar/
Revisi
saran
Aspek Komunikasi Visual
A. Konsep Multimedia Interaktif
 Beberapa jawaban
 Beberapa kunci
pertanyaan perlu
jawaban pertanyaan
ditambahkan
disertai perintah
kalimat perintah
yang ditujukan
untuk mencatat
kepada user (peserta
kunci jawaban.
didik) untuk
mencatat konsep di
buku pribadi.

Produk Awal

Produk Akhir
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No.

2

Komentar/
saran
 Perlu adanya
kalimat perintah
untuk membaca
literatur sebelum
menjawab soal

Bahasa
Tabel harus informatif
dan petunjuk
pengerjaan jelas

Revisi
 Bagian akhir
pertanyaan
ditambahkan dengan
kalimat ajakan untuk
membaca literatur
sebelum menjawab
soal.

Penambahan kalimat
petunjuk pengerjaan
soal

Produk Awal

Produk Akhir
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Tabel 4.14 Komentar/saran Ahli Pembelajaran 2 dan Hasil Perbaikan
No.
1

2

Komentar/
Revisi
Saran
Aspek Konten/Isi
A. Pengaturan Audio
Audio/dubbing
pada Dubbing soal diperbaiki dan
ikon soal terdengar durasinya lebih dipercepat.
kurang
jelas
dan
menggema.
B. Konsep Multimedia Interaktif
Dapat
ditambahkan Tidak
ada
perubahan,
beberapa
contoh karena sub materi yang
kelainan/penyakit pada disajikan pada multimedia
sistem respirasi
interaktif
disesuaikan
dengan analisis kebutuhan.
Penggunaan dan Penyajian
A. Reliable (Keandalan program)
Tombol exit tidak dapat Tidak ada perubahan, karena
berfungsi dengan baik. jika dioperasikan melalui PC
maka format file multimedia
interaktif
berupa
swf,
sehingga multimedia akan
terbuka dengan GOM Player
dan ikon exit tidak dapat
berfungsi.
Namun
jika

Produk Awal

Produk Akhir
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No.

Komentar/
Saran

Revisi
multimedia terinstal pada
Android, ikon exit dapat
berfungsi dengan baik.

3

4

Konten/Isi
A. Cakupan dan Kedalaman Indikator Pembelajaran
Indikator
Tidak ada perubahan, karena
gangguan/penyakit pada pengembangan multimedia
sistem
respirasi interaktif
disesuaikan
sebaiknya ditambahkan. dengan analisis kebutuhan.
Meskipun demikian, materi
gangguan sistem respirasi
telah diintegerasikan dengan
3 sub materi utama pada soal
LKPD.
Komentar Umum dan Saran Perbaikan
Ikon skip pada halaman Ikon skip dibuat berkedip
utama multimedia perlu agar user dapat mengenali
diperbaiki agar dapat fungsi ikon tersebut.
terlihat.

Produk Awal

Produk Akhir
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No.

Komentar/
Revisi
Saran
Warna organ paru-paru Gambar organ paru-paru yag
diganti menjadi lebih sebelumnya berwarna merah
muda
diganti dengan warna merah
muda agar terlihat seperti
organ nyata.

Gambar organ faring Gambar organ faring lebih
sebaiknya
tidak diperjelas agar tidak terjadi
ditampilkan
terpisah miskonsepsi
dengan
organ
pernapasan

Produk Awal

Produk Akhir
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2) Kajian Produk
Produk awal multimedia interaktif disempurnakan melalui tahap revisi
sesuai dengan komentar dan saran dari masing-masing validator. Secara umum,
terdapat 5 aspek perbaikan multimedia interaktif, yaitu komunikasi visual,
penggunaan dan penyajian, bahasa, konten/isi, dan juga kelayakan penyajian.
Pada aspek komunikasi visual, konsep penyajian materi simulasi praktikum
dibuat menyerupai laboratorium virtual dengan menambah komponen drag
untuk menonjolkan elemen interaktivitas antara multimedia dengan user.
Tampilan soal dan kunci jawaban juga mengalami sedikit perbaikan pada
struktur kalimat yang diharapkan dapat mendorong terjadinya proses belajar dan
penerimaan pengetahuan oleh peserta didik. Beberapa jawaban dilengkapi
dengan penjelasan berupa audio yang dapat membantu menyampaikan informasi
kepada user. Selain ketiga hal tersebut, audio soal evaluasi juga diperbaiki agar
dapat terdengar lebih jelas dan tidak menggema.
Aspek penggunaan dan penyajian diperbaiki dengan menambahkan
beberapa ikon navigasi, seperti tombol back pada materi dan replay pada soal
audio. Hal ini dilakukan karena penyajian materi pada produk awal kurang
sistematis, sehingga perlu ditambahkan beberapa ikon navigasi untuk
memudahkan user dalam mengoperasikan multimedia interaktif. Alur materi
juga diperjelas dengan mengganti ikon “selanjutnya” dengan ikon “kuis” untuk
menampilkan soal yang disispkan pada materi. Selain ikon navigasi, penyajian
multimedia juga disempurnakan dengan adanya skoring pada soal kuis sebanyak
15 butir yang dapat digunakan sebagai evaluasi pembelajaran maupun latihan
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soal secara mandiri. Tidak hanya itu saja, fitur untuk mengunduh LKPD juga
ditambahkan pada multimedia untuk menambah nilai fleksibilitas dan dapat
memungkinkan terjadinya proses pembelajaran secara berkelompok.
Aspek bahasa hanya terdapat sedikit perubahan khusunya pada penyajian
tabel, dimana soal dilengkapi dengan petunjuk pengerjaan untuk memudahkan
user dalam memahami dan menjawab pertanyaan. Perubahan tersebut dilakukan
karena tabel yang disajikan pada multimedia interaktif kurang informatif,
sehingga validator masih kesulitan untuk memahami perintah soal.
Perbaikan pada aspek konten/isi dan kelayakan penyajian lebih
cenderung pada kesalahan penulisan kata dan kalimat serta gambar animasi
organ penyusun sistem pernapasan. Penggunaan ilustrasi gambar yang kurang
jelas dikhawatirkan dapat menimbulkan miskonsepsi pada peserta didik. Untuk
menghindari hal tersebut, maka gambar animasi dibuat menyerupai bentuk
konkrit. Tampilan animasi organ pada multimedia juga dilengkapi dengan button
yang dapat menampilkan gambar struktur organ nyata sehingga dapat terlihat
perbedaan diantara keduanya. Selain beberapa hal yang sudah dipaparkan,
ketersediaan soal pada multimedia juga masih dirasa kurang memadai. Oleh
karena itu, penambahan kuis pada organ laring dan latihan soal dilakukan untuk
melengkapi komponen multimedia.
Perbaikan multimedia interaktif juga dilakukan berdasarkan komentar
umum dan saran perbaikan dari keempat validator. Adapun beberapa hal yang
diperbaiki yaitu penambahan warning pada ikon home menuju halaman utama
materi dan hoofer sebagai gambaran singkat tentang isi materi pembelajaran.
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Ikon skip pada halaman utama multimedia yang sebelumnya hanya terlihat
seperti teks diperbaiki dengan dibuat menyala agar user dapat mengenali fungsi
ikon tersebut. Gambar organ paru-paru yang berwarna merah dirubah menjadi
merah muda supaya lebih menyerupai seperti warna organ nyata. Disamping itu,
gambar organ faring juga lebih diperjelas agar tidak terjadi miskonsepsi.
E. Pembahasan
Keberhasilan proses belajar mengajar tidak terlepas dari peranan guru
sebagai perencana dan segala unsur yang mendukung terlaksanananya kegiatan
pembelajaran. Media merupakan salah satu unsur yang turut berpengaruh dalam
mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran. Penggunaan media dalam proses
belajar mengajar memberikan sejumlah manfaat sebagaimana diungkapkan oleh
Kustandi dan Sutjipto (2011), bahwa media dapat memperjelas penyajian pesan
sehingga dapat memperlancar proses pembelajaran. Di sisi lain, media
pembelajaran juga mampu mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu.
Sebagai bagian integral dari pembelajaran, media perlu mendapatkan perhatian para
guru. Pemilihan dan penggunaan media yang tepat dapat menunjang efektivitas dan
efisiensi kegiatan belajar mengajar. Hal ini sejalan dengan pendapat Jalinus dkk
(2016) yang menyatakan bahwa proses pembelajaran dapat berjalan efektif jika
media yang digunakan oleh guru sesuai dengan tujuan pembalajaran yang ingin
dicapai.
Dalam implementasinya guru seringkali menjumpai kendala dalam memilih
dan menggunakan media pembelajaran, terlebih lagi jika materi yang diajarkan
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cukup kompleks seperti halnya materi sistem pernapasan manusia. Struktur dan
fungsi organ penyusun sistem pernapasan serta mekanisme pertukaran gas yang
terjadi di dalam tubuh menuntut cara berfikir secara abstrak. Karakteristik materi
yang demikian membutuhkan pengembangan media pembelajaran yang mampu
memvisualisasikan konsep abstrak agar dapat dipahami oleh peserta didik.
Pengembangan media pembelajaran dapat dilakukan dengan metode
penelitian Research and Development (RnD) Borg and Gall (dalam Sugiyono,
2016). Tujuan dari penelitian pengembangan ini adalah untuk menghasilkan produk
media pembelajaran yang layak digunakan dalam mengajarkan materi sistem
pernapasan manusia. Produk yang dikembangkan didasarkan pada hasil analisis
kebutuhan yang telah dilakukan di empat SMA. Berdasarkan kegiatan analisis
kebutuhan yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa multimedia interaktif
menjadi salah satu media pembelajaran yang sesuai dan mampu memenuhi
kebutuhan guru dalam mengajarkan materi sistem pernapasan manusia. Perpaduan
berbagai elemen seperti teks, grafik, audio, animasi, dan interaktivitas yang
dikemas dalam satu kesatuan media dapat membantu guru dalam menyampaikan
materi pembelajaran kepada peserta didik. Adanya sinergi antara kelima elemen
tersebut mampu menghadirkan materi pembelajaran yang bersifat abstrak menjadi
lebih konkrit. Hal ini sejalan dengan pendapat Munir (2013) yang menyatakan
bahwa penggunaan multimedia interaktif membuat pesan yang disampaikan dalam
materi terasa nyata karena dapat dilihat dengan kasat mata. Penyajian pesan dalam
multimedia interaktif membuat materi lebih dapat diingat dan ditangkap oleh
peserta didik. Munir (2013) juga menyebutkan diantara berbagai jenis media
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pembelajaran,

multimedia

interaktif

memiliki

kelebihan

yakni

dapat

memvisualisasikan materi yang sulit untuk diterangkan dibandingkan dengan
sekedar memberikan penejelasan verbal atau menunjukkan alat peraga
konvensional.
Dalam penelitian ini, desain produk awal disesuaikan dengan karakteristik
multimedia interaktif menurut Oka (2017). Pertama,

pengembangan konten

multimedia berdasarkan tujuan pembelajaran yang dalam pencapaiannya
mengalami keterbatasan ketika mempergunakan salah satu media. Materi sistem
pernapasan manusia yang disajikan secara rinci dan dikemas dengan memadukan
elemen teks, animasi, audio, serta interaktivitas dapat mengatasi keterbatasan video
yang biasanya digunakan oleh guru sebagai media dalam kegiatan pembelajaran.
Kedua, multimedia interaktif melibatkan peserta didik untuk berinteraksi secara
langsung. Adanya berbagai macam ikon navigasi dalam produk yang
dikembangkan membuat alur materi menjadi lebih sistematis, sehingga
memudahkan user dalam mempelajari materi sistem pernapasan manusia. Di
samping itu, ikon navigasi juga memberikan kemudahan kepada user dalam
mengoperasikan multimedia dan mengontrol proses belajarnya sendiri. Konsep
penyajian materi yang disisipi dengan soal kuis juga bertujuan untuk mendorong
peserta didik agar terlibat aktif dalam menggali informasi. Dengan demikian peserta
didik tidak hanya menerima pengetahuan saja, namun juga membangun
pengetahuannya sendiri.
Ketiga, multimedia interaktif bersifat fleksibel yakni dapat digunakan kapan
saja. Multimedia interaktif yang dikembangkan berupa aplikasi dengan format file
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apk (Application Package file) dengan spesifikasi Android. Hal ini dilakukan atas
dasar pertimbangan hasil analisis kebutuhan, dimana beberapa sekolah belum
memiliki fasilitas sarana yang memadai. Sejalan dengan pendapat Oka (2017) yang
menyatakan bahwa multimedia merupakan media by design, dimana dalam
pengembangannya relevansi akan kebutuhan disesuaikan dengan kendala yang
mungkin ada. Di samping itu, penyajian multimedia dalam bentuk apk memberikan
kemudahan dalam penggunaannya karena lebih praktis dan dapat dimiliki oleh
semua orang. Selain ketiga hal yang sudah dipaparkan, pengembangan produk awal
juga telah disesuaikan dengan karakteristik yang dikemukakan oleh Munir (2013),
dimana multimedia interaktif bersifat mandiri dan memberikan kemudahan umpan
balik. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pembahasan pada soal uraian yang
dapat ditampilkan setelah user menjawab pertanyaan.
Selain mengacu pada karakteristik multimedia interaktif, produk juga
didesain untuk mengatasi adanya hambatan komunikasi dalam proses pembelajaran
seperti yang dikemukakan oleh Santyasa (dalam Anas, 2014) yakni salah tafsir,
perhatian tidak terpusat, dan tidak terjadinya pemahaman. Kesalahan tafsir
seringkali terjadi karena guru tidak menggunakan media yang tepat dalam
mengajarkan materi pembelajaran. Adanya gambar dan animasi organ pernapasan
dan visualisasi mekanisme pertukaran gas di dalam tubuh dapat meminimalisir
terjadinya miskonsepsi materi oleh peserta didik. Materi yang dikemas secara
menarik dengan memadukan berbagai komponen multimedia interaktif juga dapat
membuat perhatian peserta didik menjadi terpusat. Hambatan komunikasi dalam
proses pembelajaran seperti tidak terjadinya pemahaman diminimalisir dengan
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dibuatnya kuis yang ditampilkan di dalam materi. Adanya simulasi dalam
multimedia yang diintegerasikan dengan LKPD praktikum membuat pengetahuan
lebih bermakna, karena peserta didik mengalami proses melihat dan mengalami
secara langsung.
Produk awal yang telah dikembangkan kemudian divalidasi untuk
mengetahui kualitas dan kelayakan serta untuk memperoleh saran perbaikan
multimedia interaktif. Berdasarkan hasil validasi oleh 4 orang ahli, dapat
disimpulkan bahwa kualitas produk multimedia interaktif secara keseluruhan
termasuk dalam kriteria “Sangat Baik”. Disamping itu, kempat validator juga
menyatakan bahwa multimedia interaktif berbasis Android pada materi sistem
pernapasan manusia layak digunakan dengan sedikit revisi.
Dalam kegiatan validasi, para ahli juga memberikan masukan baik komentar
maupun saran untuk perbaikan multimedia interaktif. Adapun masukan terkait
aspek komunikasi visual secara umum yakni menambahkan elemen multimedia
pada aplikasi dan memperbaiki struktur kalimat serta audio pada soal dan kunci
jawaban. Pada aspek penggunaan dan penyajian, validator memberikan masukan
untuk memperjelas sistematika alur materi dengan menambahkan beberapa ikon
yang belum ada dan memperbaiki fungsi ikon navigasi. Selain itu, perlu adanya
skoring evaluasi dalam multimedia interaktif serta fitur yang dapat memungkinkan
proses belajar secara berkelompok. Adapula masukan dari validator terkait aspek
penggunaan bahasa khususnya dalam petunjuk pengerjaan soal. Aspek konten/isi
dan kelayakan penyajian multimedia interaktif perlu diperbaiki dalam hal
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penggunaan ilustrasi gambar agar tidak menimbulkan miskonsepsi oleh peserta
didik.
Masukan yang diberikan oleh ahli kemudian dijadikan sebagai acuan dalam
tahap revisi untuk menyempurkakan produk akhir multimedia interaktif. Aspek
komunikasi visual diperbaiki dengan merubah konsep penyajian materi, dimana
materi simulasi praktikum dibuat menyerupai laboratorium virtual untuk
menonjolkan elemen interaktivitas. Struktur kalimat pada soal dan kunci jawaban
juga diperbaiki agar lebih interaktif. Aspek penggunaan dan penyajian diperbaiki
dengan menambahkan ikon back, warning, replay, dan hoofer untuk memperjelas
sistematika alur materi. Pada aspek ini, perbaikan juga dilakukan dengan
penambahan soal kuis untuk evaluasi pembelajaran dan penambahan button untuk
mengunduh LKPD agar dapat memfasilitasi proses pembelajaran secara
berkelompok.
Aspek bahasa diperbaiki dengan melengkapi penyajian tabel dengan kalimat
petunjuk pengerjaan agar lebih informatif dan tidak membingungkan user.
Perbaikan pada aspek konten/isi dan kelayakan penyajian dilakukan dengan
menyempurnakan gambar struktur anatomi organ serta menambahkan button yang
dapat menampilkan gambar organ secara konkrit. Perbaikan lainnya juga dilakukan
pada LKPD, dimana kegiatan praktikum pengukuran volume pernapasan dan
kapasitas vital paru-paru disesuaikan dengan konteks pembelajaran luring (tatap
muka) dan daring (online) yang saat ini menjadi tren dalam dunia pendidikan.
Desain kegiatan praktikum dapat dilakukan melalui dua metode. Pertama, secara
berkelompok untuk pembelajaran tatap muka dengan data hasil praktikum
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kelompok. Kedua, secara mandiri untuk pembelajaran online dengan data masingmasing peserta didik yang dibandingkan dengan data kelas.
Dalam pengembangan multimedia interaktif terdapat beberapa kelebihan
produk sebagai media pembelajaran. Adapun kelebihan multimedia interaktif
seperti yang dikemukakan oleh Munir (2013), yaitu: Pertama, pembelajaran lebih
inovatif dan interaktif. Pembuatan multimedia interaktif sistem pernapasan manusia
dengan format file apk sebagai media pembelajaran mengikuti tuntutan
perkembangan

teknologi

dan

pergeseran

paradigma

pembelajaran

dari

konvensional ke arah yang lebih dapat diakses dengan mudah. Adanya ikon
navigasi pada multimedia juga dapat memberikan feedback, sehingga peserta didik
dapat berinteraksi secara langsung serta dapat mengontrol laju kecepatan belajarnya
sendiri. Hal ini tentunya berbeda dengan media video yang hanya menonjolkan
aspek visual. Kedua, meningkatkan motivasi peserta didik. Penyajian gambar dan
animasi dalam multimedia dengan beranekaragam warna yang dipadukan dengan
elemen teks dan audio dapat merangsang indera penglihatan serta pendengaran,
sehingga perhatian peserta didik menjadi terpusat.
Ketiga, melatih peserta didik untuk lebih mandiri dalam memperoleh
pengetahuan. Pengembangan konten materi dalam multimedia interaktif dilakukan
dengan memperhatikan setiap indikator pembelajaran. Materi tidak dijelaskan
secara langsung dan menyeluruh, namun disisipi dengan soal kuis untuk
mendukung ketercapaian indikator pembelajaran. Adanya soal tersebut dapat
mendorong peserta didik untuk aktif mencari informasi yang tidak termuat dalam
multimedia interaktif. Hal ini diharapkan dapat membantu peserta didik untuk
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membangun pengetahuannya sendiri. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran
akan menjadi lebih bermakna karena peserta didik dapat mengasimilasi informasi
melalui proses penerimaan dan penemuan. Selain soal kuis, multimedia interaktif
juga menyajikan soal esai dengan level HOTS yang termuat dalam LKPD. Soal
tersebut menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi yang diharapkan dapat
membentuk peserta didik yang mampu berpikir secara kritis dan analitis dalam
menemukan keteraitan antar informasi serta mampu memecahkan persoalan yang
lebih kompleks.
Keempat, mampu menyajikan materi yang sulit untuk diterangkan
dibandingkan dengan media konvensional. Materi yang disajikan menggunakan
elemen teks, animasi, dan audio dapat memperjelas objek, sehingga konsep yang
berisfat abstrak dapat dipahami oleh peserta didik. Kelima, proses pembelajaran
menjadi lebih praktis. Produk multimedia interaktif yang dikembangkan fleksibel
dan tidak memakan banyak ruang serta dapat diperbanyak dengan mudah.
Penggunaan multimedia interaktif juga tidak membutuhkan sarana pendukung
seperti LCD dan proyektor.
Disamping beberapa hal yang sudah dipaparkan, produk multimedia
interaktif memiliki keunggulan dibandingkan dengan media lainnya yaitu dapat
memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara berkelompok maupun mandiri
tanpa bimbingan dari guru. Dengan adanya kelebihan tersebut, produk yang
dikembangkan dapat menjadi pilihan alternatif dalam melaksanakan kegiatan
pembelajaran dengan sistem daring (dalam jaringan).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
104

F. Kendala/Keterbatasan
Dalam pengembangan multimedia interaktif berbasis Android pada materi
sistem pernapasan manusia untuk kelas XI SMA terdapat beberapa kendala dan
juga keterbatasan penelitian. Adapun kendala penelitian antara lain:
1. Analisis kebutuhan hanya dilakukan di 4 SMA, sehingga hanya relevan
dengan kondisi peserta didik, guru, dan fasilitas keempat sekolah tersebut.
Hal ini memberikan kemungkinan bahwa produk yang dikembangkan
belum mampu mengatasi permasalahan di sekolah secara umum. Disamping
itu, konten materi sistem pernapasan manusia pada multimedia hanya
menyajikan 3 sub materi yang didasarkan pada kebutuhan 4 sekolah.
2. Pengembangan multimedia interaktif hanya dilakukan sampai pada tahap
kelima yakni revisi desain.
3. Proses pembuatan aplikasi tidak dilakukan sendiri, melainkan dengan
bantuan tim profesional. Hal ini membutuhkan waktu yang lebih lama dari
yang telah diperkirakan sebelumnya. Disamping itu, biaya yang dibutuhkan
untuk pembuatan multimedia interaktif juga tidak sedikit, sehingga dapat
menjadi kendala bagi guru jika akan mengembangkan media yang serupa.
4. Aplikasi multimedia interaktif memiliki spesifikasi khusus, dimana hanya
dapat diinstal dalam perangkat Android, sehingga pengguna iOS tidak dapat
menjalankan aplikasi multimedia interaktif.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian pengembangan produk multimedia interaktif
berbasis Android pada materi sistem pernapasan manusia untuk kelas XI SMA,
dapat disimpulkan bahwa:
1. Hasil validasi multimedia interaktif oleh ahli media pembelajaran, ahli materi
pembelajaran, dan 2 ahli pembelajaran memperoleh rerata skor sebesar 3,65. Hal
ini menunjukkan bahwa kualitas produk multimedia interaktif berbasis Android
pada materi sistem pernapasan manusia untuk kelas XI SMA termasuk dalam
kategori “Sangat Baik”.
2. Produk multimedia interaktif berbasis Android dinyatakan layak diujicobakan
kepada peserta didik dalam skala terbatas dengan sedikit revisi sesuai dengan
komentar dan saran keempat validator.
B. Saran
Adapun saran yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian
pengembangan selanjutnya yaitu sebagai berikut:
1. Analisis kebutuhan tidak hanya dilakukan di 4 sekolah SMA. Dibutuhkan lebih
banyak sekolah untuk memperoleh informasi terkait kendala dalam pengajaran
materi sistem pernapasan manusia agar produk yang dikembangkan dapat
mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh guru di lebih banyak sekolah. Selain
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itu, perlu adanya penyempurnaan produk multimedia interaktif dengan
menyajikan 1 Kompetensi Dasar secara utuh agar media pembelajaran dapat
digunakan untuk mengajarkan keseluruhan sub materi, sehingga dapat
mendukung kegiatan pembelajaran 1 Kompetensi Dasar secara menyeluruh.
2. Penelitian pengembangan multimedia interaktif perlu dilakukan hingga tahap uji
coba pemakaian oleh peserta didik agar produk dapat digunakan dalam kegiatan
pembelajaran.
3. Perlunya

penguasaan

keterampilan

dalam

bidang

multimedia

agar

pengembangan aplikasi multimedia interaktif dapat dilakukan secara mandiri
dan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga dapat menghemat biaya dan
mempersingkat waktu penelitian.
4. Multimedia interaktif dapat dioperasikan pada PC dengan format file swf (Shock
Wave Flash), namun perlu didukung dengan emulator yaitu NOX Player atau
Bluestacks.
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A. Surat Perijinan Analisis Kebutuhan dan Validasi Produk
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B. Instrumen Wawancara Analisis Kebutuhan
No.
1.

Pertanyaan
Apakah Bapak/ Ibu menggunakan
media pembelajaran dalam setiap
kegiatan
belajarmengajar

2.

Media pembelajaran apa saja yang
pernah Bapak/ Ibu gunakan?
Menurut pendapat Bapak/ Ibu, apa
pentingnya media pembelajaran
dalam kegiatan belajar-mengajar?
Apakah media pembelajaran yang
Bapak/Ibu gunakan sudah cukup
membantu
kegiatan
belajar
mengajar?
Adakah hambatan yang dijumpai
dalam
menggunakan
media
pembelajaran
saat
kegiatan
belajar-mengajar berlangsung?
Apakah media pembelajaran yang
Bapak/ Ibu gunakan dibuat/
diperoleh
sendiri
atau
menggunakan yang ada di
sekolah?
a. Jika dibuat/ diperoleh sendiri,
apa yang menjadi dasar
pertimbangan
penggunaan
media tersebut.
b. Jika menggunaan yang tersedia
di sekolah, apakah media
pembelajaran cukup untuk
menunjang
semua
materi
pembelajaran yang diajarkan?
Apakah Bapak/ Ibu sudah
menggunakan media pembelajaran
digital
dalam
kegiatan
pembelajaran?

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Jawaban
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No.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pertanyaan
a. Jika sudah, apa alasan Bapak/
Ibu menggunakan media
tersebut dan apa saja jenisnya?
b. Jika belum, adakah kendala
yang
dijumpai
sehingga
sampai saat ini belum
menggunakan media tersebut?
Menurut pendapat Bapak/ Ibu,
bagaimana kebutuhan media
pembelajaran
digital
dalam
menunjang
kegiatan
belajar
mengajar saat ini?
Menurut Bapak/ Ibu, adakah
keunggulan penggunaan media
pembelajaran digital dibandingkan
dengan media manual?
Apakah Bapak/ Ibu sudah pernah
menggunakan
multimedia
interaktif
dalam
kegiatan
pembelajaran?
a. Jika sudah, pada materi apa
media tersebut digunakan?
Apakah media tersebut cukup
efektif membantu siswa untuk
mencapai
tujuan
pembelajaran?
b. Jika
belum,
adakah
pertimbangan
tertentu
sehingga media tersebut
belum pernah Bapak/ Ibu
gunakan?
Menurut pendapat Bapak/ Ibu,
bagaimana karakteristik materi
Sistem Pernapasan Manusia?
Jenis media pembelajaran apa
yang Bapak/ Ibu gunakan untuk
menyampaikan materi Sistem
Pernapasan Manusia?

Jawaban
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No.
16.

17.

18.

Pertanyaan
Adakah kesulitan yang dijumpai
saat
menggunakan
media
pembelajaran
untuk
menyampaikan materi Sistem
Pernapasan Manusia?
Jika ada, pada bagian sub materi
manakah
yang
masih
membutuhkan
pengembangan
media pembelajaran?
Bagaimana pendapat Bapak/ Ibu
jika media pembelajaran untuk
materi Sistem Pernapasan Manusia
dikembangkan dalam bentuk
multimedia interaktif berbasis
Android?

Jawaban
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C. Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
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D. Kuesioner Validasi Produk
LEMBAR VALIDASI AHLI MEDIA

Judul Program

:

Pengembangan Multimedia Interaktif berbasis
Android

pada Materi

Sistem

Pernapasan

Manusia untuk Kelas XI SMA
Mata Pelajaran

:

Biologi

Materi Pokok

:

Sistem Pernapasan Manusia

Validator

:

Hari/tanggal

:

Petunjuk Pengisian:
Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu
mengenai “Pengembangan Multimedia Interaktif berbasis Android pada
Materi Sistem Pernapasan Manusia untuk Kelas XI SMA”. Hasil dari
penilaian, tanggapan, dan saran dari Bapak/Ibu akan digunakan sebagai
panduan dalam perbaikan dan peningkatan kualitas produk ini. Oleh
karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan tanda
checklist (√) pada kolom skor penilaian di bawah ini berdasarkan rubrik
penilaian yang telah tersedia.

No

Aspek Penilaian

A
1

Komunikasi Visual
Unity multimedia

2

Tampilan pada layar

Skor
1 2 3

4

Komentar
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No

Aspek Penilaian

3

Kesesuaian animasi multimedia
interaktif

4

Kesesuaian pemilihan warna

5

Pemilihan huruf (font)

6

Pengaturan audio

7

Konsep multimedia interaktif

8

Komunikatif dan interaktif

Total skor aspek fisik media
B
1

Penggunaan dan Penyajian
Kemudahan navigasi

2

Kelengkapan penyajian

3

Reliable (Keandalan program)

Skor
1 2 3

4

Komentar
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No

Skor
1 2 3

Aspek Penilaian

4

Usability (Kemudahan dalam
penggunaan multimedia interaktif)

5

Fleksibilitas/ kepraktisan media

4

Komentar

Total skor aspek cara penggunan dan
penyajian
C Bahasa
1 Pemakaian kata dan bahasa

2

Kesesuaian dengan kaidah bahasa

3

Penggunaan
pengerjaan

kalimat

instruksi

Total skor aspek bahasa
Jumlah skor yang diperoleh (Total A + Total B + Total C)
=

Rata-rata (Jumlah skor yang diperoleh/ jumlah keseluruhan item = 4)
=
Jumlah seluruh item = 16
Keterangan :
1
= Sangat Kurang Baik
2
= Kurang Baik
3
= Baik
4
= Sangat Baik
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Komentar umum dan saran perbaikan

......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Lingkarilah salah satu pilihan di bawah ini :
1. Media layak digunakan tanpa revisi
2. Media layak digunakan dengan sedikit revisi
3. Media layak digunakan dengan banyak revisi
4. Media tidak layak digunakan

Validator

(

)
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RUBRIK PENILAIAN VALIDASI AHLI MEDIA

No
A
1

2

3

4

Pernyataan
Aspek yang dinilai
Komunikasi Visual
Multimedia interaktif mengandung
elemen:
a. Teks
b. Suara
c. Animasi
d. Interaktivitas
Tampilan
multimedia
interaktif
berbasis Android
a. Desain gambar sesuai dengan
materi
b. Tipe huruf yang digunakan
terlihat dan terbaca dengan
jelas
c. Desain gambar memberikan
kesan positif sehingga mampu
menarik minat belajar
Kesesuaian
animasi
multimedia
interaktif
a. Animasi
sesuai
dengan
karakteristik
perkembangan
peserta didik.
b. Tata letak animasi rapi.
c. Animasi sesuai dengan materi.
Kesesuaian pemilihan warna
a. Konsep warna gambar sesuai
dengan materi.
b. Kontras warna sesuai.
c. Pemilihan
warna
sesuai
sehingga dapat menstimulasi
perhatian peserta didik

Indikator

Skor

Memuat 4 indikator

4

Memuat 3 indikator

3

Memuat 2 indikator

2

Memuat 1 indikator
Memuat 3 indikator
Memuat 2 indikator
Memuat 1 indikator
Tidak memuat ketiga
indikator

1
4
3
2

1

Memuat 3 indikator

4

Memuat 2 indikator

3

Memuat 1 indikator
Tidak memuat ketiga
indikator
Memuat 3 indikator

2
1
4

Memuat 2 indikator
3
Memuat 1 indikator
Tidak memuat ketiga
indikator

2
1
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No
5

6

7

8

Pernyataan
Aspek yang dinilai
Pemilihan huruf (font) multimedia
interaktif
a. Pemilihan huruf sesuai
b. Ukuran huruf sesuai dan jelas
terbaca
c. Tampilan huruf memberikan
kesan positif sehingga tidak
membosankan
Pengaturan
audio
multimedia
interaktif
a. Terdapat kecocokan antara
backsound dengan dubbing.
b. Audio dapat terdengar dengan
jelas.
c. Audio dapat diatur oleh
pengguna (hidup/mati).
Konsep multimedia interaktif
a. Ide
konsep
multimedia
interaktif menarik.
b. Alur materi yang disajikan
sistematis.
c. Pengguna
dapat
memilih/mengontrol
menu
yang akan digunakan

Komunikatif dan interaktif
a. Multimedia
melibatkan
interaksi motorik dengan
pengguna secara aktif.
b. Multimedia
interaktif
melibatkan proses berpikir
peserta didik.
c. Komponen
multimedia
menarik minat pengguna untuk
berinteraksi.
B Penggunaan dan Penyajian
1 Kemudahan navigasi

Indikator
Memuat 3 indikator
Memuat 2 indikator

Skor
4
3

Memuat 1 indikator

2

Tidak memuat ketiga
indikator

1

Memuat 3 indikator
Memuat 2 indikator
Memuat 1 indikator
Tidak memuat ketiga
indikator
Memuat 3 indikator
Memuat 2 indikator
Memuat 1 indikator
Tidak memuat ketiga
indikator
Memuat 3 indikator

4
3
2
1
4
3
2
1
4

Memuat 2 indikator
3
Memuat 1 indikator
2
Tidak memuat ketiga
indikator
Memuat 3 indikator

1

4
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No

2

3

4

5

Pernyataan
Aspek yang dinilai
a. Kemudahan
memahami
tampilan menu
b. Terdapat simbol yang jelas
sehingga
memudahkan
pengguna
c. Ikon navigasi komunikatif
sehingga alur multimedia jelas.
Kelangkapan penyajian
Komponen :
a. Cover multimedia interktif
b. KI dan KD
c. Indikator pembelajaran
d. Soal evaluasi
e. Pustaka acuan
f. Profil pembuat media

Reliable (keandalan program saat
dioperasikan)
a. Aplikasi tidak mengalami error
ketika dioperasikan
b. Semua komponen aplikasi
dapat berfungsi dengan baik
c. Aplikasi dapat merespon
kebutuhan user dengan cepat.

Indikator
Memuat 2 indikator
Memuat 1 indikator
Tidak memuat ketiga
indikator
Memuat
5-6
indikator
Memuat
4-3
indikator
Memuat
1-2
indikator
Tidak memuat semua
indikator

Memuat 3 indikator
Memuat 2 indikator
Memuat 1 indikator

Tidak memuat ketiga
indikator
dalam Memuat 3 indikator

Usability
(kemudahan
penggunaan)
a. Multimedia interaktif mudah
diperbanyak
b. Multimedia interaktif mudah
diinstal.
c. Multimedia interaktif mudah
dioperasikan/dijalankan.
Fleksibilitas multimedia interaktif
a. Praktis untuk digunakan

Memuat 2 indikator
Memuat 1 indikator

Skor
3
2
1
4
3
2

1

4
3
2
1
4
3
2

Tidak memuat ketiga
indikator

1

Memuat 3 indikator

4

Memuat 2 indikator

3
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No

C
1

2

3

Pernyataan
Aspek yang dinilai
b. Dapat digunakan untuk belajar
secara berkelompok
c. Dapat digunakan untuk belajar
mandiri
Bahasa
Pemakaian kata dan bahasa
a. Kalimat mudah dimengerti
b. Ketepatan teks dengan materi
c. Keefektifan kalimat

Kesesuaian dengan kaidah bahasa
a. Struktur kalimat sesuai dengan
tata bahasa
b. Kebakuan istilah
c. Ketepatan ejaan
Penggunaan
kalimat
instruksi
pengerjaan
Kategori
a. Singkat
b. Jelas
c. Tidak menimbulkan makna
ganda

Indikator

Skor

Memuat 1 indikator

2

Tidak memuat ketiga
indikator

1

Memuat 3 indikator
Memuat 2 indikator
Memuat 1 indikator
Tidak memuat ketiga
indikator

4
3
2

Memuat 3 indikator
Memuat 2 indikator
Memuat 1 indikator
Tidak memuat ketiga
indikator
Memuat 3 indikator
Memuat 2 indikator
Memuat 1 indikator
Tidak memuat ketiga
indikator

4
3
2

1

1
4
3
2
1
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LEMBAR VALIDASI AHLI MATERI

Judul Program

:

Pengembangan Multimedia Interaktif berbasis
Android

pada Materi

Sistem

Pernapasan

Manusia untuk Kelas XI SMA
Mata Pelajaran

:

Biologi

Materi Pokok

:

Sistem Pernapasan Manusia

Validator

:

Hari/tanggal

:

Petunjuk Pengisian:
Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu
mengenai “Pengembangan Multimedia Interaktif berbasis Android pada
Materi Sistem Pernapasan Manusia untuk Kelas XI SMA”. Hasil dari
penilaian, tanggapan, dan saran dari Bapak/Ibu akan digunakan sebagai
panduan dalam perbaikan dan peningkatan kualitas produk ini. Oleh
karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan tanda
checklist (√) pada kolom skor penilaian di bawah ini berdasarkan rubrik
penilaian yang telah tersedia.

Skor
1 2 3

No

Aspek Penilaian

A
1

Konten/Isi
Kesesuaian
materi
kompetensi dasar (KD)

2

Kesesuaian multimedia interaktif
dengan indikator materi sistem
respirasi manusia pada RPP

3

Cakupan dan kedalaman indikator
pembelajaran

dengan

4

Komentar
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4

Kesesuaian multimedia interaktif
dengan materi pembelajaran

5

Kemutakhiran
pembelajaran

6

Kelengkapan bahan pengajaran

7

Ketersediaan
soal
multimedia interaktif

8

Kredibilitas
dan
sistematika
penulisan pustaka acuan materi
pembelajaran

materi

pada

9

Kesesuaian
dengan
tingkat
karakteristik peserta didik kelas XI
Total skor aspek konten/isi
B Kelayakan Penyajian
1 Konsep
penyajian
materi
pembelajaran

2

Sistematika penyajian materi

3

Mendorong minat dan
keingintahuan peserta didik

rasa
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4

Memungkinkan
mandiri

belajar

secara

Total skor aspek kelayakan penyajian
Jumlah skor yang diperoleh (Total A + Total B)
=

Rata-rata (Jumlah skor yang diperoleh/ jumlah keseluruhan item = 4)
=
Jumlah seluruh item = 13
Keterangan :
1 = Sangat Kurang Baik
2 = Kurang Baik
3 = Baik
4 = Sangat Baik

Komentar umum dan saran perbaikan
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Lingkarilah salah satu pilihan di bawah ini :
1. Media layak digunakan tanpa revisi
2. Media layak digunakan dengan sedikit revisi
3. Media layak digunakan dengan banyak revisi
4. Media tidak layak digunakan

Validator

(

)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
152

RUBRIK PENILAIAN VALIDASI AHLI MATERI

No
A
1

2

Pernyataan
Aspek yang dinilai
Konten/Isi
Kesesuaian materi dengan kompetensi
dasar (KD)
a. Materi disajikan secara lengkap
yang mencerminkan jabaran
pencapaian KD
b. Setiap sub materi dibahas secara
detail
c. Isi materi yang tertuang dalam
multimedia interaktif sesuai
dengan KD
Kesesuaian
multimedia
interaktif
dengan indikator materi sistem respirasi
pada RPP
a. 3.8.1
Mengaitkan
struktur
jaringan organ penyusun sistem
pernapasan dengan fungsinya
b. 3.8.2 Menelaah mekanisme
sistem pertukaran O2 dan CO2
pada sistem pernapasan manusia.
c. 3.8.3 Memerinci proses kimiawi
yang terjadi pada pernpasan
internal dan eksternal.
d. 3.8.4
Menghitung
volume
pernapasan dan kapasitas paruparu manusia.
e. 3.8.5 Menganalisis faktor yang
memengaruhi
perbedaan
kapasitas paru-paru manusia.
f. 4.8.1 Membuat gagasan tertulis
tentang gangguan pada organ
pernapasan yang disebabkan
oleh pencemaran udara dengan
gejala tertentu.

Indikator

Skor

Memuat 3 indikator
Memuat 2 indikator
Memuat 1 indikator
Tidak memuat ketiga
indikator
Memuat
indikator

4
3
2

1

5-6
4

Memuat
indikator

3-4

3

Memuat
indikator

1-2

2

Tidak memuat semua
indikator

1
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No
3

4

5

6

7

Pernyataan
Aspek yang dinilai
Cakupan dan kedalaman indikator
pembelajaran
a. Rumusan
indikator
pembelajaran sesuai dengan
tuntutan kompetensi dasar (KD).
b. Rumusan
indikator
sesuai
dengan
karkteristik
materi
pembelajaran.
c. Kata kerja operasional (KKO)
dalam rumusan indikator sesuai
dengan tingkat kompetensi
peserta didik kelas XI.
Kesesuaian media pembelajaran dengan
materi sistem pernapasan manusia
a. Memuat materi struktur anatomi
organ pernapasan
b. Memuat materi mekanisme
pertukaran O2 dan CO2
c. Memuat materi volume dan
kapasitas paru-paru

Indikator

Skor

Memuat 3 indikator
4
Memuat 2 indikator
3
Memuat 1 indikator
2
Tidak memuat ketiga
indikator

1

Memuat 3 indikator
4
Memuat 2 indikator
3
Memuat 1 indikator

Tidak memuat ketiga
indikator
Kemutakhiran materi pembelajaran
Memuat 3 indikator
a. Materi pembelajaran kontekstual Memuat 2 indikator
b. Penggunaan ilustrasi masalah Memuat 1 indikator
berkaitan dengan kehidupan Tidak memuat ketiga
nyata
indikator
c. Penggunaan ilustrasi gambar
berkaitan dengan kehidupan
sehari-hari
Materi yang tersaji dalam multimedia Memuat 4 indikator
interaktif meliputi:
Memuat 3 indikator
a. Materi faktual
b. Materi konseptual
Memuat 2 indikator
c. Materi prosedural
d. Materi metakognitif
Memuat 1 indikator
Ketersediaan soal pada multimedia Memuat 1 indikator
interaktif
Memuat 2 indikator

2
1
4
3
2

1

4
3
2
1
1
2
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No

8

9

B
1

Pernyataan
Aspek yang dinilai
a. Soal yang disajikan dapat
melatih
kemampuan
menemukan keterkaitan antar
konsep
b. Terdapat
soal
berbasis
permasalahan kontekstual
c. Soal yang tertuang dalam
multinedia interaktif memiliki
kebaruan
Kredibilitas dan sistematika penulisan
pustaka acuan materi pembelajaran
a. Materi pembelajaran diambil
dari sumber terpercaya (buku/ebook/jurnal ilmiah)
b. Isi materi yang tertuang dalam
multimedia interaktif dapat
dipertanggungjawabkan
sumbernya.
c. Penulisan daftar pustaka sesuai
dengan tata cara penulisan yang
benar
Kesesuaian dengan karakteristik peserta
didik kelas XI
a. Multimedia interaktif mengajak
peserta didik untuk berpikir
kritis
b. Terdapat pertanyaan tipe HOTS
sesuai dengan level kognitif
peserta didik
c. Multimedia interaktif dapat
memvisualisasikan konsep yang
bersifat abstrak
Kelayakan Penyajian
Konsep penyajian materi pembelajaran

Indikator

Skor

Memuat 3 indikator
Tidak memuat ketiga
indikator

3

4

Memuat 1 indikator
1
Memuat 2 indikator
2
Memuat 3 indikator
3
Tidak memuat ketiga
indikator

4

Memuat 3 indikator
4
Memuat 2 indikator
3
Memuat 1 indikator
2
Tidak memuat ketiga
indikator

Memuat 3 indikator
Memuat 2 indikator

1

4
3
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No

2

3

4

Pernyataan
Aspek yang dinilai
a. Materi merangsang peserta didik
untuk menemukan pengetahuan
sendiri
b. Terdapat
pertanyaan
yang
mendorong kemampuan berpikir
peserta didik
c. Terdapat pemodelan materi yang
bersifat prosedural
Sistematika penyajian materi
a. Penyajian materi sistematis
b. Materi yang tersaji dalam
multimedia interaktif sesuai
dengan tingkat hierarki belajar
c. Materi
pembelajaran
yang
kompleks mampu disajikan
secara
sederhana
sehingga
mudah untuk dipahami
Mendorong
minat
dan
rasa
keingintahuan peserta didik
a. Materi yang dikemas dalam
multimedia interaktif menarik
b. Gambar
animasi
dapat
memperjelas
materi
pembelajaran
c. Perpaduan warna yang menarik
memberikan
kesan
kuat
sehingga peserta didik mudah
mengingat materi
Multimedia interaktif memungkinkan
belajar secara mandiri
a. Multimedia interaktif dapat
digunakan tanpa bantuan atau
petunjuk dari guru
b. Terdapat umpan balik/kunci
jawaban pertanyaan.
c. Tersedia literatur yang dapat
digunakan sebagai
sumber
belajar.

Indikator
Memuat 1 indikator

Skor
2

Tidak memuat ketiga
indikator
1

Memuat 3 indikator
Memuat 2 indikator
Memuat 1 indikator
Tidak memuat ketiga
indikator

4
3
2

1

Memuat 3 indikator
Memuat 2 indikator
Memuat 1 indikator
Tidak memuat ketiga
indikator

4
3
2

1

Memuat 3 indikator
Memuat 2 indikator
Memuat 1 indikator
Tidak memuat ketiga
indikator

4
3
2

1
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LEMBAR VALIDASI AHLI PEMBELAJARAN

Judul Program

:

Pengembangan Multimedia Interaktif berbasis
Android

pada Materi

Sistem

Pernapasan

Manusia untuk Kelas XI SMA
Mata Pelajaran

:

Biologi

Materi Pokok

:

Sistem Pernapasan Manusia

Validator

:

Hari/tanggal

:

Petunjuk Pengisian:
Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat
Bapak/Ibu mengenai “Pengembangan Multimedia Interaktif berbasis
Android pada Materi Sistem Pernapasan Manusia untuk Kelas XI
SMA”. Hasil dari penilaian, tanggapan, dan saran dari Bapak/Ibu
akan digunakan sebagai panduan dalam perbaikan dan peningkatan
kualitas produk ini. Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu
untuk memberikan tanda checklist (√) pada kolom skor penilaian di
bawah ini berdasarkan rubrik penilaian yang telah tersedia.

No

Aspek Penilaian

A
1

Komunikasi Visual
Unity multimedia

2

Tampilan pada layar

3

Kesesuaian animasi multimedia
interaktif

1

Skor
2 3

4

Komentar
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No

Aspek Penilaian

4

Kesesuaian pemilihan warna

5

Pemilihan huruf (font)

6

Pengaturan audio

7

Konsep multimedia interaktif

8

Komunikatif dan interaktif

Total skor aspek fisik media
B Penggunaan dan Penyajian
1 Kemudahan navigasi

2

Kelengkapan penyajian

3

Reliable (Keandalan program)

4

Usability (Kemudahan dalam
penggunaan multimedia interaktif)

1

Skor
2 3

4

Komentar
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No

5

Aspek Penilaian

1

Fleksibilitas/ kepraktisan media

Total skor aspek cara penggunan dan
penyajian
C Bahasa
1 Pemakaian kata dan bahasa

2

Kesesuaian dengan kaidah bahasa

3

Penggunaan
pengerjaan

kalimat

Total skor aspek bahasa
D Konten/Isi
1 Kesesuaian
materi
kompetensi dasar (KD)

instruksi

dengan

2

Kesesuaian multimedia interaktif
dengan indikator materi sistem
respirasi manusia pada RPP

3

Cakupan dan kedalaman indikator
pembelajaran

4

Kesesuaian multimedia interaktif
dengan materi pembelajaran

Skor
2 3

4

Komentar
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No

Aspek Penilaian

1

5

Kemutakhiran
pembelajaran

materi

6

Kelengkapan bahan pengajaran

7

Ketersediaan
soal
multimedia interaktif

8

Kredibilitas
dan
sistematika
penulisan pustaka acuan materi
pembelajaran

9

Kesesuaian
dengan
tingkat
karakteristik peserta didik kelas XI

Total skor aspek konten/isi
E Kelayakan Penyajian
1 Konsep
penyajian
pembelajaran

pada

materi

2

Sistematika penyajian materi

3

Mendorong minat dan
keingintahuan peserta didik

4

Memungkinkan
mandiri

belajar

rasa

secara

Skor
2 3

4

Komentar
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No

Aspek Penilaian

1

Skor
2 3

4

Komentar

Total
skor
aspek
kelayakan
penyajian
Jumlah skor yang diperoleh (Total A + Total B + Total C + Total D +
Total E)
=

Rata-rata (Jumlah skor yang diperoleh/ jumlah keseluruhan item = 4)
=
Jumlah seluruh item = 29
Keterangan :
1
= Sangat Kurang Baik
3 = Baik
2
= Kurang Baik
4 = Sangat Baik

Komentar umum dan saran perbaikan

......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

Lingkarilah salah satu pilihan di bawah ini :
1. Media layak digunakan tanpa revisi
2. Media layak digunakan dengan sedikit revisi
3. Media layak digunakan dengan banyak revisi
4. Media tidak layak digunakan

Validator

(

)
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RUBRIK PENILAIAN VALIDASI AHLI PEMBELAJARAN

No
A
1

2

3

4

5

Pernyataan
Aspek yang dinilai
Komunikasi Visual
Multimedia interaktif mengandung
elemen:
e. Teks
f. Suara
g. Animasi
h. Interaktivitas
Tampilan
multimedia
interaktif
berbasis Android
d. Desain gambar sesuai dengan
materi
e. Tipe huruf yang digunakan
terlihat dan terbaca dengan
jelas
f. Desain gambar memberikan
kesan positif sehingga mampu
menarik minat belajar
Kesesuaian
animasi
multimedia
interaktif
d. Animasi
sesuai
dengan
karakteristik
perkembangan
peserta didik.
e. Tata letak animasi rapi.
f. Animasi sesuai dengan materi.
Kesesuaian pemilihan warna
d. Konsep warna gambar sesuai
dengan materi.
e. Kontras warna sesuai.
f. Pemilihan
warna
sesuai
sehingga dapat menstimulasi
perhatian peserta didik

Indikator

Skor

Memuat 4 indikator

4

Memuat 3 indikator

3

Memuat 2 indikator

2

Memuat 1 indikator
Memuat 3 indikator
Memuat 2 indikator
Memuat 1 indikator
Tidak memuat ketiga
indikator

1
4
3
2

1

Memuat 3 indikator

4

Memuat 2 indikator

3

Memuat 1 indikator
Tidak memuat ketiga
indikator
Memuat 3 indikator

2
1
4

Memuat 2 indikator
3
Memuat 1 indikator
Tidak memuat ketiga
indikator
Memuat 3 indikator

2
1
4
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No

6

7

8

Pernyataan
Aspek yang dinilai
Pemilihan huruf (font) multimedia
interaktif
d. Pemilihan huruf sesuai
e. Ukuran huruf sesuai dan jelas
terbaca
f. Tampilan huruf memberikan
kesan positif sehingga tidak
membosankan
Pengaturan
audio
multimedia
interaktif
d. Terdapat kecocokan antara
backsound dengan dubbing.
e. Audio dapat terdengar dengan
jelas.
f. Audio dapat diatur oleh
pengguna (hidup/mati).
Konsep multimedia interaktif
d. Ide
konsep
multimedia
interaktif menarik.
e. Alur materi yang disajikan
sistematis.
f. Pengguna
dapat
memilih/mengontrol
menu
yang akan digunakan

Komunikatif dan interaktif
d. Multimedia
melibatkan
interaksi motorik dengan
pengguna secara aktif.
e. Multimedia
interaktif
melibatkan proses berpikir
peserta didik.
f. Komponen
multimedia
menarik minat pengguna untuk
berinteraksi.
B Penggunaan dan Penyajian
1 Kemudahan navigasi

Indikator
Memuat 2 indikator
Memuat 1 indikator

Skor
3
2

Tidak memuat ketiga
indikator
1

Memuat 3 indikator
Memuat 2 indikator
Memuat 1 indikator
Tidak memuat ketiga
indikator
Memuat 3 indikator
Memuat 2 indikator
Memuat 1 indikator
Tidak memuat ketiga
indikator
Memuat 3 indikator

4
3
2
1
4
3
2
1
4

Memuat 2 indikator
3
Memuat 1 indikator
2
Tidak memuat ketiga
indikator
Memuat 3 indikator

1

4
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No

2

3

4

5

Pernyataan
Aspek yang dinilai
d. Kemudahan
memahami
tampilan menu
e. Terdapat simbol yang jelas
sehingga
memudahkan
pengguna
f. Ikon navigasi komunikatif
sehingga alur multimedia jelas.
Kelangkapan penyajian
Komponen :
g. Cover multimedia interktif
h. KI dan KD
i. Indikator pembelajaran
j. Soal evaluasi
k. Pustaka acuan
l. Profil pembuat media

Reliable (keandalan program saat
dioperasikan)
d. Aplikasi tidak mengalami error
ketika dioperasikan
e. Semua komponen aplikasi
dapat berfungsi dengan baik
f. Aplikasi dapat merespon
kebutuhan user dengan cepat.

Indikator
Memuat 2 indikator
Memuat 1 indikator
Tidak memuat ketiga
indikator
Memuat
5-6
indikator
Memuat
4-3
indikator
Memuat
1-2
indikator
Tidak memuat semua
indikator

Memuat 3 indikator
Memuat 2 indikator
Memuat 1 indikator

Tidak memuat ketiga
indikator
dalam Memuat 3 indikator

Usability
(kemudahan
penggunaan)
d. Multimedia interaktif mudah
diperbanyak
e. Multimedia interaktif mudah
diinstal.
f. Multimedia interaktif mudah
dioperasikan/dijalankan.
Fleksibilitas multimedia interaktif
d. Praktis untuk digunakan

Memuat 2 indikator
Memuat 1 indikator

Skor
3
2
1
4
3
2

1

4
3
2
1
4
3
2

Tidak memuat ketiga
indikator

1

Memuat 3 indikator

4

Memuat 2 indikator

3
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No

C
1

2

3

D
1

2

Pernyataan
Aspek yang dinilai
e. Dapat digunakan untuk belajar
secara berkelompok
f. Dapat digunakan untuk belajar
mandiri
Bahasa
Pemakaian kata dan bahasa
d. Kalimat mudah dimengerti
e. Ketepatan teks dengan materi
f. Keefektifan kalimat

Kesesuaian dengan kaidah bahasa
d. Struktur kalimat sesuai dengan
tata bahasa
e. Kebakuan istilah
f. Ketepatan ejaan
Penggunaan
kalimat
instruksi
pengerjaan
Kategori
d. Singkat
e. Jelas
f. Tidak menimbulkan makna
ganda
Konten/Isi
Kesesuaian materi dengan kompetensi
dasar (KD)
a. Materi disajikan secara lengkap
yang mencerminkan jabaran
pencapaian KD
b. Setiap sub materi dibahas
secara detail
c. Isi materi yang tertuang dalam
multimedia interaktif sesuai
dengan KD
Kesesuaian multimedia interaktif
dengan indikator materi sistem
respirasi pada RPP

Indikator

Skor

Memuat 1 indikator

2

Tidak memuat ketiga
indikator

1

Memuat 3 indikator
Memuat 2 indikator
Memuat 1 indikator
Tidak memuat ketiga
indikator

4
3
2

Memuat 3 indikator
Memuat 2 indikator
Memuat 1 indikator
Tidak memuat ketiga
indikator
Memuat 3 indikator
Memuat 2 indikator
Memuat 1 indikator
Tidak memuat ketiga
indikator

4
3
2

Memuat 3 indikator
Memuat 2 indikator
Memuat 1 indikator
Tidak memuat ketiga
indikator

4
3
2

1

1
4
3
2
1

1

Memuat
indikator

5-6
4

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
165

No

3

4

Pernyataan
Aspek yang dinilai
a. 3.8.1 Mengaitkan struktur
jaringan organ penyusun sistem
pernapasan dengan fungsinya
b. 3.8.2 Menelaah mekanisme
sistem pertukaran O2 dan CO2
pada
sistem
pernapasan
manusia.
c. 3.8.3
Memerinci
proses
kimiawi yang terjadi pada
pernpasan
internal
dan
eksternal.
d. 3.8.4 Menghitung volume
pernapasan dan kapasitas paruparu manusia.
e. 3.8.5 Menganalisis faktor yang
memengaruhi
perbedaan
kapasitas paru-paru manusia.
f. 4.8.1 Membuat gagasan tertulis
tentang gangguan pada organ
pernapasan yang disebabkan
oleh pencemaran udara dengan
gejala tertentu.
Cakupan dan kedalaman indikator
pembelajaran
d. Rumusan
indikator
pembelajaran sesuai dengan
tuntutan kompetensi dasar
(KD).
e. Rumusan indikator sesuai
dengan karkteristik materi
pembelajaran.
f. Kata kerja operasional (KKO)
dalam rumusan indikator
sesuai
dengan
tingkat
kompetensi peserta didik kelas
XI.

Indikator

Skor

Memuat
indikator

3-4

Memuat
indikator

1-2

3

2

Tidak memuat semua
indikator

1

Memuat 3 indikator
Memuat 2 indikator

4

Memuat 1 indikator
Tidak memuat ketiga
indikator

2

3

1

Memuat 3 indikator
Memuat 2 indikator

4
3
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No

5

6

7

8

Pernyataan
Aspek yang dinilai
Kesesuaian
media
pembelajaran
dengan materi sistem pernapasan
manusia
a. Memuat
materi
struktur
anatomi organ pernapasan
b. Memuat materi mekanisme
pertukaran O2 dan CO2
c. Memuat materi volume dan
kapasitas paru-paru
Kemutakhiran materi pembelajaran
a. Materi
pembelajaran
kontekstual
b. Penggunaan ilustrasi masalah
berkaitan dengan kehidupan
nyata
c. Penggunaan ilustrasi gambar
berkaitan dengan kehidupan
sehari-hari
Materi yang tersaji dalam multimedia
interaktif meliputi:
a. Materi faktual
b. Materi konseptual
c. Materi prosedural
d. Materi metakognitif
Ketersediaan soal pada multimedia
interaktif
a. Soal yang disajikan dapat
melatih
kemampuan
menemukan keterkaitan antar
konsep
b. Terdapat
soal
berbasis
permasalahan kontekstual
c. Soal yang tertuang dalam
multinedia interaktif memiliki
kebaruan
Kredibilitas dan sistematika penulisan
pustaka acuan materi pembelajaran

Indikator
Memuat 1 indikator
Tidak memuat ketiga
indikator

Skor
2

1

Memuat 3 indikator
Memuat 2 indikator
Memuat 1 indikator
Tidak memuat ketiga
indikator

4
3
2

1

Memuat 4 indikator
Memuat 3 indikator
Memuat 2 indikator
Memuat 1 indikator

4
3
2
1

Memuat 1 indikator
Memuat 2 indikator
Memuat 3 indikator
Tidak memuat ketiga
indikator

1
2
3

4

Memuat 1 indikator
Memuat 2 indikator
Memuat 3 indikator

1
2
3
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No

9

E
1

2

Pernyataan
Aspek yang dinilai
a. Materi pembelajaran diambil
dari
sumber
terpercaya
(buku/e-book/jurnal ilmiah)
b. Isi materi yang tertuang dalam
multimedia interaktif dapat
dipertanggungjawabkan
sumbernya.
c. Penulisan daftar pustaka sesuai
dengan tata cara penulisan
yang benar
Kesesuaian dengan karakteristik
peserta didik kelas XI
a. Multimedia
interaktif
mengajak peserta didik untuk
berpikir kritis
b. Terdapat
pertanyaan
tipe
HOTS sesuai dengan level
kognitif peserta didik
c. Multimedia interaktif dapat
memvisualisasikan
konsep
yang bersifat abstrak
Kelayakan Penyajian
Konsep
penyajian
materi
pembelajaran
a. Materi merangsang peserta
didik
untuk
menemukan
pengetahuan sendiri
b. Terdapat pertanyaan yang
mendorong
kemampuan
berpikir peserta didik
c. Terdapat pemodelan materi
yang bersifat prosedural
Sistematika penyajian materi
a. Penyajian materi sistematis
b. Materi yang tersaji dalam
multimedia interaktif sesuai
dengan tingkat hierarki belajar

Indikator

Skor

Tidak memuat ketiga
indikator

4

Memuat 3 indikator
Memuat 2 indikator
Memuat 1 indikator
Tidak memuat ketiga
indikator

4
3
2

1

Memuat 3 indikator
Memuat 2 indikator
Memuat 1 indikator
Tidak memuat ketiga
indikator

4
3
2

1

Memuat 3 indikator
Memuat 2 indikator
Memuat 1 indikator
Tidak memuat ketiga
indikator

4
3
2
1
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No

3

4

Pernyataan
Aspek yang dinilai
c. Materi pembelajaran yang
kompleks mampu disajikan
secara sederhana sehingga
mudah untuk dipahami
Mendorong
minat
dan
rasa
keingintahuan peserta didik
a. Materi yang dikemas dalam
multimedia interaktif menarik
b. Gambar
animasi
dapat
memperjelas
materi
pembelajaran
c. Perpaduan
warna
yang
menarik memberikan kesan
kuat sehingga peserta didik
mudah mengingat materi
Multimedia interaktif memungkinkan
belajar secara mandiri
a. Multimedia interaktif dapat
digunakan tanpa bantuan atau
petunjuk dari guru
b. Terdapat umpan balik/kunci
jawaban pertanyaan.
c. Tersedia literatur yang dapat
digunakan sebagai sumber
belajar.

Indikator

Memuat 3 indikator
Memuat 2 indikator
Memuat 1 indikator
Tidak memuat ketiga
indikator

Skor

4
3
2

1

Memuat 3 indikator
Memuat 2 indikator
Memuat 1 indikator
Tidak memuat ketiga
indikator

4
3
2

1
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E. Hasil Kuesioner Validasi Produk
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F. Silabus
SILABUS KEGIATAN PEMBELAJARAN
Nama Sekolah

: Sekolah Menengah Atas

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Program

: IX

Semester

: Genap

Tahun Ajaran

: 2019/2020

Kompetensi Inti

:

KI 1

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran,
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

Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,prosedural, dan metakognitif
berdasarkan rasa ingin tahunya tentangilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
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pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah.
KI 4

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

Kompetensi Dasar
3.8.Menganalisis
hubungan antara
struktur jaringan
penyusun organ
pada
sistem
respirasi
dalam
kaitannya dengan
bioproses
dan
gangguan fungsi
yang dapat terjadi
pada
sistem
respirasi manusia.

Materi
Indikator Pencapaian
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Kompetensi
3.8.1. Mengaitkan
Faktual
Mengamati
struktur jaringan
 Faktor-faktor  Peserta didik diberi
organ penyusun
yang
multimedia
interaktif
sistem pernapasan
memengaruhi
Sistem
Pernapasan
dengan fungsinya
frekuensi
Manusia
(C4).
pernapasan.
 Peserta didik mengamati
 Pengaruh
struktur dan fungsi organ 3.8.2. Menelaah
mekanisme sistem
pencemaran
pernapasan, mekanisme
pertukaran O2 dan
udara
pertukaran gas, dan
CO2 pada sistem
terhadap
macam-macam volume
pernapasan
sistem
pernapasan & kapasitas
manusia (C4).
pernapasan.
vital paru-paru.
3.8.3. Memerinci proses
 Gangguan
kimiawi
yang
atau kelainan
terjadi
pada

Penilaian
Teknik
Tes
Tertulis
Teknik
Non-tes
Oservasi

Alokasi
Sumber
Waktu
Belajar
Pertemuan  Nurhayati,
1 (2JP) :
dkk. 2014.
2 x 45
Biologi
menit
untuk
Pertemuan
SMA/MA
2 (2JP) :
Kelas
XI
2 x 45
untuk
menit
Kelompok
Pertemuan
Peminatan
3 (2JP) :
Matematika
2 x 45
dan
Ilmu
menit
Alam.
Bandung:
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Kompetensi Dasar

4.8.Menyajikan hasil
analisis pengaruh
pencemaran udara
terhadap kelainan
pada struktur dan
fungsi
organ
pernapasan

Materi
Pembelajaran
yang terjadi
pada organ
pernapasan.
Konseptual
 Struktur
anatomi dan
fisiologi
organ
pernapasan.
 Udara yang
dipernapask
an.
Prosedural
 Mekanisme
pertukaran O2
dan CO2.
Metakognitif
 Upaya untuk
mencegah
gangguan/
kelainan pada

Kegiatan Pembelajaran
Menanya
 Peserta didik diberikan
kesempatan
untuk
bertanya seputar materi
Sistem
Pernapasan
Manusia
Mencoba
 Peserta
didik
mengoperasikan
multimedia interaktif dan
mendiskusikan soal pada
LKPD.
 Peserta didik melakukan
praktikum
untuk
mengukur
volume
pernapasan dan kapasitas
vital paru-paru.
Mengkomunikasikan
 Peserta
didik
mempresentasikan hasil
diskusi kelompok dan
melaporkan
hasil

Indikator Pencapaian
Kompetensi
pernapasan
internal
dan
eksternal (C4).
3.8.4. Menghitung
volume
pernapasan dan
kapasitas
paruparu manusia (C2)
3.8.5. Menganalisis
faktor
yang
memengaruhi
perbedaan
kapasitas
paruparu
manusia
(C4).
4.8.1. Membuat gagasan
tertulis
tentang
gangguan
pada
organ pernapasan
yang disebabkan
oleh pencemaran
udara
dengan

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
Yrama
Widya.
 Irnaningtya
s, Istiadi.
2014.
Biologi:
untuk
SMA/MA
Kelas XI.
Jakarta:
Erlangga.
 Irnaningtya
s.
2016.
Biologi
untuk
SMA/MA
Kelas XI.
Jakarta:
Erlangga.
 Jurnal
Ilmiah.
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Kompetensi Dasar
manusia
berdasarkan studi
literatur.

Materi
Pembelajaran
sistem
pernapasan

Kegiatan Pembelajaran
percobaan pengukuran
volume pernapasan &
kapasitas vital paru-paru.
Menalar
 Peserta
didik
menganalisa
dan
mengaitkan materi yang
telah dipelajari dengan
pengalaman
atau
fenomena yang dijumpai
dalam kehidupan seharihari

Indikator Pencapaian
Kompetensi
gejala
tertentu
(P5)

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
 Multimedia
interaktif
Sistem
Pernapasan
Manusia.
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G. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
A. Identitas Sekolah
Satuan Pendidikan

: Sekolah Menengah Atas

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XI/2

Materi

: Sistem Pernapasan Manusia

Sub Materi

: Alat-alat Pernapasan pada Manusia

Jumlah Pertemuan

: 3 Pertemuan

Alokasi Waktu

: 6 x 45 menit

B. Kompetensi Inti
KI 1

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2

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

KI 3

Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural 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

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai
kaidah keilmuan.
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C. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
KD

No.

3.8. Menganalisis
hubungan antara

IPK
Pertemuan 1

3.8.1

Mengaitkan struktur jaringan organ penyusun

struktur jaringan

sistem pernapasan dengan fungsinya (C4).

penyusun

organ

Pertemuan 2

pada

sistem

respirasi

dalam

kaitannya dengan
bioproses

3.8.2

pada sistem pernapasan manusia (C4).
3.8.3

dan

pada

Pertemuan 3
3.8.4

sistem

respirasi

Memerinci proses kimiawi yang terjadi pada
pernapasan internal dan eksternal (C4).

gangguan fungsi
yang dapat terjadi

Menelaah mekanisme pertukaran O2 dan CO2

Menghitung volume pernapasan dan kapasitas
paru-paru manusia (C2).

3.8.5

Menganalisis

faktor

yang

memengaruhi

manusia.

perbedaan kapasitas paru-paru manusia (C4).

4.8. Menyajikan

Pertemuan 1

hasil

analisis

4.8.1

Membuat gagasan tertulis tentang gangguan

pengaruh

pada organ pernapasan yang disebabkan oleh

pencemaran

pencemaran udara dengan gejala tertentu (P5)

udara

terhadap

kelainan

pada

struktur

dan

fungsi

organ

pernapasan
manusia
berdasarkan studi
literatur
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D. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan
model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik dapat menganalisis
hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem respirasi dalam
kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada
sistem respirasi manusia dan menyajikan hasil analisis pengaruh pencemaran
udara terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ pernapasan manusia
berdasarkan studi literatur dengan menunjukkan sikap aktif, jujur, mampu
bekerja sama, bertanggung jawab, dan toleran.
E. Materi Pembelajaran
1. Faktual:
 Faktor-faktor yang memengaruhi frekuensi pernapasan.
 Pengaruh pencemaran udara terhadap sistem pernapasan.
 Gangguan atau kelainan yang terjadi pada organ pernapasan.
2. Konseptual:
 Struktur anatomi dan fisiologi organ pernapasan.
 Volume udara pernapasan.
3. Prosedural:
 Mekanisme pertukaran O2 dan CO2.
4. Metakognitif:
 Upaya untuk mencegah gangguan/kelainan pada sistem pernapasan.
F. Pendekatan, Model, dan Metode Pembelajaran
Pendekatan

: Saintifik

Model

: Discovery Learning

Metode

: Eksperimen virtual, diskusi, dan tanya jawab.

G. Alat/Media dan Sumber Belajar
1. Alat/Media
Smart phone Android, LKPD, multimedia interaktif Sistem Pernapasan
Manusia.
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2. Sumber Belajar
 Nurhayati, dkk. 2014. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI untuk
Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu Alam. Bandung: Yrama
Widya.
 Irnaningtyas, Istiadi. 2014. Biologi: untuk SMA/MA Kelas XI. Jakarta:
Erlangga.
 Irnaningtyas. 2016. Biologi untuk SMA/MA Kelas XI. Jakarta:
Erlangga.
 Jurnal Ilmiah.
 Multimedia interaktif Sistem Pernapasan Manusia.
H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 (2 x 45 menit)
Kegiatan
Pendahuluan

Sintaks Model
Pembelajaran

Alokasi
Waktu
1. Guru mengawali kegiatan dengan 10 menit
salam (Pembuka)
2. Guru mengecek keadaan kelas dan
kehadiran peserta didik sehingga
siap untuk melaksanakan kegiatan
pembelajaran (Pembuka)
3. Guru menampilkan gambar orang
yang sedang membersihkan kotoran
hidung (Apersepsi)`
4. Guru menanyakan,
 Apa yang kalian pikirkan
mengenai gambar tersebut?
 Mengapa di dalam rongga
hidung kita selalu teradapat
kotoran?
Peserta diik dipersilahkan menjawab
sesuai dengan argumennya masingmasing (Motivasi).
5. Guru menanggapi argumen siswa
dengan mengatakan, Ya karena
udara yang masuk ke dalam hidung
Deskripsi Kegiatan
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Kegiatan

Sintaks Model
Pembelajaran

Deskripsi Kegiatan
kita mengandung banyak kotoran
seperti partikel-partikel debu.
Kotoran tersebut disaring oleh
rambut halus yang ada di rongga
hidung sehingga menjadi gumpalan
kotoran. (Motivasi).
6. Kemudian guru menampilkan
gambar orang berdahak.

Guru bertanya,
 Adakah diantara kalian yang
pernah berdahak tapi tidak
sedang mengalami batuk?
 Menurut kalian apakah hal
tersebut merupakan gejala suatu
penyakit ataukah hal yang
wajar? Mengapa demikian?
 Apa yang terjadi pada organ
pernapasan kita?
7. Peserta didik diberi penjelasan oleh
guru mengenai tujuan pembelajaran
(Orientasi)
8. Guru membagi peserta didik dalam
8 kelompok. Peserta didik diatur
untuk duduk secara berkelompok
(Organisasi).
9. Guru meminta peserta didik untuk
membuka aplikasi multimedia
interaktif
Sistem
Pernapasan
Manusia
melalui
smartphone
(Organisasi).

Alokasi
Waktu
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Kegiatan
Inti

Sintaks Model
Alokasi
Deskripsi Kegiatan
Pembelajaran
Waktu
 Guru bertanya,
70 menit
Stimulasi
Adakah yang masih ingat apa saja
organ penyusun sistem pernapasan
kita?
 Peserta didik dipersilahkan untuk
aktif dalam berargumen kemudian
guru mendengarkan setiap jawaban
peserta didik.
 Guru mengajukan pertanyaan,
Identifikasi
Adakah diantara kalian yang tau
Masalah
bagaimana struktur penyusun
organ pernapasan dan fungsinya
masaing-masing?
 Guru mendengarkan jawaban setiap
peserta didik.
 Guru membagikan LKPD dan
meminta masing-masing kelompok
untuk mengoperasikan multimedia
interaktif
Sistem
Pernapasan
Manusia sub materi Anatomi dan
Fisiologi Organ Pernapasan.
 Peserta didik bekerja sama dalam
melakukan diskusi.
 Peserta didik mencari informasi
Pengulpulan
dari buku dan jurnal ilmiah untuk
Data
menjawab pertanyaan pada LKPD.
 Guru mengawasi jalannya diskusi
dan mendampingi peserta didik
yang mengalami kesulitan dalam
mengerjakan LKPD.
 Guru meminta peserta didik untuk
Pengolahan
menuliskan jawaban hasil diskusi
Data
pada LKPD yang sudah dibagikan.
 Guru membagi 8 kelompok
Verifikasi
menjadi 2 kelompok besar, yakni
kelompok
presentator
dan
penanggap.
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Kegiatan

Sintaks Model
Pembelajaran

Generalisasi

Penutup

Deskripsi Kegiatan
 Guru meminta 4 kelompok
perwakilan
untuk
mempresentasikan hasil diskusinya
di depan kelas, sedangkan 4
kelompok lainnya berperan sebagai
penanggap.
 Peserta
didik
mampu
mempresentasikan dengan jujur
sesuai dengan hasil diskusi
kelompok.
 Peserta didik dalam melakukan
verifikasi data dengan teliti melalui
curah pendapat dengan kelompok
lain yang mempresentasikan hasil
olahan datanya.
 Peserta didik diberi kesempatan
bertanya tentang hal yang belum
dipahami atau menambahkan bil
menemukan data/konsep berbeda.
 Peserta didik diajak untuk dapat
bertoleransi dengan setiap jawabn
kelompok/orang lain yang berbeda
dengan
konsep/data
yang
dimilikinya.
 Guru melakukan verifikasi serta
memberikan penguatan terkait
konsep yang sudah benar dan
mengoreksi jika ada konsep yang
masih salah.
 Peserta didik diarahkan untuk
menyimpulkan data hasil diskusi
yang sudah diperoleh.
1. Peserta didik bersama guru
menyimpulkan tentang apa saja
yang
sudah
dipelajari
(Merangkum)
2. Peserta didik dibimbing oleh guru
untuk
merefleksikan
proses

Alokasi
Waktu

10 menit
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Kegiatan

Sintaks Model
Pembelajaran

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

pembelajaran
yang
sudah
dilakukan, guru bertanya sekarang
coba kalian bayangkan, apa yang
akan terjadi jika salah satu organ
pernapasan
kita
mengalami
gangguan fungsi? (Refleksi)
3. Guru meminta peserta didik untuk
mempelajari materi mekanisme
pertukaran O2 dan CO2 (Tindak
lanjut)

Pertemuan 2 (2 x 45 menit)

Kegiatan
Pendahuluan

Sintaks
Model
Pembelajaran

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

1. Guru mengawali kegiatan dengan 10 menit
salam (Pembuka)
2. Guru mengecek keadaan kelas dan
kehadiran peserta didik sehingga
siap untuk melaksanakan kegiatan
pembelajaran (Pembuka)
3. Guru meminta peserta didik untuk
menarik dan menghembuskan
napas sebanyak 3 kali secara
bersama-sama. Kemudian guru
meminta peserta didik untuk
menahan napas selama 10 detik.
(Apersepsi)`
4. Guru menanyakan,
 Proses apa yang kita lakukan
pertama kali?
 Setelah kalian menahan napas
selama
10
detik
lalu
mengeluarkannya, apa yang
kalian rasakan?
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Kegiatan

Inti

Sintaks
Model
Pembelajaran

Stimulasi

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

Peserta diik dipersilahkan menjawab
sesuai dengan argumennya masingmasing (Motivasi).
5. Guru menanggapi argumen siswa
dengan mengatakan, Ya proses
yang kita lakukan adalah bernapas.
Setelah menahan napas selama
beberapa detik dan kemudian
mengeluarkannya,
kita
akan
merasa lega karena dapat
menghirup
oksigen
kembali
(Motivasi).
6. Peserta didik diberi penjelasan oleh
guru mengenai tujuan pembelajaran
(Orientasi)
7. Guru membagi peserta didik dalam
8 kelompok seperti pada pertemuan
sebelumnya. Peserta didik diatur
untuk duduk secara berkelompok
(Organisasi).
8. Guru meminta peserta didik untuk
membuka aplikasi multimedia
interaktif
Sistem
Pernapasan
Manusia
melalui
smartphone
(Organisasi).
 Guru bertanya,
70 menit
Mengapa
makhluk
hidup
membutuhkan
oksigen
untuk
bernapas?
Apakah kalian tahu bagaimana
bentuk O2 dan CO2 yang diangkut
di dalam tubuh?
 Peserta didik dipersilahkan untuk
aktif dalam berargumen kemudian
guru mendengarkan setiap jawaban
peserta didik.
 Guru mengajukan pertanyaan,
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Kegiatan

Sintaks
Model
Deskripsi Kegiatan
Pembelajaran
Bagaimana mekanisme pertukaran gas
Identifikasi
tersebut di dalam alveolus dan di
Masalah
seluruh jaringan tubuh?
Guru mendengarkan jawaban setiap
peserta didik.
 Guru membagikan LKPD dan
meminta masing-masing kelompok
untuk mengoperasikan multimedia
interaktif
Sistem
Pernapasan
Manusia sub materi Mekanisme
Pertukaran Gas.
 Peserta didik bekerja sama dalam
melakukan diskusi.
Pengumpulan  Peserta didik mencari informasi
dari buku dan jurnal ilmiah untuk
Data
menjawab pertanyaan pada LKPD.
 Guru mengawasi jalannya diskusi
dan mendampingi peserta didik
yang mengalami kesulitan dalam
mengerjakan LKPD.
 Guru meminta peserta didik untuk
Pengolahan
menuliskan jawaban hasil diskusi
Data
pada LKPD yang sudah dibagikan.
 Guru membagi 8 kelompok
Verifikasi
menjadi 2 kelompok besar, yakni
kelompok
presentator
dan
penanggap.
 Guru meminta 4 kelompok
perwakilan
untuk
mempresentasikan hasil diskusinya
di depan kelas, sedangkan 4
kelompok lainnya berperan sebagai
penanggap.
 Peserta
didik
mampu
mempresentasikan dengan jujur
sesuai dengan hasil diskusi
kelompok.

Alokasi
Waktu
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Kegiatan

Sintaks
Model
Pembelajaran

Generalisasi
Penutup

Deskripsi Kegiatan
 Peserta didik melakukan verifikasi
data dengan teliti melalui curah
pendapat dengan kelompok lain
yang mempresentasikan hasil
olahan datanya.
 Peserta didik diberi kesempatan
bertanya tentang hal yang belum
dipahami atau menambahkan bil
menemukan data/konsep berbeda.
 Peserta didik diajak untuk dapat
bertoleransi dengan setiap jawabn
kelompok/orang lain yang berbeda
dengan
konsep/data
yang
dimilikinya.
 Guru melakukan verifikasi serta
memberikan penguatan terkait
konsep yang sudah benar dan
mengoreksi jika ada konsep yang
masih salah.
 Peserta didik diarahkan untuk
menyimpulkan data hasil diskusi
yang sudah diperoleh.
1. Peserta didik bersama guru
menyimpulkan tentang apa saja
yang
sudah
dipelajari
(Merangkum)
2. Peserta didik dibimbing oleh guru
untuk
merefleksikan
proses
pembelajaran
yang
sudah
dilakukan, guru bertanya TBC
merupakan salah satu penyakit
menular yang menyerang sistem
pernapasan
dan
dapat
mengganggu proses pertukaran O2
dan CO2 di dalam tubuh. Upaya
apa saja yang dapat kita lakukan

Alokasi
Waktu

11 menit
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Kegiatan

Sintaks
Model
Pembelajaran

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

untuk mencegah penyakit tersebut?
(Refleksi)
3. Guru meminta peserta didik untuk
mempelajari
tentang
volume
pernapasan unuk mempersiapkan
praktikum pengukuran volume
pernapasan dan kapasitas paru-paru
(Tindak lanjut)

Pertemuan 3 Model Pembelajaran Luring (2 x 45 menit)
Kegiatan
Pendahuluan

Sintaks Model
Pembelajaran

Alokasi
Waktu
Guru
mengawali
kegiatan 10 menit
dengan salam (Pembuka)
Guru mengecek keadaan kelas
dan kehadiran peserta didik
sehingga
siap
untuk
melaksanakan
kegiatan
pembelajaran (Pembuka)
Guru
menanyakan
kepada
peserta didik terkait materi yang
sudah dipelajari pada pertemuan
sebelumnya (Apersepsi)
Guru menanyakan, Adakah
diantara kalian yang suka
berenang? Seberapa kuat kalian
dapat menahan udara ketika
sedang berenang? Peserta diik
dipersilahkan menjawab sesuai
dengan argumennya masingmasing (Motivasi).
Guru kembali bertanya kepada
peserta
didik.
Mengapa
kemampuan setiap orang dalam
menahan napas berbeda-beda?
Deskripsi Kegiatan

1.
2.

3.

4.

5.
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Kegiatan

Inti

Sintaks Model
Pembelajaran

Stimulasi

Identifikasi
Masalah

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

6. Guru menanggapi argumen
siswa dengan mengatakan. Hal
tersebut
tentu
saja
ada
kaitannya dengan perbedaan
volume paru-paru setiap orang
yang berbeda-beda.(Motivasi).
7. Peserta didik diberi penjelasan
oleh guru mengenai tujuan
pembelajaran (Orientasi)
8. Guru membagi peserta didik
dalam 8 kelompok seperti pada
pertemuan sebelumnya. Peserta
didik diatur untuk duduk secara
berkelompok (Organisasi)
9. Guru meminta peserta didik
untuk
membuka
aplikasi
multimedia interaktif Sistem
Pernapasan Manusia melalui
smartphone (Organisasi).
 Guru bertanya,
70 menit
Apakah kita dapat mengetahui
seberapa besar kapasitas paruparu?
 Peserta didik dipersilahkan
untuk aktif dalam berargumen
kemudian guru mendengarkan
setiap jawaban peserta didik.
 Guru mengajukan pertanyaan,
Tahukah kalian bagaimana cara
mengukur kapasitas paru-paru
kita?
Guru mendengarkan jawaban
setiap peserta didik.
 Setelah mendengarkan argumen
peserta didik, guru mengatakan,
Baik, untuk mengetahui hal
tersebut, hari ini kita akan
melaksanakan
praktikum
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Kegiatan

Sintaks Model
Pembelajaran

Deskripsi Kegiatan






Pengumpulan

Data


Pengolahan
Data


Verifikasi





pengukuran
volume
dan
kapasitas paru-paru.
Guru
membagikan
LKPD
kemudian meminta peserta didik
untuk
mengoperasikan
multimedia interaktif Sistem
Pernapasan Manusia sub materi
Volume Pernapasan & Kapasitas
Vital
Paru-paru
sebelum
melaksanakan praktikum.
Guru mengatakan, sebelum
melaksanakan
praktikum,
masing-masing kelompok harus
mengikuti
setiap
langkah
pengukuran volume pernapasan
pada multimedia interaktif untuk
dapat menghitung kapasitas
vital paru-paru.
Peserta didik bekerja sama
dalam mengidentifikasi volume
pernapasan.
Peserta didik mencari informasi
dari buku dan jurnal ilmiah
untuk menjawab pertanyaan
pada LKPD.
Guru
mengawasi
jalannya
diskusi dan praktikum serta
mendampingi peserta didik yang
mengalami kesulitan.
Guru meminta peserta didik
untuk menuliskan jawaban hasil
diskusi pada LKPD yang sudah
dibagikan.
Guru meminta setiap kelompok
untuk menuliskan data hasil
praktikum di depan kelas.
Guru menunjuk salah satu
kelompok
untuk

Alokasi
Waktu
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Kegiatan

Sintaks Model
Pembelajaran

Deskripsi Kegiatan









Generalisasi





Penutup

1.

2.

mempresentasikan
hasil
praktikum dan diskusinya di
depan kelas.
Peserta
didik
mampu
mempresentasikan dengan jujur
sesuai dengan hasil diskusi
kelompok.
Peserta didik bertanggung
jawab
dalam
melakukan
verifikasi data dengan teliti
melalui curah pendapat dengan
kelompok
lain
yang
mempresentasikan hasil olahan
datanya.
Peserta didik diberi kesempatan
bertanya tentang hal yang belum
dipahami atau menambahkan bil
menemukan
data/konsep
berbeda.
Peserta didik diajak untuk dapat
bertoleransi dengan setiap
jawabn kelompok/orang lain
yang
berbeda
dengan
konsep/data yang dimilikinya.
Guru melakukan verifikasi serta
memberikan penguatan terkait
konsep yang sudah benar dan
mengoreksi jika ada konsep
yang masih salah.
Peserta didik diarahkan untuk
menyimpulkan data hasil diskusi
yang sudah diperoleh.
Peserta didik bersama guru
menyimpulkan tentang apa saja
yang
sudah
dipelajari
(Merangkum)
Peserta didik dibimbing oleh
guru untuk merefleksikan proses

Alokasi
Waktu

12 Menit
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Kegiatan

Sintaks Model
Pembelajaran

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

pembelajaran
yang
sudah
dilakukan,
guru
bertanya
Apakah kebiasaan merokok
dapat mepengaruhi kapasitas
paru-paru seseorang? Mengapa
demikian? (Refleksi)
3. Guru meminta peserta didik
untuk mempelajari tentang
volume
pernapasan
unuk
mempersiapkan
praktikum
pengukuran volume pernapasan
dan kapasitas paru-paru (Tindak
lanjut)

Pertemuan 3 Model Pembelajaran Daring (2 x 45 menit)
Kegiatan
Pendahuluan

Sintaks Model
Pembelajaran

Alokasi
Waktu
Guru menyapa peserta didik 10 menit
melalui
grup
WhatsApp
(Pembuka).
Guru
mengecek
kehadiran
peserta didik melalui google
form (Pembuka).
Guru membagikan link kepada
peserta didik untuk bergabung di
aplikasi zoom.
Guru
menanyakan
kepada
peserta didik terkait materi yang
sudah dipelajari pada pertemuan
sebelumnya (Apersepsi)
Guru menanyakan, Adakah
diantara kalian yang suka
berenang? Seberapa kuat kalian
dapat menahan udara ketika
sedang berenang? Peserta diik
dipersilahkan menjawab sesuai
Deskripsi Kegiatan

1.

2.

3.

4.

5.
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Sintaks Model
Pembelajaran

Deskripsi Kegiatan

6.

7.

8.

9.

Inti

Stimulasi

Identifikasi
Masalah

Alokasi
Waktu

dengan argumennya masingmasing (Motivasi).
Guru kembali bertanya kepada
peserta
didik.
Mengapa
kemampuan setiap orang dalam
menahan napas berbeda-beda?
Guru menanggapi argumen
siswa dengan mengatakan. Hal
tersebut tentu saja ada kaitannya
dengan perbedaan volume paruparu setiap orang yang berbedabeda.(Motivasi).
Peserta didik diberi penjelasan
oleh guru mengenai tujuan
pembelajaran (Orientasi)
Guru meminta peserta didik
untuk
membuka
aplikasi
multimedia interaktif Sistem
Pernapasan Manusia melalui
smartphone (Organisasi).

 Guru bertanya,
75 menit
Apakah kita dapat mengetahui
seberapa besar kapasitas paruparu?
 Peserta didik dipersilahkan
untuk aktif dalam berargumen
kemudian guru mendengarkan
setiap jawaban peserta didik.
 Guru mengajukan pertanyaan,
Tahukah kalian bagaimana cara
mengukur kapasitas paru-paru
kita?
Guru mendengarkan jawaban
setiap peserta didik.
 Setelah mendengarkan argumen
peserta didik, guru mengatakan,
Baik, untuk mengetahui hal
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Sintaks Model
Pembelajaran

Deskripsi Kegiatan









Pengumpulan 
Data


tersebut, hari ini kita akan
melaksanakan
praktikum
pengukuran
volume
dan
kapasitas paru-paru secara
mandiri.
Guru meminta peserta didik
untuk mengunduh LKPD pada
multimedia interaktif.
Guru meminta peserta didik
untuk
melakukan
simulasi
percobaan pengukuran volume
pernapasan dan kapasitas vital
paru-paru pada multimedia
sebelum
melaksanakan
praktikum mandiri.
Guru mengatakan, setiap orang
harus melakukan pengukuran
volume
pernapasan
dan
kapasitas
vital
paru-paru.
Setelah
memperoleh
data,
masing-masing orang wajib
melaporkan
melalui
grup
whatsapp
untuk
dijadikan
sebagai data kelas. Data
tersebut
akan
digunakan
sebagai bahan diskusi.
Guru mengakhiri diskusi dan
mempersilahkan peserta didik
untuk mempersiapkan peralatan
praktikum.
Peserta
didik
melakukan
simulasi mandiri kemudian
memulai kegiatan praktikum.
Peserta didik mencatat hasil
praktikum pada LKPD.

Alokasi
Waktu
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Sintaks Model
Pembelajaran

Pengolahan
Data

Verifikasi

Generalisasi

Penutup

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

Guru meminta peserta didik
untuk melaporkan data hasil
pengukuran
volume
pernapasan dan kapasitas vital
paru-paru.
 Guru merekap hasil praktikum
dan memilih beberapa data
untuk didiskusikan.
 Peserta didik diminta untuk
mencatat data pada LKPD dan
menjawab pertanyaan diskusi.
 Guru mengajak peserta didik
untuk mendiskusikan hasil
praktikum
melalui
grup
Whatsapp.
 Peserta didik bertanggung
jawab
dalam
melakukan
verifikasi data dengan teliti
melalui curah pendapat.
 Peserta didik diberi kesempatan
bertanya tentang hal yang belum
dipahami atau menambahkan
bila menemukan data/konsep
berbeda.
 Peserta didik diarahkan untuk
menyimpulkan data hasil diskusi
yang sudah diperoleh.
Guru meminta peserta didik untuk 5 Menit
mempelajari
tentang
volume
pernapasan unuk mempersiapkan
praktikum pengukuran volume
pernapasan dan kapasitas paru-paru
(Tindak lanjut)
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PENILAIAN HASIL BELAJAR
A. Pertemuan 1
Ranah
Sikap/Afektif
Keterampilan/Psikom
otorik
Pengetahuan/Kognitif

Teknik Penilaian Bentuk
Instrumen
Penilaian
Observasi
Jurnal Sikap
Observasi
Lembar
observasi
penilaian unjuk kerja.
Tertulis
Uraian (LKPD)

1. Penilaian Sikap
a) Lembar Penilaian Jurnal Sikap
No

Nama
Peserta Didik

Aktif

Aspek yang Dinilai
(Skor 1-4)
Jujur
Kerja
Sama

Toleran

Skor
Total

Nilai

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
dst
b) Rubrik Penilaian Jurnal Sikap
Aspek yang dinilai
Aktif

Jujur

Kriteria Penialaian
1. Perhatian pada pertanyaan diskusi yang
didapatkan
2. Antusias mencari jawaban pertanyaan.
3. Berani menanggapi di dalam proses diskusi
4. Antusias dalam proses diskusi
1. Mengerjakan LKPD berdasarkan studi
literatur yang terpercaya
2. Tidak memanipulasi data diskusi/data hasil uji
coba
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Aspek yang dinilai

Kerjasama

Toleran

Kriteria Penialaian
3. Tidak mencontek pekerjaan kelompok lain
4. Mengerjakan LKPD berdasarkan data hasil
diskusi/uji coba kelompok sendiri
1. Saling membantu antar anggota kelompok.
2. Saling
berkomunikasi
antar
anggota
kelompok
3. Aktif berkontribusi pikiran dalam kegiatan
kelompok
4. Aktif berkontribusi tenaga dalam kelompok.
1. Dapat memahami adanya perbedaan pendapat
2. Tidak memaksakan jawaban milik kelompok
agar diterima oleh kelompok lainnya
3. Menanggapi tanpa menjatuhkan presentasi
kelompok lain
4. Mampu bekerja sama di dalam kelompok
yang anggotanya berbeda agama, suku, dan
kemampuan.

Keterangan :
4 : Jika terdapat 4 kriteria tampak.
3 : Jika terdapat 3 kriteria tampak.
2 : Jika terdapat 2 kriteria tampak.
1 : Jika terdapat 1 kriteria tampak.
Pedoman Penilaian :

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 =

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉
𝟏𝟔

x 100
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2. Penilaian Keterampilan
a) Lembar Penilaian Unjuk Kerja
Nama

Kerjasama

Aspek Penilaian
Kemampuan
Tanggung
Mengolah
Jawab
Data

Kemampuan
Menggunakan
Software

Total
Skor

Nilai

b) Rubrik Penilaian Unjuk Kerja
Aspek Yang
Dinilai
Kemampuan
bekerja sama
di
dalam
kelompok

Kriteria Penilaian

Rubrik

1. Setiap
anggota
kelompok
mendapatkan bagian
untuk bekerja di
dalam kegiatan uji
coba
multimedia
interaktif
2. Setiap
anggota
kelompok
mau
membantu sesama
anggota
kelompoknya ketika
masih ada yang
bingung/tidak
mengerti
3. Setiap
anggota
kelompok
terlibat
langsung
dalam

4 = Jika semua
kriteria
sudah
tampak
3 = jika hanya 2
kriteria saja yang
tampak
2 = jika hanya 1
kriteria saja yang
tampak
1 = jika tidak ada
kriteria
yang
tampak

Skor
Maks
4
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Aspek Yang
Dinilai

Kemampuan
bertanggung
jawab
saat
kegiatan uji
coba
multimedia
interaktif

Kriteria Penilaian

1.

2.

3.

Kemampuan
mengolah
hasil
data
kegiatan uji
coba
multimedia
interaktif

1.

2.

3.

menyelesaikan
LKPD
Setiap
anggota
kelompok
tidak
bermain-main saat
melakukan kegiatan
uji coba multimedia
interaktif
Setiap
anggota
kelompok menjaga
kekondusifan
saat
melakukan kegiatan
uji coba multimedia
interaktif
Setiap
anggota
kelompok
mengerjakan bagian
pekerjaannya sampai
selesai
Kelompok
menggunakan
literatur
yang
kredibel saat proses
pengerjaan LKPD
Kelompok
tidak
memanipulasi data
hasil kegiatan uji
coba
multimedia
interaktif
Kelompok
memanfaatkan
waktu
uji
coba
multimedia interaktif
yang ada dengan
baik (tidak terlambat
mengumpulkan
LKPD)

Rubrik

Skor
Maks

4 = Jika semua
kriteria
sudah
tampak
3 = jika hanya 2
kriteria saja yang
tampak
2 = jika hanya 1
kriteria saja yang
tampak
1 = jika tidak ada
kriteria
yang
tampak

4

4 = Jika semua
kriteria
sudah
tampak
3 = jika hanya 2
kriteria saja yang
tampak
2 = jika hanya 1
kriteria saja yang
tampak
1 = jika tidak ada
kriteria
yang
tampak

4
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Aspek Yang
Dinilai
Keterampilan
dalam
menggunakan
software

Kriteria Penilaian

Rubrik

1. Setiap
anggota
kelompok terampil
dalam menggunakan
multimedia interaktif
2. Setiap
anggota
kelompok
tidak
merusak
software
multimedia interaktif
3. Setiap
anggota
kelompok
tidak
menggunakan
software multimedia
interaktif
untuk
tujuan lainnya
Jumlah Skor Maksimal

4 = Jika semua
kriteria
sudah
tampak
3 = jika hanya 2
kriteria saja yang
tampak
2 = jika hanya 1
kriteria saja yang
tampak
1 = jika tidak ada
kriteria
yang
tampak

Skor
Maks
4

16

Pedoman Penilaian
Nilai =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
16

× 100

3. Penilaian Pengetahuan
a) Kisi-kisi LKPD
KD

Indikator

No. Soal
C1

3.8.Menganalisis
hubungan
antara
struktur
jaringan
penyusun organ pada
sistem
respirasi
dalam
kaitannya
dengan bioproses dan
gangguan
fungsi
yang dapat terjadi
pada sistem respirasi
manusia.

3.8.1.
Mengaitkan
struktur jaringan
organ penyusun
sistem
pernapasan
dengan
fungsinya (C4)

1

Ranah Kognitif
C2 C3 C4 C5

√

2

√

3

√

C6
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KD

Indikator

No. Soal
C1

4.8. Menyajikan hasil
analisis pengaruh
pencemaran
udara
terhadap
kelainan
pada
struktur
dan
fungsi
organ
pernapasan
manusia
berdasarkan studi
literatur

4.8.1
Membuat
4
gagasan tertulis
tentang
gangguan pada
organ
pernapasan yang
disebabkan oleh
5
pencemaran
udara
dengan
gejala tertentu
(P5)

Ranah Kognitif
C2 C3 C4 C5

√

√

C6
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b) LKPD

1.
3.

Kelompok : ................................
Kelas :……………………
Anggota Kelompok/ No. Absen
.............................................../......
2. .............................................../......
.............................................../......
4. .............................................../......
Struktur Anatomi dan Fisiologi Sistem Pernapasan
Manuisa

1. Tujuan
a. Peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan fungsi organorgan pernapasan.
b. Peserta didik mampu menguraikan proses pernapasan pada
manusia.
2. Alat dan Bahan
a. Alat tulis
b. Multimedia interaktif Sistem Pernapasan Manusia
c. Smart phone
d. Buku paket Biologi.
e. LKPD
3. Langkah Kerja
a. Buatlah kelompok yang beranggotakan sebanyak 4-5 orang.
b. Bukalah aplikasi multimedia interaktif Sistem Pernapasan
Manusia melalui smartphone.
c. Klik menu “materi” kemudian pilih sub materi “ANATOMI DAN
FISIOLOGI ORGAN PERNAPASAN”.
d. Klik pada bagian organ pernapasan untuk melihat fungsi masingmasing organ.
e. Ikutilah instruksi yang terdapat pada multimedia interaktif.
f. Identifikasilah struktur penyusun organ dan proses pernapasan
yang terjadi mulai dari hidung hingga sampai paru-paru.
g. Catatlah hasil identifikasi pada tabel.
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4. Tabel Hasil Identifikasi
Tabel 1. Identifikasi Struktur Anatomi dan Fisiologi Organ
Penyusun Sistem Pernapasan

No

Nama
Organ

Bagian-bagian
Penyusun
Organ

1

Menjerat
debu dan
kasar

Konka
2

3

4

Fungsi Penyusun
Organ
partikel
kotoran

Rincian Proses
yang Terjadi
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5

6

5. Pertanyaan Diskusi
1. Setiap permukaan tubuh dilapisi oleh jaringan epitel yang tersusun atas
sel-sel rapat dan homogen. Lapisan epitel yang terdapat pada rongga
hidung dapat mensekresikan mukosa sehingga mampu menghangatkan
udara yang masuk. Gambarlah struktur jaringan epitel rongga hidung dan
jelaskan fungsi bagian penyusun jaringan tersebut secara rinci!
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................

2. Udara yang dihirup oleh manusia dapat melalui rongga hidung dan juga
rongga mulut. Ketika mengalami hidung tersumbat, biasanya seseorang
akan melakukan pernapasan melalui rongga mulut. Adakah pengaruh
jika seseorang menghirup napas melalui rongga mulut secara terus
menerus? Jelaskan alasannya!
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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3. Saat sedang makan seseorang tidak dianjurkan untuk berbicara. Mengapa
demikian? Jelaskan alasannya!
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
4. Sebagai ibu kota negara yang ditinggali oleh hampir 11 juta jiwa, Jakarta
tidak jarang menjadi sorotan publik mengenai permasalahan lingkungan
khusunya dalam hal polusi udara. Tingginya aktivitas penduduk
menyebabkan kebutuhan mobilitas cukup tinggi untuk setiap individu,
akibatnya kebutuhan akan alat transportasi juga meningkat. Hal ini
menjadi penyebab buruknya kualitas udara Jakarta. Dilansir dari
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/, polusi udara jakarta
termasuk dalam kategori membahayakan keselamatan pengendara.
Seringkali pengendara merasa lemas hingga pingsan akibat menghirup
gas CO yang terkandung dalam udara. Efek berkepanjangan dari
keracunan tersebut dapat menyebabkan kematian. Berdasarkan kasus
tersebut, jelaskan bagaimana mekanisme gas CO mempengaruhi sistem
pernapasan seseorang hingga menyebabkan kematian! Kaitkan dengan
proses difusi gas di dalam tubuh!
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
5. Saat tinggal di kota yang penuh dengan polusi udara, Milly pernah
mengalami gangguan pernapasan dengan gejala hidung tersumbat, batuk,
nyeri tenggorokan, sesak napas, bahkan hingga demam dan nyeri otot.
Ketika diperiksa oleh dokter, ada indikasi bahwa penyakit yang dialami
oleh Milly terjadi karena paparan asap. Gangguan apakah yang dialami
oleh Milly dan bagaimana asap polusi udara dapat memengaruhi organorgan pernapasan? Jelaskan mekanismenya!
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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c) Rubrik Penilaian LKPD
1. Rubrik Penskoran Tabel LKPD
No
1







2

Pedoman
Penskoran
Menyebutkan 2 bagian penyusun Skor 10, jika 3
aspek benar
hidung:
Skor 7,5, jika 2
a. Rambut halus
aspek benar
b. Selaput lendir/mukosa
Menjelaskan 2 fungsi bagian organ Skor 5, jika 1
a. Mukosa : Melembabkan aspek benar
udara/
menjerat
partikel
kotoran halus
b. Konka
:
Menimbulkan
turbulensi
aliran
udara
sehingga
menghangatkan
kontak aliran udara
Merinci proses :
- Partikel kotoran kasar yang
masuk
bersama
udara
disaring
oleh
rambutrambut halus
- Partikel halus yang masih
terbawa terperangkap oleh
lendir yang disekresikan oleh
sel goblet. Adanya lendir
memungkinkan
udara
menjadi lembab
- Pembuluh darah yang
berada
dibawah
konka
menyebabkan suhu udara
yang masuk menjadi hangat.
Skor 10, jika 3
Menyebutkan 3 bagian faring:
aspek benar
- Nasofaring
Skor 7,5, jika 2
- Orofaring
aspek benar
- Laringofaring
Menjelaskan 3 fungsi bagian Skor 5, jika 1
aspek benar
organ
- Nasofaring : melembabkan
udara
dan
mengatur
tekanan udara.
Jawaban





Skor
Maks
10

10
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No

Jawaban

Skor
Maks

Skor 5, jika 3
aspek benar
Skor 2,5, jika 2
aspek benar
Skor 1, jika
hanya 1 aspek
benar

5

Skor 15, jika 3
aspek benar
Skor 10, jika 2
aspek benar
Skor 7,5, jika 1
aspek benar

15

-



3






4



Orofaring
:
proteksi
terhadap infeksi bakteri/
virus.
- Laringofaring : berfungsi
pada proses pernapasan
dan proses menelan.
Merinci proses
- Mukosa yang terdapat pada
nasofaring
akan
melembabkan udara yang
masuk. Terjadi penyesuaian
dengan udara luar di dalam
tuba
eustachi
yang
bersambung dengan saluran
telinga.
- Bakteri/virus yang masuk
bersama
udara
melalui
rongga
mulut
akan
dihancurkan oleh tonsil.
- Sampai di laringofaring,
udara
akan
tersalurkan
hingga ke laring.
Menyebutkan laring
Menjelaskan
fungsi
laring
sebagai proteksi saluran napas
bawah.
Menjelaskan proses pernapasan:
Saat bernapas, klep epiglotis
pada laring dan akan menutup
saat menelan makanan untuk
menghalangi makanan masuk
dalam saluran napas
Menyebutkan 4 bagian trakea:
- Lapisan dalam (mukosa)
- Lapisan
submukosa
(jaringan ikat)
- Lapisan tengah (otot dan
tulang rawan)

Pedoman
Penskoran
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No

Jawaban

Skor
Maks

Skor 15, jika 3
aspek benar
Skor 10, jika 2
aspek benar
Skor 7,5, jika 1
aspek benar

15





5





Lapisan luar adventitia
(jaringan ikat)
Menjelaskan 4 fungsi bagian
organ:
- Mukosa : menghasilkan
mukus untuk menyaring
kotoran.
- Submukosa : memungkinkan
terjadinya
pergerakan
mukosa trakea.
- Otot dan tulang rawan :
pergerakan
napas
&
mengontrol refleks batuk
dan tersedak
- Jaringan ikat : penyokong &
pembentuk struktur trakea
Rincian proses :
- Saat udara memasuki rongga
trakea,
jaringan
epitel
berlapis semu bersilia
menjerat partikel kotoran dan
mukus yang disekresikan
oleh sel goblet memerangkap
debu halus.
Menyebutkan 4 bagian bronkus
- Lapisan epitel
- Lamina propia (jaringan
ikat)
- Lapisan otot polos
- Lapisan tulang rawan
Menjelaskan 4 fungsi bagian
organ:
- Epitel : menangkap kotoran
dan melindungi dinding
bronkus
- Jaringan ikat : tempat
menempelnya sel epitel;
menghangatkan udara

Pedoman
Penskoran
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No

Jawaban

Skor
Maks

Skor 5, jika 3
aspek benar
Skor 2,5, jika 2
aspek benar
Skor 1, jika
hanya 1 aspek
benar

5

-



6






Lapisan otot polos
:
kontraksi dan relaksasi
bronkus
- Lapisan tulang rawan :
memudahkan
gerakan
pernapasan
Rincian proses :
- Silia pada epitel bronkus
menjerat kotoran yang masih
tersisa.
- Terjadi proses penyesuaian
udara sebelum masuk ke
alveoli yang dibantu oleh
adanya pembuluh darah
yang berada dibawah lapisan
epitel
Menyebutkan bagian paru-paru :
alveolus
Menjelaskan fungsi alveolus :
tempat pertukaran gas O2 dan
CO2
Rincian proses :
- O2 akan berdifusi masuk ke
dalam
eritrosit
melalui
kapiler darah, sedangkan
CO2 dari seluruh tubuh
berdifusi masuk ke dalam
alveolus.
- O2 dibawa oleh eritrosit untuk
menuju seluruh jaringan
tubuh untuk respirasi sel,
sedangkan gas CO2 akan
dikeluarkan melalui rongga
hidung
Total skor

Pedoman
Penskoran

50
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2. Rubrik Penskoran Soal Diskusi
No
1

2

3

Pedoman
Penskoran
 Menyebutkan jenis epitel: epitel Skor 5, jika
silindris selapis bersilia dengan sel menjelaskan 3
poin
goblet
Skor 2,5, jika
 Menggambar struktur epitel
menjelaskan 2
poin
Skor 1, jika
menjelaskan 1
poin
Skor 0, jika tidak
 Menjelaskan fungsi bagian jaringan : menjawab ketiga
- Silia berfungsi untuk menjerat poin
partikel debu dan kotoran atau
benda asing yang masuk bersama
udara.
- Sel Goblet berfungsi untuk
meproduksi mukus (lendir) atau
sekresi untuk proteksi dan
melembabkan udara.
 Ya, ada. Bernapas melalui hidung Skor 7,5, jika
mencegah risiko aspirasi (paru menjawab 3 poin
kemasukan benda asing) dan infeksi. Skor 5, jika
 Hidung
merupakan
pertahanan menjawab 2 poin
pertama tubuh untuk menyaring Skor 2,5, jika
benda asing luar karena kotoran akan menjawab 1 poin
tersaing oleh silia dan rambut halus. Skor 0, jika tidak
Mukosa membantu menjerat partikel menjawab ketiga
kotoran
halus.
Konka
akan poin
menghangatkan udara sehingga
paru-paru tidak mengering.
 Bernapas lewat mulut menyebabkan
udara yang masuk ke saluran napas
kotor karena tidak tersaring. Hal ini
menyebabkan infeksi bakteri, virus,
dsb.
 Saluran napas dan pencernaan akan Skor 7,5, jika
menjawab 3 poin
terbuka ketika menelan makanan.
Jawaban

Skor
Maks
5

7,5

7,5
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No

Jawaban




4









5






Jika makan sambil berbicara, maka
klep epiglotis tidak menutup saluran
pernapasan.
Hal itu menyebabkan makanan yang
dikonsumsi dapat masuk ke saluran
pernapasan sehingga menyumbat
dan membuat sesak napas.
Ketika gas CO yang terkandung
dalam
udara
terhirup
oleh
pengendara akan mempengaruhi
kapasitas difusi oksigen di dalam
paru-paru.
CO mempunyai afinitas yang tinggi
terhadap Hemoglobin sehingga
dapat menurunkan daya penyerapan
terhadap O2.
CO
mengikat
hemoglobin
membentuk
karboksihemoglobin
(COHb) dengan ikatan yang lebih
besar terhadap hemoglobin daripada
dengan oksigen, akibatnya O2 tidak
dapat dibawa Hb untuk di edarkan
ke seluruh jaringan tubuh.
Hal ini menyebabkan sel-sel tubuh
kekurangan oksigen, sehingga
terjadi hipoksia dan jika kadar CO di
dalam tubuh terlalu tinggi dapat
menyebabkan kematian.
Gangguan pernapasan yang terjadi
adalah ISPA
Hidung memiliki sistem pelindung
dari partikel debu yakni rambut
halus, silia, dan palut lendir yang
dihasilkan oleh sel goblet.
Gerakan silia mendorong palut
lendir menuju faring. Lendir yang

Pedoman
Penskoran
Skor 5, jika
menjawab 2 poin
Skor 2,5, jika
menjawab 1 poin
Skor 0, jika tidak
menjawab ketiga
poin

Skor
Maks

Skor 15, jika
menjawab 4 poin
Skor 10, jika
menjawab 3 poin
Skor 5, jika
menjawab 2 poin
Skor 2,5, jika
menjawab 1 poin
Skor 0, jika tidak
menjawab
keempat poin

15

Skor 15, jika
menjawab 5 poin
Skor 10, jika
menjawab 4 poin
Skor 7.5, jika
menjawab 3 poin
Skor 5, jika
menjawab 2 poin
Skor 2,5, jika
menjawab 1 poin

15
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No

Pedoman
Penskoran
terdorong oleh silia bergerak menuju Skor 0, jika tidak
saluran napas bawah
menjawb
Partikel debu yang terbawa oleh keempat poin
lendir
menyebabkan
infeksi.
Peradangan merangsang keluarnya
sekret berlebihan sehingga terjadi
penyempitan saluran napas.
Peradangan
menjadi
media
pertumbuhan bakteri, sehingga
menyebabkan infeksi.
Total Skor
Jawaban





Pedoman Penilaian

Nilai : Total skor LKPD + Total skor soal diskusi

Skor
Maks

50
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B. Pertemuan 2
Ranah
Sikap/Afektif
Keterampilan/Psikomot
orik
Pengetahuan/Kognitif

Teknik
Penilaian
Observasi
Observasi
Tertulis

Bentuk Instrumen
Penilaian
Jurnal Sikap
Lembar
observasi
penilaian unjuk kerja.
Uraian (LKPD)

1. Penilaian Sikap
a) Lembar Penilaian Jurnal Sikap
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
dst

Nama
Peserta Didik

Aktif

Aspek yang Dinilai
(Skor 1-4)
Jujur
Kerja
sama

Toleran

Skor
Total

Nilai
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b) Rubrik Penilaian Jurnal Sikap
Aspek yang dinilai
Aktif
1.
2.
3.
4.
Jujur
1.
2.
3.
4.
Kerjasama

1.
2.
3.
4.
1.
2.

Toleran

3.
4.

Kriteria Penialaian
Perhatian pada pertanyaan diskusi yang didapatkan
Antusias mencari jawaban pertanyaan.
Berani menanggapi di dalam proses diskusi.
Antusias dalam proses diskusi.
Mengerjakan LKPD berdasarkan studi literatur
yang terpercaya.
Tidak memanipulasi data diskusi/data hasil uji
coba.
Tidak mencontek pekerjaan kelompok lain.
Mengerjakan LKPD berdasarkan data hasil
diskusi/uji coba kelompok sendiri.
Saling membantu antar anggota kelompok.
Saling berkomunikasi antar anggota kelompok
Aktif berkontribusi pikiran dalam kegiatan
kelompok.
Aktif berkontribusi tenaga dalam kelompok.
Dapat memahami adanya perbedaan pendapat.
Tidak memaksakan jawaban milik kelompok agar
diterima oleh kelompok lainnya
Menanggapi tanpa menjatuhkan presentasi
kelompok lain.
Mampu bekerja sama di dalam kelompok yang
anggotanya berbeda
agama, suku, dan
kemampuan.

Keterangan :
4 : Jika terdapat 4 kriteria tampak.
3 : Jika terdapat 3 kriteria tampak.
2 : Jika terdapat 2 kriteria tampak.
1 : Jika terdapat 1 kriteria tampak.
Pedoman Penilaian :

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 =

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉
𝟏𝟔

x 100
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2. Penilaian Keterampilan
a) Lembar Penilaian Unjuk Kerja
Aspek Penilaian
Nama

Kerjasama

Tanggung
Jawab

Kemampuan
Mengolah
Data

Kemampu
an
Mengguna
kan
Software

Total
Skor

Nilai

b) Rubrik Penilaian Unjuk Kerja
Aspek Yang
Dinilai
Kemampuan
bekerja sama
di
dalam
kelompok

Kemampuan
bertanggung
jawab
saat
kegiatan uji

Kriteria Penilaian

Skor
Maks
4 = Jika semua
4
kriteria sudah tampak
3 = jika hanya 2
kriteria saja yang
tampak
2 = jika hanya 1
kriteria saja yang
tampak
1 = jika tidak ada
kriteria yang tampak
Rubrik

1. Setiap anggota kelompok
mendapatkan
bagian
untuk bekerja di dalam
kegiatan
uji
coba
multimedia interaktif
2. Setiap anggota kelompok
mau membantu sesama
anggota
kelompoknya
ketika masih ada yang
bingung/tidak mengerti
3. Setiap anggota kelompok
terlibat langsung dalam
menyelesaikan LKPD
1. Setiap anggota kelompok 4 = Jika semua
tidak bermain-main saat kriteria sudah tampak
melakukan kegiatan uji

4
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Aspek Yang
Dinilai
coba
multimedia
interaktif

Kriteria Penilaian

2.

3.

Kemampuan
mengolah
hasil
data
kegiatan uji
coba
multimedia
interaktif

1.

2.

3.

Keterampilan 1.
dalam
menggunakan
software
2.

3.

coba
multimedia
interaktif
Setiap anggota kelompok
menjaga kekondusifan
saat melakukan kegiatan
uji coba multimedia
interaktif
Setiap anggota kelompok
mengerjakan
bagian
pekerjaannya
sampai
selesai
Kelompok menggunakan
literatur yang kredibel
saat proses pengerjaan
LKPD
Kelompok
tidak
memanipulasi data hasil
kegiatan
uji
coba
multimedia interaktif
Kelompok
memanfaatkan waktu uji
coba
multimedia
interaktif
yang
ada
dengan
baik
(tidak
terlambat
mengumpulkan LKPD)
Setiap anggota kelompok
terampil
dalam
menggunakan
multimedia interaktif
Setiap anggota kelompok
tidak merusak software
multimedia interaktif
Setiap anggota kelompok
tidak
menggunakan
software
multimedia
interaktif untuk tujuan
lainnya

Rubrik

Skor
Maks

3 = jika hanya 2
kriteria saja yang
tampak
2 = jika hanya 1
kriteria saja yang
tampak
1 = jika tidak ada
kriteria yang tampak

4 = Jika semua
kriteria sudah tampak
3 = jika hanya 2
kriteria saja yang
tampak
2 = jika hanya 1
kriteria saja yang
tampak
1 = jika tidak ada
kriteria yang tampak

4

4 = Jika semua
kriteria sudah tampak
3 = jika hanya 2
kriteria saja yang
tampak
2 = jika hanya 1
kriteria saja yang
tampak
1 = jika tidak ada
kriteria yang tampak

4
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Aspek Yang
Dinilai

Kriteria Penilaian

Skor
Maks
16

Rubrik

Jumlah Skor Maksimal
Pedoman Penilaian
Nilai =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
16

× 100

3. Penilaian Pengetahuan
a) Kisi-kisi LKPD
KD
3.8. Menganalisis
hubungan antara
struktur jaringan
penyusun organ
pada
sistem
respirasi
dalam
kaitannya dengan
bioproses
dan
gangguan fungsi
yang dapat terjadi
pada
sistem
respirasi manusia.

Indikator
3.8.2. Menelaah
mekanisme
pertukaran O2 dan
CO2 pada sistem
pernapasan
manusia (C4).
3.8.3. Memerinci
proses
kimiawi
yang terjadi pada
pernapasan
internal
dan
eksternal (C4)

No.
Soal
1

C1

Ranah Kognitif
C2 C3 C4 C5
√

2

√

3

√

4

√

C6
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b) Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
Kelompok : ................................
Kelas :……………………
Anggota Kelompok/ No. Absen
1. .............................................../......
2. .............................................../......
3. .............................................../......
4. .............................................../......
Mekanisme Pertukaran O2 dan CO2
1. Tujuan
a. Peserta didik mampu merinci mekanisme pertukaran gas di
alveolus dan jaringan tubuh.
b. Peserta didik mampu menguraikan proses kimiawi yang terjadi
pada pertukaran gas.
2. Alat dan Bahan
a. Alat tulis
b. Multimedia interaktif Sistem Pernapasan Manusia
c. Smart phone
d. Buku paket Biologi.
e. LKPD
3. Langkah Kerja
a. Buatlah kelompok yang beranggotakan sebanyak 4-5 orang.
b. Bukalah aplikasi multimedia interaktif Sistem Pernapasan
Manusia melalui smartphone.
c. Klik menu “materi” kemudian pilih sub materi “MEKANISME
PERRUKARAN GAS”.
d. Ikutilah instruksi yang terdapat pada multimedia interaktif.
e. Cermatilah bagaimana mekanisme pertukaran gas yang terjdi di
paru-paru sampai pada jaringan tubuh dan sebaliknya.
f. Identifikasilah dan rincikanlah setiap proses pertukaran gas di
dalam ubuh.
g. Catatlah hasil identifikasi pada tabel yang tersedia.
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4. Tabel Hasil Identifikasi
Tabel 1. Identifikasi mekanisme pertukaran gas pada sistem
respirasi

No

Tempat
Pertukaran Gas

Jenis
Gas yang
Diangkut

Reaksi/
Struktur Gas
di dalam
Darah

1
...........................

..........................

menuju
...........................
..........................

2
..........................
...........................
menuju
...........................

..........................

..........................

..........................

Rincian Proses
Pengangkutan
Gas
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5. Pertanyaan Diskusi
1. Pertukaran gas antara O2 dan CO2 terjadi secara difusi. Sebutkan dan
jelaskan apa saja faktor yang mempengaruhi proses difusi gas di
dalam alveolus dan jaringan tubuh!
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
2. Proses pengangkutan gas O2 berlangsung dengan bantuan
hemoglobin yang terdapat di dalam sel darah merah sebagai
pengikat. Apa yang akan terjadi pada tubuh jika seseorang
mengalami kekurangan sel darah merah? Jelaskan!
............................................................................................................
............................................................................................................
..........................................................................................................
3. Penyakit Emfisema yang dialami oleh seseorang dapat memengaruhi
proses pertukaran gas O2 dan CO2 di dalam tubuh. Mengapa hal
tersebut dapat terjadi? Jelaskan alasannya!
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
4. Ketika berada di dataran tinggi, seringkali seseorang mengalami
hipoksia yang menyebabkan kesulitan untuk bernapas sehingga
frekuensi bernapas menjadi lebih cepat, lemas, dan pusing. Kondisi
tersebut jika tidak ditangani dengan cepat dapat memengaruhi fungsi
tubuh dan berakibat fatal hingga menyebabkan kematian.
a. Jelaskan bagaimana hipoksia dapat terjadi! Kaitkan dengan
mekanisme pertukaran gas!
b. Bagaimana pertolongan pertama yang dapat diberikan kepada
seseorang yang mengalami hipoksia?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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c) Rubrik Penilaian LKPD
1. Rubrik Penskoran Tabel LKDP
Pedoman
Skor
Penskoran
Maks
Skor 10, menjawab
10
Tempat pertukaran gas :
4 poin dengan benar
Alveolus menuju Sel jaringan tubuh
Skor 7,5, menjawab
Jenis gas yang diangkut : O2
3 poin dengan benar
Reaksi/struktur gas di dalam darah :
Skor 5, menjawab 2
Hb + O2
HbO2
poin dengan benar
HbO2
Hb + O2
Skor 2,5, menjawab
Proses pengangkutan gas :
- Oksigen yang sampai di dalam 1 poin dengan benar
alveolus akan berdifusi masuk ke
dalam kapiler darah. PO2 alveolus >
PO2 di kapiler darah menyebabkan O2
berpindah dari alveolus menuju
eritrosit.
- Di dalam eritrosit, O2 akan diikat oleh
hemoglobin menjadi oksihemoglobin
dengan persamaan reaksi
Hb + O2
HbO2
- O2 dari paru-paru menuju ke jantung
melalui vena pulmonalis kemudian
dipompa ke seluruh jaringan tubuh.
- Sesampainya di sel jaringan, PO2
kapiler > PO2 jaringan sehingga
menyebabkan O2 berpindah dari
eritrosit menuju sel.
- Oksigen akan dilepaskan, sehingga
oksihemoglobin kembali menjadi Hb
HbO2
Hb + O2
- Oksigen digunakan oleh mitokondira
untuk
respirasi
sel
guna
menghasilkan energi.
Skor 10, menjawab
10
Tempat pertukaran gas :
4 poin dengan benar
Sel jaringan tubuh menuju alveolus
Skor 7,5, menjawab
Jenis gas yang diangkut : CO2
3 poin dengan benar
Reaksi/struktur gas di dalam darah :

No Jawaban
1







2





CO2 + H2O

H2CO3
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No Jawaban
H2CO3
HCO3- + H+
HCO3- + H+
H2CO3
H2CO3
CO2 + H2O
 Proses pengangkutan gas :
- Proses respirasi sel menghasilkan
CO2. PCO2 di jaringan > PCO2 di
kapiler menyebabkan CO2 berpindah
dari sel menuju eritrosit.
- Di dalam eritrosit, CO2 berikatan
dengan H2O membentuk asam
karbonat
CO2 + H2O
H2CO3
H2CO3 dipecah menjadi HCO3- + H+.
Ion bikarbonat (HCO3-) keluar ke
plasma darah. Sebanyak 60-70% CO2
diangkut dalam bentuk ion bikarbonat
oleh plasma.
- Sesampainya di alveolus, ion
bikarbonat masuk ke dalam eritrosit
dan dirombak menjadi asam karbonat
HCO3- + H+
H2CO3
Kemudian asam karbonat di pecah
kembali menjadi CO2 dan H2O
H2CO3
CO2 + H2O
- PCO2 kapiler > PCO2 alveolus
menyebabkan CO2 berdifusi ke dalam
alveolus. Setelah di alveolus CO2
dikeluarkan melalui saluran napas.
Total Skor

Pedoman
Skor
Penskoran
Maks
Skor 5, menjawab 2
poin dengan benar
Skor 2,5, menjawab
1 poin dengan benar

20

2. Rubrik Penskoran Soal Diskusi
No
1

Pedoman
Penskoran
Faktor yang memengaruhi proses difusi gas: Skor
10,
jika
menjawab 3 poin
 Luas Permukaan Membran
7,5,
jika
Luas permukaan adalah luas membran Skor
alveolus dan kapiler untuk difusi gas. menjawab 2 poin
Luas permukan difusi biasanya sangat
Jawaban

Skor
Maks
10
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No





2







3

Pedoman
Penskoran
besar, namun adanya penyakit yang Skor
5,
jika
menyerang alveolus menurunkan luas menjawab 1 poin
permukaan sehingga kecepatan difusi
berkurang.
Kadar Hb dalam darah
Semakin banyak jumlah/kadar Hb
dalam darah akan mempercepat proses
difusi. Hal ini disebabkan karena
jumlah darah yang mengikat O2 lebih
banyak.
Suhu
Penurunan suhu akan menurunkan
kecepatan difusi O2 dan CO2 begitu
pula sebaliknya. Hal ini berperan
dalam
memenuhi
kebutuhan
metabolisme yang meningkat saat
suhu tubuh tinggi.
Setelah berdifusi dalam aliran darah, Skor 15, jika 3
O2 yang berada di dalam alveolus akan aspek benar
diikat oleh Hb menjadi HbO2 untuk Skor 10, jika 2
aspek benar
menyuplai kebutuhan jaringan.
Semakin banyak hemoglobin dalam Skor 7,5, jika 1
darah, maka akan semakin banyak O2 aspek benar
yang diangkut, sebaliknya jika kadar
Hb sedikit maka akan semakin sedikit
O2 yang diedarkan.
Akibatnya
sel
jaringan
akan
kekurangan pasokan O2, sehingga
tubuh tidak memproduksi energi dan
menjadi lemas.
Emfisema merupakan pelebaran Skor 15, jika 3
kantung udara/ alveoli yang disertai aspek benar
Skor 10, jika 2
dengan kerusakan pada dindingnya.
Karena
dinding
alveoli
terus aspek benar
mengalami
kerusakan,
area Skor 7,5, jika 1
permukaan alveoli yang berkontakan aspek benar
langsung dengan kapiler darah secara
kontinue
berkurang.
Hal
ini
Jawaban





Skor
Maks

15

15

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
240

No

4

Jawaban
menyebabkan
kerusakan/terganggunya difusi gas.
 Pada akhirnya, penyakit tersebut
mengakibatkan kurangnya oksigen
dalam darah serta peningkatan CO2
karena tidak dapat dikeluarkan tubuh.
a. Hipoksia dan pengaruhnya
 Hipoksia merupakan suatu kondisi
di mana jaringan tubuh memiliki
kadar O2 di bawah kondisi
normalnya (75-100 mmHg)
 Semakin tinggi permukaan bumi,
maka semakin rendah tekanan
udara, sehingga kadar O2 di dalam
udara semakin tipis.
 Kondisi
demikian
dapat
menyebabkan sedikitnya jumlah O2
yang diangkut oleh darah,
akibatnya jaringan tubuh tidak
mendapatkan pasokan yang cukup.
Kekurangan O2 memicu sesak
napas dan jika tidak segera
diberikan
pertolongan
dapat
memperburuk penurunan O2 pada
otak sehingga penderita tidak sadar.
b. Solusi
Solusi yang dapat dilakukan adalah
dengan
memberikan
oksigen
tambahan.Semakin cepat pemberian
oksigen menggunakan tabung oksigen
akan menurunkan risiko kerusakan
organ tubuh penderita hipoksia.
Total Skor

Pedoman Penilaian
Nilai : Total skor LKPD + Total skor soal diskusi

Pedoman
Penskoran

Skor
Maks

Skor
20,
jika
menjawab 4 poin
Skor
15,
jika
menjawab 3 poin
Skor
10,
jika
menjawab 2 poin
Skor
5,
jika
menjawab 1 poin

20

60
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Pertemuan 3 (Pembelajaran Luring)
Ranah
Sikap/Afektif
Keterampilan/Psikomotorik

Teknik
Penilaian
Observasi
Observasi

Pengetahuan/Kognitif

Tertulis

Bentuk Instrumen
Penilaian
Jurnal Sikap
Lembar
observasi
penilaian unjuk kerja.
Uraian (LKPD)

1. Penilaian Sikap
a) Lembar Penilaian Jurnal Sikap
No

Nama
Aktif

Aspek yang Dinilai
(Skor 1-4)
Jujur Kerja Bertanggung
sama
Jawab

Toleran

Skor
Total

Nilai

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
dst
b) Rubrik Penilaian Jurnal Sikap
Aspek yang dinilai
Kriteria Penialaian
Aktif
1. Perhatian pada pertanyaan diskusi yang
didapatkan
2. Antusias mencari jawaban pertanyaan.
3. Berani menanggapi di dalam proses diskusi
4. Antusias dalam proses diskusi
Jujur
1. Mengerjakan LKPD berdasarkan studi literatur
yang terpercaya
2. Tidak memanipulasi data diskusi/data hasil uji
coba
3. Tidak mencontek pekerjaan kelompok lain
4. Mengerjakan LKPD berdasarkan data hasil
diskusi/uji coba kelompok sendiri
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Aspek yang dinilai
Kerjasama

Bertanggung Jawab

Toleran

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Kriteria Penialaian
Saling membantu antar anggota kelompok.
Saling berkomunikasi antar anggota kelompok
Aktif berkontribusi pikiran dalam kegiatan
kelompok
Aktif berkontribusi tenaga dalam kelompok.
Mengerjakan tugas dengan langkah yang benar.
Mengerjakan tugas dengan lengkap
Mengumpulkan tugas tepat waktu
Mengerjakan tugas bersama dengan kelompok
sesuai dengan pembagian tugas anggota
kelompok.
Dapat memahami adanya perbedaan pendapat
Tidak memaksakan jawaban milik kelompok
agar diterima oleh kelompok lainnya
Menanggapi tanpa menjatuhkan presentasi
kelompok lain
Mampu bekerja sama di dalam kelompok yang
anggotanya berbeda agama, suku, dan
kemampuan.

Keterangan :
4 : Jika terdapat 4 kriteria tampak.
3 : Jika terdapat 3 kriteria tampak.
2 : Jika terdapat 2 kriteria tampak.
1 : Jika terdapat 1 kriteria tampak.
Pedoman Penilaian

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 =

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉
𝟐𝟎

x 100

2. Penilaian Keterampilan
a) Lembar Penilaian Unjuk Kerja Praktikum
Nama
Peserta
Didik

Kerja
sama

Aspek Penilaian
Kemampuan
Tanggung
Mengolah
Jawab
Data

Kemampuan
Menggunakan
Alat

Total
Skor

Nilai
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Nama
Peserta
Didik

Kerja
sama

Aspek Penilaian
Kemampuan
Tanggung
Mengolah
Jawab
Data

b) Rubrik Penilaian Unjuk Kerja Praktikum
Aspek Yang
Kriteria Penilaian
Dinilai
Kemampuan
1. Setiap
anggota
bekerja sama
kelompok mendapatkan
di
dalam
bagian untuk bekerja di
kelompok
dalam praktikum
2. Setiap
anggota
kelompok
mau
membantu
sesama
anggota kelompoknya
ketika masih ada yang
bingung/tidak mengerti
3. Setiap
anggota
kelompok
terlibat
langsung
dalam
menyelesaikan LKPD
Kemampuan
1. Setiap
anggota
bertanggung
kelompok mengambil
jawab
saat
dan
mengembalikan
kegiatan
kembali alat praktikum
praktikum
pada tempatnya
2. Setiap
anggota
kelompok
menjaga
kebersihan alat dan
ruangan praktikum
3. Setiap
anggota
kelompok mengerjakan

Kemampuan
Menggunakan
Alat

Total
Skor

Rubrik
4 = Jika semua
kriteria sudah tampak
3 = jika hanya 2
kriteria saja yang
tampak
2 = jika hanya 1
kriteria saja yang
tampak
1 = jika tidak ada
kriteria yang tampak

4 = Jika semua
kriteria sudah tampak
3 = jika hanya 2
kriteria saja yang
tampak
2 = jika hanya 1
kriteria saja yang
tampak
1 = jika tidak ada
kriteria yang tampak

Nilai

Skor
Maks
4

4
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Aspek Yang
Dinilai

Kriteria Penilaian

Kemampuan
1.
mengolah
hasil
data
praktikum
2.

3.

Keterampilan
dalam
menggunakan
alat

1.

2.

3.

Nilai =

bagian
pekerjaannya
sampai selesai
Kelompok
menggunakan literatur
yang kredibel saat
proses
pengerjaan
LKPD
Kelompok
tidak
memanipulasi data hasil
praktikum
Kelompok
memanfaatkan waktu
praktikum yang ada
dengan baik (tidak
terlambat
mengumpulkan LKPD)
Setiap
anggota
kelompok
terampil
dalam
menggunakan
alat praktikum
Setiap
anggota
kelompok
tidak
memecahkan/merusak
alat praktikum
Setiap
anggota
kelompok
tidak
menggunakan
alat
praktikum untuk tujuan
lainnya
Jumlah Skor Maksimal

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
16

× 10

Rubrik

Skor
Maks

4 = Jika semua
kriteria sudah tampak
3 = jika hanya 2
kriteria saja yang
tampak
2 = jika hanya 1
kriteria saja yang
tampak
1 = jika tidak ada
kriteria yang tampak

4

4 = Jika semua
kriteria sudah tampak
3 = jika hanya 2
kriteria saja yang
tampak
2 = jika hanya 1
kriteria saja yang
tampak
1 = jika tidak ada
kriteria yang tampak

4

16
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3. Penilaian Pengetahuan
a) Kisi-kisi LKPD
KD

Indikator

3.8. Menganalisis
hubungan antara
struktur jaringan
penyusun organ
pada
sistem
respirasi
dalam
kaitannya dengan
bioproses
dan
gangguan fungsi
yang dapat terjadi
pada
sistem
respirasi manusia.

3.8.4.Menghitung
volume pernapasan
dan kapasitas paruparu manusia (C1).
3.8.5.Menganalisis
faktor
yang
memengaruhi
perbedaan kapasitas
paru-paru manusia
(C4).

No.
Soal

C1

Ranah Kognitif
C2 C3 C4 C5

1

√

2

√

3

√

4

C6

√
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b) Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
Kelompok : ................................
Kelas :……………………
Anggota Kelompok/ No. Absen
1. .............................................../......
2. .............................................../......
3. ............................................../.....
4. .............................................../......
Praktikum Pengukuran Volume Udara Pernapasan dan
Kapasitas Vital Paru-paru
1. Tujuan
a. Peserta didik mampu menghitung volume udara pernapasan dan
kapasitas vital paru-paru.
b. Peserta didik mampu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi
volume udara pernapasan dan kapasitas vital paru-paru.
2. Alat dan Bahan
a. Alat tulis
b. Multimedia interaktif Sistem Pernapasan Manusia
c. Smart phone
d. Buku paket Biologi
e. LKPD
f. Baskom/ember (ukuran 3-5 liter)
g. Selang plastik dengan diameter 2 c dan panjang 1 m.
h. Botol plastik (ukuran 1,5 liter)
i. Spidol
j. Gelas ukur
3. Langkah Kerja
- Bukalah aplikasi multimedia interaktif Sistem Pernapasan Manusia
melalui smartphone.
- Klik menu “materi” kemudian pilih sub materi “VOLUME
PERNAPASAN DAN KAPASITAS VITAL PARU-PARU”.
- Ikutilah instruksi yang terdapat pada multimedia interaktif.
Cermatilah cara pengukuran volume pernapasan.
- Lakukan prosedur sesuai dengan prinsip langkah pengukuran
volume pernapasan pada multimedia interaktif menggunakan alat
dan bahan yang tersedia.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
247

Berikut merupakan rincian petunjuk pengukuran volume pernapasan dan
kapasitas vital paru-paru:
1. Pilihah 1 anggota kelompok untuk menjadi responden (responden
kelompok 1-4 laki-laki, sedangkan kelompok 5-8 perempuan).
2. Masukkan air ke dalam baskom hingga ½ bagian.
3. Isilah botol plastik dengan air sampai penuh (1500 ml).
4. Masukkan selang ke dalam botol, kemudian tutup menggunakan
tangan. Posisi selang mencapai ½ bagian botol.
5. Masukkan botol yang sudah diisi air ke dalam baskom dengan
posisi terbalik dan mulut botol masih ditutupi dengan tangan.
Usahakan air dalam botol jangan sampai tumpah/keluar.

6. Tariklah nafas dengan normal melalui hidung lalu hembuskan
nafas secara normal melalui sedotan. Hitunglah perubahan
volume air pada botol plastik dan catat pada tabel bagian volume
tidal.
7. Isi kembali air dalam botol hingga penuh dan susun seperti langkah
no. 5.
8. Tariklah nafas dengan normal melalui hidung dan hembuskan
secara maksimal melalui selang. Hitunglah perubahan volume air
pada botol plastik dan catat pada tabel bagian volume cadangan
ekspirasi.
9. Kosongkan botol, kemudian masukkan selang hingga pangkal
selang menyentuh dasar botol seperti gambar di bawah ini.
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10. Masukkan ujung selang ke dalam mulut, kemudian tarik nafas
sekuat-kuatnya melalui mulut hingga paru-paru terasa penuh.
Hitunglah perubahan volume udara pada botol plastik dan catat
pada tabel bagian volume cadangan inspirasi.
11. Mintalah responden berlari kecil selama ± 2 menit di luar ruangan
laboraturium.
12. Ulangi langkah pengukuran no. 2-10 dalam keadaan responden
setelah berlari.
4.

Tabel Hasil Percobaan
Volume Udara Pernapasan
Nama //
Jenis
Kelamin

...........
………..//
.......

Usia
(th.)

Berat
Badan
(kg)

Perlakuan

Vol.
Tidal
(ml)

Udara
Cadangan
Ekspirasi
(ml)

Volume
Cadangan
Inspirasi
(ml)

Sebelum
berlari
Setelah
berlari

5. Pertanyaan Diskusi
1. Adakah perbedaan kapasitas vital paru-paru pada teman kelompok
kalian? Jika ada, jelaskan apa saja faktor yang memengaruhi
perbedaan volume tersebut! (min 4)
……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………….…………………………………………………………………………………
………............………………………………………………….……………………………………….
……………………………………………………………………………………………....................
.................................................................................................................

2. Bandingkan bagaimana perbedaan kapasitas vital paru-paru sebelum
dan sesudah berlari! Jelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi!
……………………………………………………………………………………………………………….
….………………………….……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………..............................

Kapasitas
Vital
(ml)
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3. Bandingkan data volume pernapasan hasil pengukuran dengan
volume pernapasan ideal. Apakah volume pernapasan kalian termasuk
dalam kategori ideal berdasarkan jenis kelamin? Faktor apa yang
memengaruhi perbedaan volume tersebut?
……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………….…………………………………………………………………………………
………....………………………………………………….……………………………………………….
……………………………………………………………………………………............................
.................................................................................................................

4. Menurut pendapat kelompok kalian, apakah kapasitas vital paru-paru
seseorang dapat ditingkatkan hingga mencapai standar ideal? Upaya
apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas vital
paru-paru agar ideal?
……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………….…………………………………………………………………………………
……….......………………………………………………….…………………………………………….
……………………………………………………………………………………….........................
.................................................................................................................
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c) Rubrik Penilaian Soal Diskusi LKPD
No
1

Jawaban
Faktor yang memengaruhi perbedaan
volume:
 Usia
Bayi
memiliki
frekuensi
pernapasan lebih banyak karena
volume paru-parunya relatif lebih
kecil dibandingkan prang dewasa.
Seiring dengan pertambahan
umur,
maka
kemungkinan
terjadinya penurunan fungsi paruparu lebih besar. Kapasitas paruparu orang yang berumur 30
tahun ke atas rata-rata 3000-3500
ml, dan pada orang yang berusia
50 tahun kapasitas paru-parunya
kurang dari 3000 ml. Dengan
bertambahnya
umur,
maka
kemampuan organ tubuh akan
mengalami penurunan fungsi
paru-paru sehingga kapasitas vital
paru-parunya menurun.
 Jenis Kelamin
Volume dan kapasitas paru-paru
wanita kira-kira 20-25 % lebih
kecil dibandingan pria. Hal
tersebut
disebabkan
karena
perbedaan kekuatan otot pria dan
wanita dan luas permukaan tubuh.
 Berat Badan
Kapasitas paru-paru orang yang
memiliki massa tubuh besar
(gemuk) lebih kecil dibandingkan
orang yang kurus karena massa
jaringan lemak yang tertimbun
pada otot tubuh termasuk otot
diafragma dapat memberikan
beban
tambahan
sehingga
mengakibatkan rongga dada dan
paru-paru
sulit
untuk

Pedoman
Penskoran

Skor
Maks

Skor 25, jika 5-6
poin benar
Skor 18, jika 3-4
poin benar
Skor 12, jika 2
poin benar
Skor 5, jika 1 poin
benar

25
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No

Jawaban

Pedoman
Penskoran

Skor
Maks

Skor 25, jika 4
poin benar
Skor 18, jika 3
poin benar

25

berkembang.
Hal
tersebut
menyebabkan udara yang terhirup
oleh orang gemuk tidak terlalu
banyak.
 Kebiasaan Olahraga
Olahraga yang dilakukan secara
teratur
akan
menyebabkan
peningkatan
kesegaran/
ketahanan fisik. Olahraga dapat
meningatkan aliran darah melalui
paru-paru sehingga menyebabkan
O2 dapat berdifusi ke dalam
kapiler paru dengan volume yang
lebih
besar/
maksimum.
Kebiasaan
olahraga
dapat
meningkatkan kapasitas paruparu 30-40%.


2

Kebiasaan merokok
Pada pecandu rokok, akan
menurunkan kapasitas paru-paru.
Dalam paru-paru perokok akan
menghasilkan
lendir
dalam
jumlah yang banyak sehingga
menghambat proses respirasi,
terutama saat tidur.

 Kondisi Kesehatan
Kondisi
kesehatan
dapat
memengaruhi kapasitas vital
paru-paru
seseorang
karena
kekuatan otot-otot pernapasan
dapat berkurang akibat sakit.
Gangguan kesehatan yang terjadi
pada seseorang yang diakibatkan
karena infeksi pada saluran
pernapasan dapat mengakibatkan
penurunan fungsi paru-paru.
Perbedaan kapasitas vital paru-paru
sebelum dan sesudah berlari
 Kapasitas vital paru-paru setelah
berlari lebih tinggi.
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No

Jawaban


3

Hal ini terjadi karena konsumsi
oksigen oleh tubuh menjadi lebih
banyak untuk melakukan proses
pembakaran.
 Pembakaran yang dilakukan
bertujuan
untuk
mencukupi
energi tubuh saat beraktivitas.
 Oleh
karena
itu,
ketika
beraktivitas
nafas
menjadi
terengah-engah.
Faktor yang mempengaruhi tidak
idealnya volume pernapasan
a. Gaya hidup (kebiasaan merokok)
Merokok menyebabkan perubahan
struktur dan fungsi saluran
pernapasan dan jaringan paru-paru.
Pada saluran napas, sel mukosa
membesar dan kelenjar mukus
bertambah banyak hingga terjadi
penumpukan lendir dan kerusakan
alveolus.
Penurunan
volume
pernapasan
pertahun
untuk
perokok aktif berkisar 41,7 ml/
tahun.
b. Kondisi kesehatan
Ketika seseorang sakit, maka
kekuatan otot-otot pernapasan
dapat berkurang akibat sakit.
Gangguan
kesehatan
yang
diakibatkan karena infeksi pada
saluran pernafasan juga dapat
mengakibatkan
penurunan
kapasitas paru-paru.
c. Riwayat penyakit
Seseorang yang pernah mengalami
penyakit
terutama
yang
berhubungan
dengan
sistem
pernafasan seperti emfisema,
pneumonia, asma, dan TBC
menyebabkan
penurunan
kemampuan
alveolus
dalam

Pedoman
Penskoran

Skor
Maks

Skor 12, jika 2
poin benar
Skor 5, jika 1 poin
benar

Skor 25, jika 4
poin benar
Skor 18, jika 3
poin benar
Skor 12, jika 2
poin benar
Skor 5, jika 1 poin
benar

25
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No

Jawaban
melakukan
udara.

4

proses

Pedoman
Penskoran

Skor
Maks

Skor 25, jika 4
poin benar
Skor 18, jika 3
poin benar
Skor 12, jika 2
poin benar
Skor 5, jika 1 poin
benar

25

pertukaran

d. Status Gizi
Status gizi seseorang dapat
mempengaruhi kapasitas vital paru.
Orang yang berbadan kurus tinggi
biasanya memiliki kapasitas paruparu lebih dari orang gemuk yang
pendek. Adanya timbunan lemak
dapat mempengaruhi dinding dada
dan paru sehingga ventilasi paru
akan terganggu akibatnya kapasitas
vital paru-paru akan menurun.
Upaya untuk meningkatkan kapasitas
vital paru-paru:
a. Aktivitas kardiovaskular
 Latihan kardiovaskular yang
melibatkan gerakan otot-otot
besar tubuh, seperti berjalan,
berlari, jogging, mendayung,
berenang, bersepeda, dan
menari membutuhkan oksigen
yang besar.
 Olahraga tersebut membuat
orang bernapas lebih cepat dan
menghirup udara lebih banyak
daripada
biasanya
untuk
memenuhi kebutuhan oksigen
yang
meningkat
akibat
metabolisme tubuh
yang
meningkat pula, sehingga
dapat meningkatkan kapasitas
paru-paru untuk menghirup
udara lebih banyak.
b. Latihan pernapasan
 Kebiasaan
menrik
nafas
dalam-dalam membuat paruparu tidak kekurangan udara
bersih untuk dialirkan pada
seluruh tubuh.
 Latihan menarik nafas secara
dalam membuat paru-paru
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No

Jawaban
dapat menerima pasokan udara
yang lebih banyak daripada
biasanya.
Total Skor

Pedoman
Penskoran

Skor
Maks

100
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Pertemuan 3 (Pembelajaran Daring)
Ranah
Sikap/Afektif
Pengetahuan/Kognitif

Teknik
Penilaian
Observasi
Tertulis

Bentuk Instrumen
Penilaian
Jurnal Sikap
Uraian (LKPD)

1. Penilaian Sikap
a) Lembar Penilaian Jurnal Sikap
No

Nama

Aspek yang Dinilai
(Skor 1-4)
Aktif
Bertanggung
Jawab

Skor
Total

Nilai

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
dst

b) Rubrik Penilaian Jurnal Sikap
Aspek yang dinilai
Aktif

Bertanggung Jawab

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Kriteria Penialaian
Perhatian pada pertanyaan diskusi yang
didapatkan.
Antusias mencari jawaban pertanyaan.
Berani menanggapi di dalam proses diskusi.
Antusias dalam proses diskusi.
Mengerjakan tugas dengan langkah yang benar.
Mengerjakan tugas dengan lengkap.
Mengumpulkan tugas tepat waktu.
Menyampaikan data hasil praktikum dengan
jujur.
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Keterangan :
4 : Jika terdapat 4 kriteria tampak.
3 : Jika terdapat 3 kriteria tampak.
2 : Jika terdapat 2 kriteria tampak.
1 : Jika terdapat 1 kriteria tampak.
Pedoman Penilaian

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 =

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉
𝟖

x 100

2. Penilaian Pengetahuan
a) Kisi-kisi LKPD
KD

3.8. Menganalisis
hubungan antara
struktur jaringan
penyusun organ
pada
sistem
respirasi
dalam
kaitannya dengan
bioproses
dan
gangguan fungsi
yang dapat terjadi
pada
sistem
respirasi manusia.

Indikator

3.8.4.Menghitung
volume pernapasan
dan kapasitas paruparu manusia (C1).
3.8.5.Menganalisis
faktor
yang
memengaruhi
perbedaan kapasitas
paru-paru manusia
(C4).

No.
Soal

C1

C2

Ranah Kognitif
C3 C4 C5

1

√

2

√

3

√

4

C6

√
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b) Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
Nama

:

No. Absen :
Kelas

:

Praktikum Pengukuran Volume Udara Pernapasan dan Kapasitas Vital
Paru-paru
1. Tujuan
a. Peserta didik mampu menghitung volume udara pernapasan dan kapasitas
vital paru-paru.
b. Peserta didik mampu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi volume
udara pernapasan dan kapasitas vital paru-paru.
2. Alat dan Bahan
a. Alat tulis
b. Multimedia interaktif Sistem Pernapasan Manusia
c. Smart phone
d. Buku paket Biologi
e. LKPD
f. Baskom/ember (ukuran 3-5 liter)
g. Selang plastik dengan diameter 2 c dan panjang 1 m.
h. Botol plastik (ukuran 1,5 liter)
i. Spidol
j. Gelas ukur
3. Langkah Kerja
- Bukalah aplikasi multimedia interaktif Sistem Pernapasan Manusia
melalui smartphone
- Klik menu “materi” kemudian pilih sub materi “VOLUME
PERNAPASAN DAN KAPASITAS VITAL PARU-PARU”
- Ikutilah instruksi yang terdapat pada multimedia interaktif. Cermatilah
cara pengukuran volume pernapasan.
- Lakukan prosedur sesuai dengan prinsip langkah pengukuran volume
pernapasan pada multimedia interaktif menggunakan alat dan bahan
yang tersedia.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
258

Berikut merupakan rincian petunjuk pengukuran volume pernapasan dan kapasitas
vital paru-paru:
1. Siapkan gelas ukur plastik, botol plastik, selang, baskom, dan air.
2. Masukkan air ke dalam baskom hingga ½ bagian.
3. Isilah botol plastik dengan air sampai penuh (1500ml). Gunakan gelas ukur
untuk menakar volume air.
4. Masukkan selang ke dalam botol, kemudian tutup mengunakan tangan. Posisi
selang mencapai ½ bagian botol.
5. Masukkan botol yang sudah diisi air ke dalam baskom dengan posisi terbalik
dan mulut botol masih ditutupi dengan tangan. Usahakan air dalam botol
jangan sampai tumpah/keluar.

6. Tariklah nafas dengan normal melalui hidung lalu hembuskan nafas
secara normal melalui sedotan. Hitunglah perubahan volume air pada botol
plastik dan catat pada tabel bagian volume tidal.
7. Isi kembali air dalam botol hingga penuh dan susun seperti langkah no. 5.
8. Tariklah nafas dengan normal melalui hidung dan hembuskan secara
maksimal melalui selang. Hitunglah perubahan volume air pada botol
plastik dan catat pada tabel bagian volume cadangan ekspirasi.
9. Kosongkan botol, kemudian masukkan selang hingga pangkal selang
menyentuh dasar botol seperti gambar di bawah ini.

10. Masukkan ujung selang ke dalam mulut, kemudian tarik nafas sekuatkuatnya melalui mulut hingga paru-paru terasa penuh. Hitunglah
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perubahan volume udara pada botol plastik dan catat pada tabel bagian
volume cadangan inspirasi.
11. Lakukan lari kecil selama ± 2 menit di luar ruangan laboraturium.
12. Ulangi langkah pengukuran no. 2-10 dalam keadaan setelah berlari.
4. Tabel Hasil Percobaan
a. Data Hasil Pengukuran Pribadi
Perlakuan
Nama //
Jenis
Kelamin

Usia
(th.)

Berat
Badan
(kg)

Sebelum
Berlari

Setelah
Berlari

Volume Udara Pernapasan
Vol.
Tidal
(ml)

Udara
Cadangan
Ekspirasi
(ml)

Volume
Cadangan
Inspirasi
(ml)

Kapasitas
Vital
(ml)

b. Sampel Data Hasil Pengukuran Kelas
N
o

Perlakuan
Nama //
Jenis
Kelamin

Usia
(th.)

Berat
Badan
(kg)

Sebelum
Berlari

Setelah
Berlari

Volume Udara Pernapasan
Vol.
Tidal
(ml)

Udara
Cadangan
Ekspirasi
(ml)

Volume
Cadangan
Inspirasi
(ml)

1
2
3
4
5. Pertanyaan Diskusi
1. Adakah perbedaan kapasitas vital paru-parumu dengan teman-temanmu? Jika
ada, jelaskan apa saja faktor yang mempengaruhi perbedaan volume tersebut
(min 4)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………............……
…………………………………………….…………………………………………………………………………….
……………………………………………………….....................................................................
.............................................................................................................................

Kapasitas
Vital
(ml)
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2. Bandingkan bagaimana perbedaan kapasitas vital paru-paru sebelum dan
sesudah berlari! Jelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi!
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………............……
…………………………………………….…………………………………………………………………………….
……………………………………………………….....................................................................
.............................................................................................................................

3. Bandingkan data volume pernapasan hasil pengukuranmu dengan volume
pernapasan ideal! Apakah volume pernapasan kalian termasuk dalam
kategori ideal berdasarkan jenis kelamin? Faktor apa yang mempengaruhi
perbedaan volume tersebut?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………............……
…………………………………………….…………………………………………………………………………….
……………………………………………………….....................................................................
.............................................................................................................................

4.

Menurut pendapat kelompok kalian, apakah kapasitas vital paru-paru
seseorang dapat ditingkatkan hingga mencapai standar ideal? Upaya apa saja
yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas vital paru-paru agar
ideal?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………............……
…………………………………………….…………………………………………………………………………….
……………………………………………………….....................................................................
.............................................................................................................................
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c) Rubrik Penilaian Soal Diskusi LKPD
No
1

Jawaban
Faktor yang memengaruhi perbedaan
volume:
 Usia
Bayi
memiliki
frekuensi
pernapasan lebih banyak karena
volume paru-parunya relatif lebih
kecil dibandingkan prang dewasa.
Seiring dengan pertambahan
umur,
maka
kemungkinan
terjadinya penurunan fungsi paruparu lebih besar. Kapasitas paruparu orang yang berumur 30
tahun ke atas rata-rata 3000-3500
ml, dan pada orang yang berusia
50 tahun kapasitas paru-parunya
kurang dari 3000 ml. Dengan
bertambahnya
umur,
maka
kemampuan organ tubuh akan
mengalami penurunan fungsi
paru-paru sehingga kapasitas vital
paru-parunya menurun.
 Jenis Kelamin
Volume dan kapasitas paru-paru
wanita kira-kira 20-25 % lebih
kecil dibandingan pria. Hal
tersebut
disebabkan
karena
perbedaan kekuatan otot pria dan
wanita dan luas permukaan tubuh.
 Berat Badan
Kapasitas paru-paru orang yang
memiliki massa tubuh besar
(gemuk) lebih kecil dibandingkan
orang yang kurus karena massa
jaringan lemak yang tertimbun
pada otot tubuh termasuk otot
diafragma dapat memberikan
beban
tambahan
sehingga
mengakibatkan rongga dada dan
paru-paru
sulit
untuk
berkembang.
Hal
tersebut

Pedoman
Penskoran

Skor
Maks

Skor 25, jika 5-6
poin benar
Skor 18, jika 3-4
poin benar
Skor 12, jika 2
poin benar
Skor 5, jika 1 poin
benar

25
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Pedoman
Penskoran

Skor
Maks

Skor 25, jika 4
poin benar
Skor 18, jika 3
poin benar

25

menyebabkan udara yang terhirup
oleh orang gemuk tidak terlalu
banyak.
 Kebiasaan Olahraga
Olahraga yang dilakukan secara
teratur
akan
menyebabkan
peningkatan
kesegaran/
ketahanan fisik. Olahraga dapat
meningatkan aliran darah melalui
paru-paru sehingga menyebabkan
O2 dapat berdifusi ke dalam
kapiler paru dengan volume yang
lebih
besar/
maksimum.
Kebiasaan
olahraga
dapat
meningkatkan kapasitas paruparu 30-40%.


2

Kebiasaan merokok
Pada pecandu rokok, akan
menurunkan kapasitas paru-paru.
Dalam paru-paru perokok akan
menghasilkan
lendir
dalam
jumlah yang banyak sehingga
menghambat proses respirasi,
terutama saat tidur.

 Kondisi Kesehatan
Kondisi
kesehatan
dapat
memengaruhi kapasitas vital
paru-paru
seseorang
karena
kekuatan otot-otot pernapasan
dapat berkurang akibat sakit.
Gangguan kesehatan yang terjadi
pada seseorang yang diakibatkan
karena infeksi pada saluran
pernapasan dapat mengakibatkan
penurunan fungsi paru-paru.
Perbedaan kapasitas vital paru-paru
sebelum dan sesudah berlari
 Kapasitas vital paru-paru setelah
berlari lebih tinggi.
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Hal ini terjadi karena konsumsi
oksigen oleh tubuh menjadi lebih
banyak untuk melakukan proses
pembakaran.
 Pembakaran yang dilakukan
bertujuan
untuk
mencukupi
energi tubuh saat beraktivitas.
 Oleh
karena
itu,
ketika
beraktivitas
nafas
menjadi
terengah-engah.
Faktor yang mempengaruhi tidak
idealnya volume pernapasan
e. Gaya hidup (kebiasaan merokok)
Merokok menyebabkan perubahan
struktur dan fungsi saluran
pernapasan dan jaringan paru-paru.
Pada saluran napas, sel mukosa
membesar dan kelenjar mukus
bertambah banyak hingga terjadi
penumpukan lendir dan kerusakan
alveolus.
Penurunan
volume
pernapasan
pertahun
untuk
perokok aktif berkisar 41,7 ml/
tahun.
f. Kondisi kesehatan
Ketika seseorang sakit, maka
kekuatan otot-otot pernapasan
dapat berkurang akibat sakit.
Gangguan
kesehatan
yang
diakibatkan karena infeksi pada
saluran pernafasan juga dapat
mengakibatkan
penurunan
kapasitas paru-paru.
g. Riwayat penyakit
Seseorang yang pernah mengalami
penyakit
terutama
yang
berhubungan
dengan
sistem
pernafasan seperti emfisema,
pneumonia, asma, dan TBC
menyebabkan
penurunan
kemampuan
alveolus
dalam

Pedoman
Penskoran

Skor
Maks

Skor 12, jika 2
poin benar
Skor 5, jika 1 poin
benar

Skor 25, jika 4
poin benar
Skor 18, jika 3
poin benar
Skor 12, jika 2
poin benar
Skor 5, jika 1 poin
benar

25
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melakukan
udara.
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proses

Pedoman
Penskoran

Skor
Maks

Skor 25, jika 4
poin benar
Skor 18, jika 3
poin benar
Skor 12, jika 2
poin benar
Skor 5, jika 1 poin
benar

25

pertukaran

h. Status Gizi
Status gizi seseorang dapat
mempengaruhi kapasitas vital paru.
Orang yang berbadan kurus tinggi
biasanya memiliki kapasitas paruparu lebih dari orang gemuk yang
pendek. Adanya timbunan lemak
dapat mempengaruhi dinding dada
dan paru sehingga ventilasi paru
akan terganggu akibatnya kapasitas
vital paru-paru akan menurun.
Upaya untuk meningkatkan kapasitas
vital paru-paru:
c. Aktivitas kardiovaskular
 Latihan kardiovaskular yang
melibatkan gerakan otot-otot
besar tubuh, seperti berjalan,
berlari, jogging, mendayung,
berenang, bersepeda, dan
menari membutuhkan oksigen
yang besar.
 Olahraga tersebut membuat
orang bernapas lebih cepat dan
menghirup udara lebih banyak
daripada
biasanya
untuk
memenuhi kebutuhan oksigen
yang
meningkat
akibat
metabolisme tubuh
yang
meningkat pula, sehingga
dapat meningkatkan kapasitas
paru-paru untuk menghirup
udara lebih banyak.
d. Latihan pernapasan
 Kebiasaan
menrik
nafas
dalam-dalam membuat paruparu tidak kekurangan udara
bersih untuk dialirkan pada
seluruh tubuh.
 Latihan menarik nafas secara
dalam membuat paru-paru
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dapat menerima pasokan udara
yang lebih banyak daripada
biasanya.
Total Skor

Pedoman
Penskoran

Skor
Maks

100

