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ABSTRAK

Theresia Evi Ayu Lestari
171434050
Hasil analisis kebutuhan di 5 sekolah menunjukkan bahwa masih banyak
guru biologi dari 5 sekolah sering menggunakan media bahan ajar yaitu tampilan
materi maupun gambar sederhana dalam slide power point dengan bantuan buku
paket saat proses pembelajaran. Buku yang digunakan guru dalam pembelajaran
masih didominasi teks serta memiliki desain dan visual yang masih kurang sehingga
mengakibatkan peserta didik merasa jenuh dan enggan untuk belajar dengan baik.
Penelitian ini betujuan untuk mengembangkan desain bahan ajar yang telah dibuat
dan mengetahui kelayakan bahan ajar yang dikembangkan sebagai sumber belajar
materi sistem pencernaan manusia kelas XI SMA.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dan pengembangan. Jenis
penelitian ini digunakan untuk menghasilkan suatu produk dan menguji kelayakan
produk. Peneliti menggunakan 5 langkah, yaitu (1)potensi masalah,
(2)pengumpulan data, (3)desain produk, (4)validasi produk, dan (5)revisi produk.
Produk dihasilkan berupa bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping pada
materi sistesm pcncernaan manusia kelas XI SMA. Produk ini berbentuk halaman
website yang diberikan oleh pengajar saat proses pembelajaran dan dapat diakses
melalui smartphone maupun laptop / desktop yang dimiliki oleh masing-masing
pengguna dengan berbagai tipe operating system dan materi bahan ajar dapat
diunduh. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa produk bahan ajar memiliki
rata-rata penilaian dari 4 validator, yaitu dua guru biologi dari 2 sekolah, satu pakar
media, dan satu pakar materi. Rata-rata hasil keseluruhan mendapatkan nilai 3,725
dengan kriteria “Sangat Baik”. Produk bahan ajar ini layak digunakan dengan revisi
sesuai masukan yang sudah diberikan oleh masing-masing validator.
Kata Kunci: Penelitian dan Pengembangan, Bahan Ajar, Ensiklopedia Plus Mind
Mapping, Sistem Pencernaan Manusia
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DEVELOPMENT OF WEBSITE BASED ENCYCLOPEDIA PLUS MIND
MAPPING TEACHING MATERIALS ON HUMAN DIGESTIVE SYSTEM
MATERIAL CLASS XI SENIOR HIGH SCHOOL

ABSTRACT

Theresia Evi Ayu Lestari
171434050
The results of the needs analysis in 5 schools show that there are still many
biology teachers from 5 schools who often use teaching material media, namely the
display of material and simple images in power point slides with the help of
textbooks during the learning process. Books used by teachers in learning are still
dominated by text and have designs and visuals that are still lacking, resulting in
students feeling bored and reluctant to study well. This study aims to develop the
design of teaching materials that have been made and determine the feasibility of
teaching materials developed as learning resources for the human digestive system
material for class XI Senior High School.
This research uses research and development type. This type of research is
used to produce a product and test the feasibility of the product. Researchers used
5 steps, namely (1)potential problems, (2)data collection, (3)product design,
(4)product validation, and (5)product revision.
The resulting product is in the form of encyclopedia teaching materials plus
mind mapping on the human digestive system material for class XI Senior High
School. This product is in the form of a website page provided by the teacher during
the learning process and can be accessed via smartphones or laptops / desktops
owned by each user with various types of operating systems and teaching materials
can be downloaded. The results of the study indicate that the teaching material
product has an average rating of 4 validators, namely two biology teachers from 2
schools, one media expert, and one material expert. The average overall result got
a score of 3,725 with the criteria of "Very Good". This teaching material product
is suitable for use with revisions according to the input given by each validator.
Keywords: Research and Development, Teaching Materials, Encyclopedia Plus
Mind Mapping, Human Digestive System
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembelajaran merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh pendidik dan
peserta didik yang tidak hanya dilaksanakan di sekolah, tetapi juga dapat
dilaksanakan di rumah maupun di lingkungan sekitar tanpa ada batasan ruang
dan waktu. Pembelajaran biologi yang disajikan secara terpadu akan membuat
guru menjadi seseorang yang lebih kreatif. Guru dituntut untuk cakap dan
terampil dalam memilih dan memadukan konsep-konsep yang terpisah-pisah
menjadi satu bentuk keterpaduan yang saling berhubungan.
Bahan ajar yang akan diajarkan memberikan peranan dalam kelancaran
pelaksanaan pembelajaran biologi. Pemilihan bahan ajar merupakan salah satu
faktor penting dalam kegiatan pembelajaran yang dapat memengaruhi motivasi
dan hasil belajar pesera didik. Pemilihan bahan ajar sebaiknya mampu
memenuhi atau mengacu pada standar kompetensi yang ditetapkan dalam
pembelajaran, karena banyak bahan ajar yang digunakan dalam kegiatan
pembelajaran umumnya cenderung berisikan uraian materi bidang studi dan
tidak terorganisir dengan baik (Lestari, 2013).
Bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis
baik tertulis maupun tidak, sehingga tercipta suatu lingkungan/suasana yang
memungkinkan peserta didik belajar. Bahan ajar menjadi pedoman peserta didik
dalam proses belajar menjadi bagian dalam mencapai tujuan pembelajaran
tersebut. Bahan ajar yang bermutu dan berkualitas baik serta tepat dan sesuai
akan mempermudah dalam mencapai tujuan pembelajaran.
Pengelolaan sumber belajar merupakan salah satu aspek penting dalam
mewujudkan efektifitas pembelajaran. Menurut buku pengembangan sumber
belajar Sitepu (2014) dijelaskan bahwa belajar merupakan proses interaksi antara
yang belajar dengan sumber belajar. Sumber belajar mencakup orang, bahan
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pembelajaran, perangkat keras pembelajaran dan lain-lain yang dapat
dipergunakan oleh peserta didik untuk memudahkan kegiatan pembelajaran.
Berkaitan dengan penerapan kurikulum 2013, penggunaan sumber belajar dalam
kegiatan pembelajaran harus dapat mengembangkan minat dan potensi peserta
didik.
Sumber belajar yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah
sebagian besar berupa buku teks yang disusun secara sistematis sesuai dengan
urutan informasi materi pembelajaran sesuai karakteristik bidang keilmuan
masing-masing dan disampaikan melalui media power point.
Implementasi pemanfaatan sumber belajar di dalam proses pembelajaran
tercantum dalam kurikulum saat ini bahwa proses pembelajaran yang efektif
adalah proses pembelajaran yang menggunakan berbagai sumber belajar
(Sanjaya, 2013). Berdasarkan pendapat tersebut, penggunaan sumber belajar
yang beragam dapat memotivasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran
sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.
Hasil wawancara dengan guru biologi di SMA Lamaholot Jakarta, SMA
Santo Leo Jakarta, SMA Providentia Jakarta, SMAK BPK Penabur
Bandarlampung, dan SMA GAMA Yogyakarta dalam proses pembelajaran
media pembelajaran yang sering digunakan yaitu dengan tampilan materi
maupun gambar sederhana dalam slide power point dengan bantuan buku paket.
Buku yang biasanya digunakan dalam pembelajaran masih kurang visualisasinya
dan desainnya juga masih didominasi teks. Kurangnya visualisasi dan variasi
dari media pembelajaran yang digunakan mengakibatkan peserta didik merasa
jenuh dan enggan untuk belajar dengan baik terutama pada materi Sistem
Pencernaan Manusia. Hal ini juga menjadikan peserta didik kurang mampu
memahami materi secara maksimal atau mengingatnya dalam waktu yang lebih
lama dan data ini ditemukan pada hasil belajar peserta didik. Terdapat hasil
belajar peserta didik masih di bawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) dari
sekolah yang berbeda-beda. Guru juga mengalami kesulitan untuk membuat
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bahan ajar menggunakan teknologi atau secara digital untuk menampilkan
desain bahan ajar yang menarik bagi peserta didik.
Beberapa solusi yang memungkinkan untuk mengatasi permasalahan
tersebut yaitu mengembangkan bahan ajar modul dengan pendekatan CTL
(Contextual Teaching and Learning), bahan ajar berbasis problem based
learning, dan berbasis mind mapping. Selain itu, solusi berikutnya yaitu
mengembangkan bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping. Ensiklopedia ini
digabungkan dengan mind mapping dan ensiklopedia ini berisikan gambar
dengan teks yang dapat menarik daya baca peserta didik.
Salah satu solusi yang dapat dikembangkan untuk mengatasi permasalahan
tersebut adalah ensiklopedia plus mind mapping. Solusi tersebut dikembangkan
dengan penambahan desain bahan ajar yang didominasi oleh gambar sistem
pencernaan manusia yang dipelajari. Desain yang dapat ditambahkan dalam
bahan ajar ini selain ensiklopedia yaitu mind mapping. Ensiklopedia merupakan
salah satu bentuk bahan ajar yang berisikan gambar dengan teks yang dapat
menarik daya baca peserta didik sehingga peserta didik tidak jenuh atau bosan
untuk belajar. Ensiklopedia adalah buku yang menghimpun keterangan atau
uraian tentang berbagai hal dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan yang
disusun menurut abjad atau menurut lingkungan ilmu. Pada umumnya
ensiklopedia menggabungkan teks dengan gambar yang dikolaborasikan
sedemikian rupa sehingga menarik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
oleh Sulistiyawati dan Herdianti (2015) menyatakan bahwa ensiklopedia
merupakan salah satu media pembelajaran yang baik untuk dikembangkan dalam
pelajaran biologi. Ensiklopedia merupakan suatu daftar subjek yang disertai
dengan keterangan-keterangan tentang definisi, latar belakang dan data
bibliografisnya disusun secara alfabetis dan sistematis (Nurhatmi dkk, 2017).
Mind mapping sendiri adalah peta rute ingatan yang digambarkan secara radian
(bercabang-cabang mengelilingi satu pusat di tengah yang bertujuan
memindahkan informasi dalam bentuk garis lengkung, gambar, komposisi warna
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dan kata kunci). Konsep mind mapping ini akan menjadikan ingatan peserta
didik akan materi yang telah dipelajari lebih bertahan lama (Asmara, 2015).
Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengembangkan bahan
ajar dalam proses pembelajaran menggunakan ensiklopedia dan mind mapping
untuk materi sistem pencernaan manusia kelas XI SMA. Bahan ajar ensiklopedia
plus mind mapping berbasis website ini memiliki 5 komponen yang meliputi kata
pengantar, daftar isi, materi bahan ajar, daftar pustaka, dan profil penyusun.
Pengembangan ini menjadi salah satu solusi bahwa dalam kurikulum 2013,
pembelajaran tidak hanya menggunakan media pembelajaran dan bahan ajar
yang sederhana. Dominasi gambar dari produk ini akan mempermudah
penjelasan materi terkait sistem pencernaan maupun enzim-enzim yang terdapat
dalam proses pencernaan manusia yang dipelajari. Perpaduan antara
ensiklopedia yang memiliki banyak gambar dan konsep mind mapping akan
menjadikan peserta didik lebih mudah memahami dan mengingat materi yang
dipelajari.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana desain bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping berbasis
website sebagai sumber belajar materi sistem pencernaan manusia kelas XI
SMA?
2. Bagaimana kelayakan bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping berbasis
website sebagai sumber belajar materi sistem pencernaan manusia kelas XI
SMA?
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C. Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian ini supaya dapat dilaksanakan dengan
lebih terarah dan meminimalisir terjadinya permasalahan antara lain:
1. Produk yang dikembangkan berupa ensiklopedia plus mind mapping yang
dapat diakses di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan smartphone
maupun laptop/desktop. Komponen yang terdapat dalam ensiklopedia
tersebut, meliputi kata pengantar, daftar isi, materi bahan ajar, daftar pustaka,
dan profil penyusun.
2. Materi pokok yang ditulis dalam ensiklopedia plus mind mapping yang
dikembangkan yaitu KD 3.7 materi sistem pencernaan manusia kelas XI
SMA.
D. Tujuan Penelitian
Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah sebagai
berikut:
1. Mengembangkan desain bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping berbasis
website sebagai sumber belajar materi sistem pencernaan manusia kelas XI
SMA.
2. Mengetahui kelayakan bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping berbasis
website sebagai sumber belajar materi sistem pencernaan manusia kelas XI
SMA.
E. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini antara lain:
1. Untuk peneliti
Penelitian ini meningkatkan kemampuan peneliti dalam pembuatan bahan
ajar untuk peserta didik supaya dapat mempermudah pembelajaran biologi.
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2. Untuk guru
Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi guru suapaya dapat
mengajar lebih menarik dan meningkat kreativitas guru.
3. Untuk peserta didik
Peserta didik menjadi lebih mudah dalam mempelajari materi pembelajaran
dan meningkatkan motivasi dan minat belajar.
4. Untuk pihak lain
Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran sebagai solusi alternatif
dalam meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik di sekolah.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Bahan Ajar
1. Pengertian Bahan Ajar
Menurut National Centre for Competency Based Training (Prastowo,
2011) bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk
membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran di
kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun tak tertulis.
Menurut Prastowo (2011) bahan ajar merupakan segala bahan (baik
informasi, alat, maupun teks) yang disusun secara sistematis, yang
menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik
dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan
penelaahan implementasi pembelajaran. Bahan ajar adalah seperangkat
sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode,
batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan
menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai
kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya (Widodo dan
Jasmadi dalam Lestari, 2013). Pengertian ini menjelaskan bahwa suatu bahan
ajar haruslah dirancang dan ditulis dengan kaidah intruksional karena akan
digunakan oleh guru untuk membantu dan menunjang proses pembelajaran.
Bahan atau materi pembelajaran pada dasarnya adalah “isi” dari
kurikulum, yakni berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan
topik/subtopik dan rinciannya (Ruhimat, 2011). Melihat penjelasan terebut,
dapat diketahui bahwa peran seorang guru dalam merancang ataupun
menyusun bahan ajar sangatlah menentukan keberhasilan proses belajar dan
pembelajaran melalui sebuah bahan ajar. Bahan ajar dapat diartikan pula
sebagai segala bentuk bahan yang disusun secara sistematis sehingga peserta
didik dapat belajar secara mandiri dan dirancang sesuai kurikulum yang
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berlaku. Dengan adanya bahan ajar, guru akan lebih runtut dalam
mengajarkan materi kepada peserta didik dan tercapai semua kompetensi
yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Jenis-Jenis Bahan Ajar
Terdapat beberapa kategori untuk jenis-jenis bahan ajar. Ada beberapa
kriteria yang menjadi acuan dalam membuat klasifikasi jenis-jenis bahan ajar
yang diungkapkan Prastowo tersebut. Menurut Prastowo (2011) berdasarkan
bentuknya bahan ajar dibedakan menjadi empat macam, yaitu bahan cetak,
bahan ajar dengar, bahan ajar pandang dengar, dan bahan ajar interaktif.
1. Bahan cetak (printed), yakni sejumlah bahan yang disiapkan dalam kertas
yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau penyampaian
informasi menurut Kemp dan Dayton. Contohnya: handout, buku, modul,
lembar kerja siswa, brosur, leafet, wallchat, foto atau gambar, dan model
atau maker.
2. Bahan ajar dengar atau program audio yakni semua sistem yang
menggunakan sinyal radio secara langsung, yang dapat dimainkan atau
didengar oleh seseorang atau sekelompok orang. Contohnya: kaset, radio,
piringan hitam, dan compact disk audio.
3. Bahan ajar pandang dengar (audiovisual) yakni segala sesuatu yang
memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar
bergerak secara sekuensil. Contohnya: video compact disk dan film.
4. Bahan ajar interaktif (interactive teaching materials), yakni kombinasi
dari dua atau lebih media (audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video)
yang oleh penggunaannya dimanipulasi atau diberi perlakuan untuk
mengendalikan suatu perintah dan atau perilaku alami dari suatu
presentasi. Contohnya: compact disk interactive.
3. Karakteristik Bahan Ajar
Ada beragam bentuk buku, baik yang digunakan untuk sekolah maupun
perguruan tinggi, contohnya buku referensi, modul ajar, buku praktikum,
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bahan ajar dan buku teks pelajaran. Jenis-jenis buku tersebut tentunya
digunakan untuk mempermudah peserta didik untuk memahami materi ajar
yang ada di dalamnya. Sesuai dengan penulisan modul yang dikeluarkan oleh
Direktorat Guruan Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2003, bahan ajar
memiliki beberapa karakteristik yaitu:
1. Self instructional yaitu bahan ajar dapat membuat siswa mampu
membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Untuk
memenuhi karakter self instructional, maka di dalam bahan ajar harus
terdapat tujuan yang dirumuskan dengan jelas, baik tujuan akhir maupun
tujuan antara. Selain itu, dengan bahan ajar akan memudahkan siswa
belajar secara tuntas dengan memberikan materi pembelajaran yang
dikemas ke dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik.
2. Self contained yaitu seluruh materi pelajaran dari satu unit kompetensi
atau subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu bahan ajar
secara utuh. Jadi sebuah bahan ajar haruslah memuat seluruh bagianbagiannya dalam satu buku secara utuh untuk memudahkan pembaca
mempelajari bahan ajar tersebut.
3. Stand alone (berdiri sendiri) yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak
tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama
dengan bahan ajar lain. Artinya sebuah bahan ajar dapat digunakan sendiri
tanpa bergantung dengan bahan ajar lain.
4. Adaptive yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi
terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Bahan ajar harus memuat
materi-materi yang sekiranya dapat menambah pengetahuan pembaca
terkait perkembangan zaman atau lebih khususnya perkembangan ilmu
dan teknologi.
5. User friendly yaitu setiap intruksi dan paparan informasi yang tampil
bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk
kemudahan pemakai dalam merespon dan mengakses sesuai dengan
keinginan. Jadi bahan ajar selayaknya hadir untuk memudahkan pembaca
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untuk mendapat informasi dengan sejelas-jelasnya (Widodo dan Jasmadi
dalam Lestari, 2013).
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan bahan ajar yang
mampu membuat peserta didik untuk belajar mandiri dan memperoleh
ketuntasan dalam proses pembelajaran sebagai berikut:
1. Memberikan contoh-contoh dan ilustrasi yang menarik dalam rangka
mendukung pemaparan materi pembelajaran.
2. Memberikan kemungkinan bagi siswa untuk memberikan umpan balik
atau mengukur penguasaannya terhadap materi yang diberikan dengan
memberikan soal-soal latihan, tugas dan sejenisnya.
3. Kontekstual, yaitu materi yang disajikan terkait dengan suasana atau
konteks tugas dan lingkungan siswa.
4. Bahasa yang digunakan cukup sederhana karena siswa hanya berhadapan
dengan bahan ajar ketika belajar secara mandiri.
4. Fungsi Bahan Ajar
Menurut Prastowo (2011), karakteristik siswa yang berbeda berbagai latar
belakangnya akan sangat terbantu dengan adanya kehadiran bahan ajar,
karena dapat dipelajari sesuai dengan kemampuan yang dimilki sekaligus
sebagai alat evaluasi penguasaan hasil belajar karena setiap hasil belajar
dalam bahan ajar akan selalu dilengkapi dengan sebuah evaluasi guna
mengukur penguasaan kompetensi. Berdasarkan strategi pembelajaran yang
digunakan, fungsi bahan ajar dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu
sebagai berikut:
1. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal, antara lain:
a. Sebagai satu-satunya sumber informasi serta pengawas dan
pengendali proses pembelajaran (dalam hal ini, siswa bersifat pasif
dan belajar sesuai kecepatan siswa dalam belajar).
b. Sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan.
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2. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual, antara lain:
a. Sebagai media utama dalam proses pembelajaran.
b. Sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses
peserta didik dalam memperoleh informasi.
c. Sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya.
3. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok, antara lain:
a. Sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok,
dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi,
informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran
kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran kelompoknya
sendiri.
b. Sebagai bahan pendukung bahan belajar utama, dan apabila dirancang
sedemikian rupa, maka dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.
B. Sumber Belajar
1. Pengertian Sumber Belajar
Association of Educational Communication Technology (AECT)
mendefinisikan bahwa sumber belajar sebagai semua sumber baik berupa
data, orang atau benda yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas
(kemudahan) belajar bagi siswa (Warsita, 2008). Menurut Majid (2008)
mengungkapkan bahwa sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang
disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media, yang dapat membantu
siswa dalam belajar, sebagai perwujudan dari kurikulum. Bentuknya tidak
terbatas dalam bentuk cetakan, video, perangkat lunak, atau kombinasi dari
beberapa bentuk tersebut yang dapat digunakan peserta didik dan guru.
Sumber belajar juga dapat diartikan sebagai tempat atau lingkungan, orang,
dan benda yang mengandung informasi yang menjadi wahana bagi peserta
didik untuk melakukan proses perubahan prilaku. Menurut Sanjaya (2013),
sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa
untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai tujuan yang hendak
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dicapai. Sumber belajar disini meliputi orang, alat dan bahan, aktivitas, dan
lingkungan.
2. Manfaat Sumber Belajar
Sumber belajar memiliki berbagai manfaat penting dalam kegiatan
pembelajaran. Sumber belajar tidak hanya bermanfaat untuk menyalurkan
pesan, tetapi juga strategi, metode dan tekniknya. Tim Pengembang Ilmu
Pendidikan dari FIP UPI (2007) mengungkapkan manfaat sumber belajar
adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan produktifitas pembelajaran.
2. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual.
3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran.
4. Lebih memantapkan pembelajaran.
5. Memungkinkan belajar secara seketika.
6. Memungkinkan pembelajaran yang lebih luas.
Sumber belajar bermanfaat untuk memfasilitasi kegiatan belajar agar
menjadi lebih efektif dan efisien. Siregar & Hartini (2011) menjelaskannya
secara rinci sebagai berikut:
1. Memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung.
2. Menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau
dilihat secara langsung.
3. Menambah dan memperluas cakrawala sains yang ada di dalam kelas.
4. Memberikan informasi yang akurat dan terbaru.
5. Membantu memecahkan masalah pendidikan dalam lingkup makro
maupun mikro.
6. Memberikan motivasi positif.
7. Merangsang untuk berfikir kritis, merangsang untuk bersikap lebih positif
serta berkembang lebih jauh.
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Berdasarkan beberapa manfaat yang diungkapkan ahli tersebut, maka
dapat disimpulkan bahwa sumber belajar tidak hanya menyalurkan pesan saja,
melainkan juga dapat meningkatkan efektifitas proses pembelajaran.
Peningkatan proses pembelajaran pada akhirnya akan meningkatkan kualistas
siswanya. Khususnya untuk sumber belajar bentuk ensiklopedia plus mind
mapping berbasis website yang dikembangkan dalam penelitian ini
diharapkan mampu memberikan manfaat untuk memberikan pengalaman
belajar yang lebih konkret, memperluas cakrawala, memberi informasi yang
akurat, serta merangsang untuk berpikir kritis.
3. Komponen-Komponen Sumber Belajar
Menurut Rohani (2014) sumber belajar merupakan satu kesatuan yang
mencakup

berbagai

komponen

yang

saling

berhubungan,

saling

mempengaruhi serta saling melengkapi. Komponen yang dimaksud adalah
semua bagian yang terdapat dalam sumber belajar, baik yang dirancang
maupun yang dimanfaatkan. Adapun komponen sumber belajar dapat
dianalisis sebagai berikut:
1. Tujuan dan fungsi sumber belajar
Sumber belajar yang dirancang memiliki tujuan-tujuan intruksional
terntentu. Karena itu, tujuan dan fungsi sumber belajar juga dipengaruhi
oleh stiap jenis variasi sumber belajar yang digunakan. Sehingga sumber
belajar yang dirancang, tujuan dan fungsinya akan lebih eksplisit,
dipengaruhi oleh perancang sumber itu sendiri, serta tergantung
karakteristik pada masing-masing jenis sumber belajar yang digunakan.
2. Bentuk, format, atau keadaan fisik
Sumber belajar satu dengan lainnya berbeda-beda. Keadaan fisik sumber
belajar

ini

merupakan

komponen

penting.

Penggunaan

atau

pemanfatannya hendaknya dengan memperhitungkan segi waktu,
pembiayaan dan sebagainya.
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3. Pesan
Pesan termasuk dalam komponen sumber belajar karena sumber belajar
harus mampu memberi pesan yang dapat dimanfaatkan (dipelajari) oleh
pemakai (penerima pesan; peserta didik) sehingga mereka memperhatikan
dan menangkap isi pesan itu secara efektif dan efisien serta terserap secara
maksimal. Pesan sebagai salah satu komponen penting dalam sumber
belajar, untuk itu perlu dperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Kelengkapan isi pesan, kejelasan serta kemutakhiran isi pesan.
b. Kemudahan penangkapan pesan sesuai dengan kondisi situasi tempat
serta kemampuan dan kebutuhan penerima pesan.
c. Isi pesan cukup sederhana, jelas, lengkap, dan mudah dipahami.

4. Tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakaian sumber belajar
Tingkat kompleksitas penggunaan sumber belajar berkaitan dengan
keadaan fisik dan pesan sumber belajar. Sejauh mana kompleksitasnya
perlu diketahui guna menentukan apakah sumber belajar itu masih bisa
dipergunakan, mengingat waktu dan biaya yang terbatas. Komponenkomponen tersebut saling berkaitan sehingga membentuk satu sistem
yang menyusun sumber belajar. Setiap komponen merupakan satu
kesatuan yang sulit berdiri sendiri sekalipun mungkin dapat dipergunakan
secara terpisah. Dalam penelitian dan pengembangan ini, peneliti
mengembangkan sumber belajar dengan tujuan pembelajaran disesuaikan
dengan KI dan KD yang telah dipilih. Bentuknya berupa ensiklopedia plus
mind mapping berbasis website dan dapat dicetak dengan memuat pesan
berbagai rubrik yang mendukung materi dan disajikan dengan bahasa
yang populer atau ringan sehingga lebih mudah dipahami.
C. Ensiklopedia
1. Pengertian Ensiklopedia
Ensiklopedia adalah buku (atau serangkaian buku) yang menghimpun
keterangan uraian tentang berbagai hal dalam bidang seni dan ilmu
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pengetahuan, yang disusun menurut abjad atau menurut lingkungan ilmu.
Pada umumnya ensiklopedia menggabungkan teks dengan gambar yang
dikolaborasikan sedemikian rupa sehingga menarik (Hidayat dkk, 2015).
Ensiklopedia adalah sejumlah tulisan yang berisi penjelasan yang menyimpan
informasi secara komprehensif dan cepat dipahami serta dimengerti mengenai
keseluruhan cabang ilmu pengetahuan atau khusus dalam satu cabang ilmu
pengetahuan tertentu yang tersusun dalam bagian artikel-artikel dengan satu
topik pada tiap-tiap artikel yang disusun berdasarkan abjad, kategori atau
volume terbitan dan pada umumnya dicetak dalam bentuk rangkaian buku
yang tergantung pada jumlah bahan yang disertakan. Kata ensiklopedia
diambil dari bahasa Yunani yaitu enkyklios paideia yang berarti sebuah
lingkaran atau sebuah pengajaran yang lengkap. Maksudnya ensiklopedia itu
merupakan sebuah pendidikan paripurna yang mencakup semua lingkaran
ilmu pengetahuan. Sering kali ensiklopedia dicampurbaurkan dengan kamus.
Perbedaan utama antara ensiklopedia dan kamus adalah sebuah kamus hanya
memberikan suatu definisi setiap entry dilihat dari sudut pandang linguistik
atau hanya memberikan kata-kata sinonim saja, sedangkan sebuah
ensiklopedia memberikan penjelasan secara lebih mendalam dari yang kita
cari. Sebuah ensiklopedia mencoba menjelaskan setiap artikel sebagai sebuah
fenomena. Lebih singkatnya ensiklopedia adalah sebuah daftar hal-hal yang
kadang kala dilengkapi dengan gambar untuk lebih menjelaskan. Seiring
dengan perkembangan dan kemajuan, serta karena makin meningkatnya
kebutuhan orang akan informasi, maka makin banyak ensiklopedia yang
terbitkan dalam bentuk yang lebih menarik. Fungsi dari ensiklopedia adalah
digunakan untuk memperoleh informasi yang penting tentang berbagai hal
atau ilmu pengetahuan secara mendasar dan bersifat umum pada informasi
yang lebih lanjut (Prihartanta, 2015).
Ensiklopedia merupakan buku yang dijadikan sebagai bahan rujukan yang
berisi informasi mendasar dan umum tentang berbagai hal atau ilmu
pengetahuan.

Untuk

memudahkan

dalam

proses

penggunaannya,

ensiklopedia dilengkapi dengan indeks yang merupakan petunjuk dari suatu
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istilah menuju ke nomor, volume dan nomor halaman sehingga dalam
penelusuran informasinya akan cepat dan tepat (Suwarno, 2011).
Ensiklopedia merupakan salah satu contoh sumber belajar. Ensiklopedia
merupakan buku yang berisi tentnag informasi dan disusun berdasarkan abjad.
Ensiklopedia merupakan sebuah buku (atau serangkaian buku) yang
menghimpun keterangan atau uraian tentang berbagai hal dalam bidang seni
dan ilmu pengetahuan, yang disusun menurut abjad atau lingkungan ilmu
(Prastowo dalam Sulistiyawati dan Herdianti, 2015). Ciri lain yang dimiliki
oleh ensiklopedia adalah memuat informasi dengan penjelasan yang lebih
detail dari topik tertentu dengan disertai gambar atau ilustrasi yang menarik
bagi

pembaca.

Ensiklopedia

memiliki

kemudahan

tersendiri

yang

memungkinkan pembacanya untuk mendapatkan informasi yang diinginkan.
Ensiklopedia dapat dijadikan sumber belajar alternatif yang digunakan untuk
memberikan informasi secara akurat dan terbaru serta dapat memperluas
wawasan bagi pembacanya (Vannesa dalam Sulistiyawati dan Herdianti,
2015). Ensiklopedia mampu memberikan visualisasi yang dapat menarik
minat siswa dalam proses pembelajaran, dengan menyajikan gambar-gambar
sehingga dapat membantu menjelaskan uraian yang diberikan.
Sumber belajar menjadi faktor penting dalam pengelolaan pembelajaran.
Pemanfaatan sumber belajar seperti ensiklopedia akan berpengaruh terhadap
motivasi dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, keberadaan ensiklopedia
sangat diperlukan sebagai sumber belajar siswa. Pada umunya fungsi
ensiklopedia adalah menjawab pertanyaan apa, bagaimana, di mana, dan
mengapa. Ensiklopedia terbagi dua yaitu ensiklopedia umum dan
ensiklopedia khusus. Ensiklopedia umum merupakan sekumpulan informasi
dari berbagai subjek ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dan
alfabetis

(ensiklopedia

britanica,

ensiklopedia

nasional

Indonesia).

Sedangkan ensiklopedia khusus merupakan kumpulan informasi yang
cakupannya hanya bidang ilmu pengetahuan tertentu disusun secara alfabetis
(ensiklopedia biologi, ensiklopedia ekonomi, ensiklopedia geografi)
(Sulistiyawati dan Herdianti, 2015).
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2. Ciri-Ciri Ensiklopedia
Ensiklopedia sebagai buku referensi yang termasuk dalam kategori buku
nonteks pelajaran, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut yaitu:
1. Buku-buku yang dapat digunakan di sekolah atau lembaga pendidikan,
namun bukan merupakan buku pegangan utama atau pokok bagi peserta
didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.
2. Buku nonteks pelajaran tidak menyajikan materi yang dilengkapi dengan
instrumen evaluasi dalam bentuk tes atau ulangan, latihan kerja siswa
(LKS) atau bentuk lainnya yang menuntut pembaca melakukan perintahperintah yang diharapkan penulis untuk mengukur pemahaman terhadap
bahan bacaan sebagai pembelajaran.
3. Penerbitan buku nonteks pelajaran tidak dilakukan secara serial
berdasarkan tingkatan kelas atau jenjang pendidikan.
4. Materi atau isi dalam buku nonteks pelajaran terkait dengan sebagian atau
salah satu Standar Kompetensi atau Kompetensi Dasar yang tertuang
dalam Standar Isi.
5. Materi atau isi buku nonteks pelajaran dapat dimanfaatkan oleh pembaca
dari semua jenjang pendidikan dan tingkatan kelas atau lintas pembaca,
sehingga materi buku nonteks pelajaran dapat dimanfaatkan pula oleh
pembaca secara umum.
6. Materi atau isi buku nonteks pelajaran cocok untuk digunakan sebagai
bahan pengayaan atau rujukan atau panduan dalam kegiatan pendidikan
atau pembelajaran (Pusat Perbukuan Depdiknas, 2007).
3. Jenis-Jenis Ensiklopedia
Menurut Prihartanta (2015), ensiklopedia dapat dibagi atas beberapa jenis
ensiklopedia, yaitu:
1. Ensiklopedia Umum / Nasional
Ensiklopedia umum atau nasional adalah ensiklopedia yang berisi
informasi dasar tentang hal-hal, abstraksi, konsep atau kejadian-kejadian
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umum. Tidak ada Batasan khusus dalam cakupannya. Ensiklopedia jenis
ini biasanya kebanyakan diterbitkan untuk digunakan di dalam suatu
Negara, karena itu sering pada judulnya menyebutkan kata nasional atau
nama suatu negara bersangkutan, meskipun memuat juga informasi
penting dari negara lain.
2. Ensiklopedia Khusus / Ensiklopedia Subjek
Ensiklopedia khusus adalah ensiklopedia yang membatasi cakupan isinya
pada masalah atau mengenai subjek tertentu.
3. Ensiklopedia Internasional
Ensiklopedia internasional adalah ensiklopedia yang memuat informasi
(sedapat mungkin) di dunia, tanpa memberi penekanan pada informasi
yang berasal dari suatu negara atau kelompok negara tertentu.
4. Tujuan Utama Ensiklopedia
Ensiklopedia diciptakan memiliki tujuan tertentu. Menurut Prihartanta
(2015), ada 3 (tiga) tujuan utama dari ensiklopedia yaitu:
1. Source of answer to fact questions
Ensiklopedia dapat berperan sebagai sumber jawaban atas pertanyaanpertanyaan yang memerlukan fakta dan kenyataan serta data-data.
Ensiklopedia disusun untuk menyajikan materi-materi yang berdasarkan
pengetahuan ataupun kejadian dan sesuatu hal yang benar-benar ada,
bukan karangan semata sehingga pengguna yang menggunakan
ensiklopedia hanya akan mendapat jawaban yang akurat, karena materi
yang didapat berdasarkan pengetahuan dan fakta.
2. Source of background information
Ensiklopedia sebagai sumber informasi yang memuat topik dan
pengetahuan dasar yang ada hubungannya dengn suatu subjek dan
berguna untuk penelusuran lebih lanjut. Bisa dikatakan bahwa
ensiklopedia pada dasarnya membahas berbagai macam hal dan fenomena
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yang dijadikan sebagai subjek bahasan untuk disajikan dalam bentuk
cetakan.
3. Direction service
Direction service merupakan layanan pengarahan terhadap bahan-bahan
lebih lanjut untuk para pembaca terhadap topik-topik yang dibahas. Setiap
akhir pembahasan suatu subjek, pada ensiklopedia selalu dicantumkan
referensi mengenai bahasan materi yang sudah dituangkan. Referensi ini
bukan hanya sumber materi yang digunakan dalam pembahasan, namun
juga sumber referensi lain yang berhubungan dengan materi yang sedang
dibahas. Direction service ini pada umumnya ditonjolkan dalam bentuk
suatu daftar bacaan atau bibliografi atau referensi yang dianjurkan untuk
dibaca atau dipelajari dan terdapat pada akhir artikel.
D. Mind Mapping
1. Pengertian Mind Mapping
Mind mapping pertama kali dikembangkan oleh Tony Buzan seorang
psikologi dari Inggris pada awal tahun 1970. Buzan menyatakan, mind
mapping adalah cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak
dan mengambil informasi keluar dari otak. Mind mapping adalah cara
mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan memetakan pikiranpikiran. Dalam membuat mind mapping kita menggunakan warna, memiliki
struktur alami yang memancar dari pusat, menggunakan garis lengkung,
simbol, kata dan gambar yang sesuai dengan satu rangkaian sehingga
memudahkan kita mengingat banyak informasi (DePorter dkk, 2014).
Mind mapping adalah suatu teknik pemanfaatan seluruh otak dengan
menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk
kesan. Otak sering mengingatkan kembali dalam bentuk gambar, simbol,
suara, bentuk-bentuk dan perasaan (Shoimin, 2016). Hariati Rahayu telah
membuktikan bahwa mind map dapat meningkatkan kreativitas dan prestasi
belajar siswa pada materi sistem periodik unsur. Suratmi dan Fivin Noviyanti
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telah membuktikan bahwa mind map dapat diajdikan alat untuk mengukur
hasil belajar siswa pada pembelajaran sistem reproduksi (Asmara, 2015).
Mind map adalah suatu diagram yang digunakan untuk mempresentasikan
kata-kata, ide, tugas-tugas, ataupun suatu yang dikaitkan dan disusun secara
radial mengelilingi kata kunci ide utama. Mind mapping digunakan untuk
menggeneralisasikan,

memvisualisasikan,

menstrukturisasi

dan

mengelompokkan dan sebagai alat bantu pembelajaran, pengorganisasian,
problem solving, pengambilan keputusan, dan penulisan (Widowati, 2010).
Mind mapping diawali dengan konsep atau tema tunggal yang memiliki
banyak pemikiran yang menjadi umpan kepada siswa untuk berpikir dan
menghasilkan banyak gagasan mengenai suatu konsep atau tema tunggal
tersebut. Mind map membuat sebuah topik yang panjang rumit menjadi
sebuah pola singkat, menarik dan gampang untuk dipahami. Mind map
dimulai dari sebuah topik yang berada di tengah kertas, kemudian subtopik
harus disusun secara acak, tetapi wajib mengelilingi topik utama yang berada
di tengah-tengah kertas. Topik ini dikelilingi karena mind map mengikuti pola
otak dalam menjabarkan sebuah informasi. Subtopik ini akan bercabang lagi
ketika terdapat informasi pada subcabang tersebut (Dananjaya, 2010).
2. Langkah-Langkah Pembuatan Mind Mapping
Menurut Buzan dalam Utami (2013), langkah-langkah membuat mind
map yaitu sebagai berikut:
1. Menentukan tema atau topik dari mind map, menulis topik tersebut pada
bagian tengah kertas kosong yang diletakkan mendatar (landscape).
Memulai penulisan dari pusat memberikan kebebasan otak untuk
menyebar kesegala arah dan mengekspresikan dirinya lebih bebas dan
alami.
2. Menggunakan gambar untuk topik utama. Sebuah gambar atau foto akan
mempunyai seribu kata yang membantu otak dalam menggunakan
imajinasi yang akan diungkapkan. Sebuah gambar sentral akan lebih
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menarik, membuat otak tetap terfokus, membantu otak berkonsentrasi,
dan mengaktifkan otak.
3. Menggunakan berbagai warna. Bagi otak, warna sama menariknya
dengan gambar. Warna membuat peta pikir (mind map) lebih hidup,
menambah energi pada pemikiran yang kreatif, dan menyenangkan.
4. Mencari topik-topik cabang yang berhubungan dengan topik utama.
Menuliskan pula dengan satu kata kunci untuk tiap-tiap topik cabang.
Menghubungkan setiap topik cabang, akan membantu memahami dan
mengingat lebih banyak dengan mudah. Menggunakan gambar atau kodekode sederhana untuk tiap topik cabang.
5. Mencari hubungan antara topik cabang dengan topik utama. Menggambar
hubungan dengan membuat garis lengkung yang menghubungkan antara
topik.
6. Menyisakan ruangan kosong pada kertas untuk penambahan tema atau
topik. Ruang kosong digunakan untuk menempatkan ide yang tiba-tiba
muncul.
3. Jenis-Jenis Mind Map
Menurut “Team Pelajar” (2020), terdapat jenis-jenis mind map, di
antaranya:
a. Mind Map Silabus
Mind map silabus atau mind map makro adalah salah satu jenis mind map
yang membantu memberikan gambaran tentang apa yang dipelajari dan
biasanya dibuat dalam ukuran besar serta ditempel di dinding.
b. Mind Map Bab
Mind map bab dibuat berdasarkan masing-masing bab yang telah
dipelajari, namun diringkas poin penting atau garis besarnya saja untuk
mudah mengingatnya.
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c. Mind Map Paragraf
Mind map ini dapat memberikan informasi secara lengkap karena selain
bisa melihat ringkasan setiap bab, bisa juga mengetahui ringkasan
penjelasan. Mind map ini dapat dibuat di buku teks kecil.
4. Manfaat Mind Mapping
Metode pembelajaran mind mapping dianggap menjadi suatu metode
yang baik karena dengan menerapkan metode mind mapping ada banyak
keuntungan yang bisa diperoleh. Beberapa keuntungan yang kita peroleh dari
penggunaan mind mapping menurut Alamsyah (2016) antara lain:
1. Dapat melihat gambaran secara menyeluruh dengan jelas.
2. Dapat melihat detailnya tanpa kehilangan benang merah antar topik.
3. Terdapat pengelompokan informasi.
4. Menarik perhatian mata dan tidak membosankan.
5. Memudahkan berkonsentrasi.
6. Proses pembuatnnya menyenangkan karena melibatkan gambar, warna
dan lain-lain.
7. Mudah mengingatnya karena ada penanda-penanda visual.
Metode pembelajaran mind mapping yang menggabungkan fungsi otak
kanan dan otak kiri ini memanfaatkan media gambar yang berupa mind map
baik yang dibuat sendiri ataupun yang telah tersedia. Namun media mind map
yang dibuat sendiri dirasa lebih merangsang kerja otak kanan maupun otak
kiri. Pembuatan mind map akan memperoleh dampak positif tersendiri.
Adapun efek positif yang akan diperoleh jika menggunakan mind map
berdasarkan Alamsyah (2016) adalah sebagai berikut:
1. Lebih baik dalam mengingat.
2. Mendapat ide brilian.
3. Menghemat dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.
4. Mendapat nilai yang bagus.
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5. Mengatur pikiran, hobi dan hidup.
6. Lebih banyak bersenang-senang.
E. Hasil Penelitian yang Relevan
1. Penelitian Retnowati (2018) yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran
Tipe Mind Mapping untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik pada
Mata Pelajaran Biologi tentang Sistem Regulasi di Kelas XI IPA C SMA
Negeri 5 Bogor mengalami kesulitan minimnya daya serap siswa dalam
mempelajari materi Sistem Regulasi dan terdapat 65,5% siswa
mendapatkan nilai di bawah KKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
dengan menggunakan model pembelajaran mind mapping peserta didik
semakin memahami materi tersebut dan mengalami peningkatan hasil
belajar.
2. Mentari dan Harahap (2018) dalam penelitian yang berjudul Pengembangan
Ensiklopedia Genetika Mendel sebagai Sumber Belajar Biologi pada Materi
Hereditas di Kelas XII IPA menyebutkan bahwa kelas XII IPA SMAN 10
Medan mengalami kesulitan mempelajari materi Hereditas sehingga peserta
didik kurang minat belajar materi tersebut dan hanya 10% siswa yang lulus
KKM, selain itu dikarenakan buku pegangan biologi yang mereka miliki
terlalu membosankan dan infromasi yang terdapat di dalamnya didominasi
oleh uraian tertulis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelayakan
produk yang dihasilkan masuk dalam golongan sangat baik berdasarkan
penilaian dari ahli materi, ahli media, guru biologi dan peserta didik. Selain
itu, pemahaman peserta meningkat ketika menggunakan ensiklopedia dan
peserta didik tidak merasa bosan untuk membaca dan mempelajarinya.
3. Penelitian Rostikawati dan Susanto (2019) yang berjudul Pengembangan
Ensiklopedia Vertebrata untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Biologi
Siswa SMA dilatarbelakangi oleh kesulitan yang dialami oleh peserta didik
kelas XI MIPA1 di salah satu SMA di Kabupaten Bogor dalam memahami
materi Vertebrata, selain itu dikarenakan bahan ajar yang mereka miliki
tidak menarik dan membuat mereka bosan. Hasil produk ensiklopedia yang
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dibuat oleh Rostikawai dan Susanto menunjukkan bahwa kelayakan
ensiklopedia sangat baik untuk digunakan dan ensiklopedia vertebrata sub
materi animalia Aves dan Mammalia dapat meningkatkan pemahaman
konsep biologi peserta didik.
Adapun bagan literature map mengenai penelitian relevan dapat dilihat
pada gambar 2.1 berikut.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
25

Retnowati, 2018
Penerapan
Model
Pembelajaran
Tipe
Mind Mapping untuk
Meningkatkan
Hasil
Belajar Peserta Didik
pada Mata Pelajaran
Biologi tentang Sistem
Regulasi di Kelas XI
IPA C SMA Negeri 5
Bogor

Output:
Model
pembelajaran
mind
mapping tentang Sistem
Regulasi

Mentari dan Harahap,
2018

Rostikawati
Susanto, 2019

Pengembangan
Ensiklopedia Genetika
Mendel
Sebagai
Sumber Belajar Biologi
pada Materi Hereditas
di Kelas XII IPA
SMAN 10 Medan

Pengembangan
Ensiklopedia Vertebrata
untuk
Meningkatkan
Pemahaman
Konsep
Biologi Siswa SMA

Output: Ensiklopedia
Genetika Mendel materi
Hereditas

Output: Ensiklopedia
Vertebrata

dan

Penelitian yang dilakukan sekarang:
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR ENSIKLOPEDIA PLUS MIND MAPPING
BERBASIS WEBSITE PADA MATERI SISTEM PENCERNAAN MANUSIA
KELAS XI SMA
Lestari (2020)
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, antara lain:
 Materi yang dikembangkan adalah Sistem Pencernaan Manusia
 Output penilitian yaitu ensiklopedia plus mind mapping
Relevansi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain:
 Penelitian Retnowati (2018) relevan dengan peneilitian ini adalah
pembelajaran dengan mind mapping
 Penelitian Mentari dan Harahap (2018) relevan dengan pengembangan
ensiklopedia
 Penelitian Rostikawati dan Susanto (2019) relevan dengan pengembangan
ensiklopedia
Gambar 2.1 Literature Map
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F. Kerangka Berpikir
Pembelajaran pada saat ini merupakan pembelajaran dengan menggunakan
kurikulum 2013 yang artinya kurikulum 2013 memiliki karakteristik bahwa
pembelajaran tidak hanya menggunakan media pembelajaran dan bahan ajar
yang sederhana. Pembelajaran biologi dengan kurikulum 2013 yang disajikan
secara terpadu akan membuat guru menjadi seseorang yang lebih kreatif. Apabila
pembelajaran biologi tidak dapat berjalan dengan baik, maka akan menyebabkan
permasalahan. Permasalahan yang terjadi dapat menyebabkan peserta didik
memiliki minat dan motivasi belajar yang rendah sehingga peserta didik tidak
maksimal untuk belajar.
Pengajaran di sekolah hendaknya menggunakan bahan ajar yang menarik
sehingga peserta didik tidak merasa bosan dan dapat mengalami hasil belajar
yang memuaskan. Wawancara analisis kebutuhan bersama guru biologi di lima
sekolah yang berbeda menunjukkan bahwa proses pembelajaran media
pembelajaran yang sering digunakan yaitu dengan tampilan materi maupun
gambar sederhana dalam slide power point dengan bantuan buku paket. Buku
yang biasanya digunakan dalam pembelajaran masih kurang visualisasinya dan
desainnya juga masih didominasi teks. Kurangnya visualisasi dan variasi dari
media pembelajaran yang digunakan mengakibatkan peserta didik merasa jenuh
dan enggan untuk belajar dengan baik terutama pada materi sistem pencernaan
manusia. Guru berharap agar ada suatu media sebagai bahan ajar yang dapat
memberikan gambaran dan pemahaman kepada peserta didik pada materi sistem
pencernaan manusia.
Berdasarkan permasalahn tersebut, peniliti tertarik untuk mengembangkan
bahan ajar dalam proses pembelajaran menggunakan ensiklopedia dan mind
mapping untuk materi sistem pencernaan manusia kelas XI SMA. Dominasi
gambar dari produk ini akan mempermudah penjelasan materi terkait sistem
pencernaan maupun enzim-enzim yang terdapat dalam proses pencernaan
manusia yang dipelajari. Perpaduan antara ensiklopedia yang memiliki banyak
gambar dan konsep mind mapping akan menjadikan peserta didik lebih mudah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
27

memahami dan mengingat materi yang dipelajari. Berikut ini kerangka
pemikiran penelitian ditunjukkan dengan jelas pada gambar 2.2.
Fakta di sekolah:

Kualitas pembelajaran yang
diharapkan:
Guru perlu berinovasi dan berkreasi
dalam mengembangkan bahan ajar yang
menarik sebagai sistem pembelajaran
jarak jauh atau daring sehingga peserta
didik dapat lebih mudah memahami dan
jauh lebih menarik minat dan motivasi
belajar terhadap materi saat proses
pembelajaran jarak jauh atau daring
seperti saat ini.

1. Penyampaian materi secara daring hanya
menggunakan media yang monoton yaitu power
point dan buku paket.
2. Kemampuan guru yang terbatas untuk membuat
model atau desain bahan ajar yang lebih modern
dan menarik.
3. Minat dan motivasi belajar peserta didik yang
rendah
4. Peserta didik kesulitan dalam memahami sistem
pencernaan maupun enzim-enzim yang terdapat
dalam proses pencernaan manusia.

Penelitian relevan:

Alternatif pemecahan masalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Retnowati (2018)
dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Tipe
Mind Mapping untuk Meningkatkan Hasil Belajar
Peserta Didik pada Mata Pelajaran Biologi tentang
Sistem Regulasi di Kelas XI IPA C SMA Negeri 5
Bogor”
2. Penelitian yang dilakukan oleh Mentari dan Harahap
(2018) dengan judul “Pengembangan Ensiklopedia
Genetika Mendel Sebagai Sumber Belajar Biologi
pada Materi Hereditas di Kelas XII IPA SMAN 10
Medan”
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rostikawati dan
Susanto (2019) dengan judul “Pengembangan
Ensiklopedia Vertebrata untuk Meningkatkan
Pemahaman Konsep Biologi Siswa SMA”

1. Pengembangan bahan ajar dengan
gambar dan teks yang dapat menarik
daya baca peserta didik.
2. Bahan ajar dapat mewakili guru
dalam menjelaskan materi kepada
peserta didik.
3. Bahan ajar mudah diakses kapan saja
dan di mana saja melalui
desktop/laptop maupun smartphone
dan dapat dibuat sebagai hard copy
(print).

Penelitian yang dilakukan:
“Pengembangan Bahan Ajar Ensiklopedia Plus Mind Mapping Berbasis Website pada Materi
Sistem Pencernaan Manusia Kelas XI SMA”
Ouput dan harapan:
Produk ensiklopedia plus mind mapping untuk materi sistem pencernaan manusia kelas XI SMA
yang lebih menarik ini dapat membantu guru dan peserta didik dalam pembelajaran biologi
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau Research
and Development (RnD). Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan
untuk dapat mengembangkan produk baru atau menyempurnakan produk yang
telah ada sebelumnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan (Sukmadinata,
2013).
B. Langkah-langkah Penelitian Pengembangan
Prosedur penelitian yang dilakukan peneliti mengacu pada pedoman
langkah-langkah penelitian RnD menurut Borg and Gall dalam Sugiyono (2013)
dengan modifikasi. Tahapan penelitian RnD menurut Sugiyono (2013) dapat
dilihat pada gambar 3.1. Pada penelitian pengembangan bahan ajar pada materi
Sistem Pencernaan Manusia kelas XI SMA ini, peneliti hanya melakukan sampai
pada 5 langkah pengembangan karena waktu yang tidak memungkinkan. Berikut
ini adalah langkah penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini:
1. Potensi Masalah
Peneliti menganalisis potensi dan masalah melalui studi literatur dan
wawancara. Studi literatur dan wawancara ini bertujuan untuk melihat
masalah apa yang sedang terjadi dalam pembelajaran biologi serta potensi
apa yang dapat dikembangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Wawancara dilakukan bersama dengan 5 guru Biologi dari 5 sekolah, yaitu
SMA Lamaholot Jakarta, SMA Santo Leo Jakarta, SMA Providentia Jakarta,
SMAK BPK Penabur Bandarlampung, dan SMA GAMA Yogyakarta. Hasil
wawancara dikumpulkan dan dianalisis kebutuhannya sebagai dasar untuk
melakukan pengembangan sebuah produk berupa bahan ajar ensiklopedia
plus mind mapping.

28
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2. Pengumpulan Data
Pada penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan
studi literatur dan wawancara. Wawancara dilakukan untuk menganalisis
kebutuhan sekolah, sedangkan studi literatur dilakukan untuk menganalisis
penelitian yang relevan dan mencari sumber-sumber referensi dalam
penyusunan komponen produk ini.
3. Desain Produk
Berdasarkan analisis kebutuhan, peniliti merancang pembuatan bahan ajar
ensiklopedia plus mind mapping untuk peserta didik kelas XI SMA.
Perencanaan ini mulai dari menyusun materi yang akan disajikan yaitu
materi sistem pencernaan manusia dan desain rancangan dalam ensiklopedia,
kemudian membuat bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping sesuai
dengan materi dan desain rancangan yang telah direncanakan sebelumnya.
4. Validasi Desain
Validasi ini bertujuan untuk menilai kualitas desain produk yang
dikembangkan. Validasi yang dilakukan pada penelitian ini merupakan
validasi dari pemikiran rasional dan pengetahuan para ahli. Setiap tenaga ahli
diminta untuk menilai desain produk tersebut sehingga dapat diketahui
kelemahan dan kekuatan suatu produk yang dibuat. Penilaian validator
tersebut bertujuan untuk mengetahui kelayakan suatu produk yang dibuat,
selanjutnya dari kelemahan atau kekurangan serta masukan dari para ahli
akan dilakukan sebagai perbaikan dalam menyempurnakan produk akhir
yang akan diselesaikan. Validasi produk dilakukan oleh ahli praktisi yaitu
guru biologi di sekolah dah ahli media serta ahli materi yang dilakukan oleh
dosen universitas.
5. Revisi Desain
Pada tahap ini yaitu hasil evaluasi. Hasil evaluasi dari guru menjadi bahan
revisi untuk desain produk yang dikembangkan. Peneliti akan merevisi
desain produk sesuai apa yang menjadi penilaian para ahli. Berikut ini
merupakan skema prosedur penelitian:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
30

Potensi dan
Masalah

Pengumpulan
Data

Desain
Produk

Uji Coba
Produk

Revisi
Desain

Validasi
Desain

Revisi
Produk

Uji Coba
Pemakaian

Revisi
Produk Akhir

Produksi
Massal
Gambar 3.1 Skema tahapan RnD menurut Borg and Gall dalam Sugiyono (2013)
C. Spesifikasi Produk
Penelitian ini mengembangkan bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping
menggunakan software Microsoft word dibantu dengan menggunakan Corel
Draw dan dimasukkan ke website. Produk yang dihasilkan adalah bahan ajar
yang dapat membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran Biologi di kelas
yang berisi materi sistem pencernaan manusia. Adapun spesifikasi bahan ajar ini
adalah sebagai berikut:
1. Materi pembelajaran yang berisi tentang pokok bahasan Sistem Pencernaan
Manusia kelas XI SMA.
2. Ensiklopedia dilengkapi dengan mind mapping dan gambar-gambar yang
sesuai dengan materi.
3. Soal latihan untuk mengetahui tingkat kepahaman peserta didik terhadap
materi pembelajaran yang diajarkan.
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D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua), yaitu
wawancara dan angket.
1. Wawancara
Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data informasi
mengenai analisis kebutuhan di sekolah. Wawancara dilaksanakan secara
lisan dalam video call melalui WhatsApp bersama dengan guru biologi
dengan menggunakan pedoman wawancara.
2. Angket
Angket atau kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam
penelitian yang dilakukan secara tidak langsung. Oleh karena itu, dalam
penyusunan kuesioner perlu diperhatikan beberapa hal agar pengumpulan
data dapat dilakukan sesuai dengan target. Dalam kuesioner hendaknya
dituliskan petunjuk pengisian agar responden mengerti maksud pengedaran
angket tersebut, jaminan kerahasiaan jawaban dan ucapan terimakasih
kepada responden. Butir-butir pernyataan dalam kuesioner hendaknya
dirumuskan secara jelas, komunikatif, dan mudah dipahami (Sukmadinata,
2013). Pada penelitian ini, jenis pernyataan yang digunakan oleh peneliti
adalah pertanyaan terbuka di mana responden cukup memberikan tanda
centang (√) pada jawaban yang menurut responden sesuai.
Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Lembar Pedoman Wawancara Analisis Kebutuhan
Instrumen pengumpulan data lembar pedoman wawancara analisis
kebutuhan digunakan untuk mengetahui realita yang terjadi di sekolah,
Pertanyaan dalam pedoman wawancara ini merupakan jenis pertanyaan
terbuka. Responden menjawab bebas dan leluasa pertanyaan yang diberikan
oleh peneliti seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.2. Pertanyaan dalam
pedoman wawancara merupakan pertanyaan yang berkaitan dengan
pembelajaran Biologi dan permasalahan kompetensi atau materi yang terjadi
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di sekolah. Aspek dan indikator dalam pedoman wawancara yang telah
disusun dapat dilihat pada tabel 3.1. Hasil wawancara bersama guru biologi
tersebut

akan

dianalisis

mengenai

kebutuhannya

terkait

dengan

permasalahan yang terjadi di sekolah.
Tabel 3.1 Indikator Pertanyaan Analisis Kebutuhan
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

Aspek Pertanyaan
Identitas guru
Standar Ketuntasan (KKM)
Pelaksanaan Pembelajaran
Metode Pembelajaran
Media Pembelajaran
KD
Evaluasi Pembelajaran

No. Pertanyaan
1
2
3, 4
5, 6, 7
8, 9, 10, 11
12, 13
14, 15

Tabel 3.2 Panduan Pertanyaan Analisis Kebutuhan
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Pertanyaan
Sudah berapa lama Bapak / Ibu guru mengajar Biologi di SMA?
Berapa standar ketuntasan minimal (KKM) pada mata pelajaran
Biologi di SMA?
Bagaimana partisipasi dari peserta didik selama proses
pembelajaran daring?
Apakah motivasi belajar peserta tetap tinggi hingga sekarang?
Model / metode apa yang digunakan selama proses pembelajaran
luring dan daring?
Apakah metode yang digunakan membantu Bapak / Ibu guru dalam
menyampaikan materi pembelajaran?
Kesulitan-kesulitan apa yang didapatkan dalam menerapkan
metode pembelajaran tersebut?
Media apa saja yang digunakan Bapak / Ibu guru selama
pembelajaran daring?
Apakah Bapak / Ibu guru mengalami kesulitan atau hambatan
dalam menggunakan media pembelajaran?
Apakah peserta didik kesulitan dalam menggunakan media
pembelajaran yang Bapak / Ibu guru gunakan?
Apakah Bapak / Ibu guru menerapkan media IT dalam
mengevaluasi
pembelajaran
siswa?
(misalnya
seperti
menggunakan quizizz atau media lainnya)
Dari media dan metode yang digunakan dalam pembelajaran,
materi atau kompetensi dasar (KD) mana yang dirasa sulit untuk
disampaikan oleh guru dalam pembelajaran daring?
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13.

14.
15.

Dari media dan metode yang digunakan dalam pembelajaran,
materi atau kompetensi dasar mana yang memperoleh hasil belajar
yang kurang memuaskan? Mengapa?
Bagaimana cara Bapak / Ibu guru dalam menerapkan evaluasi
pembelajaran?
Aspek apa saja yang dievaluasi oleh Bapak / Ibu guru selama proses
pembelajaran?

2. Lembar Angket Validasi
Angket atau kuesioner validasi digunakan untuk mengukur kelayakan
produk

yang

dikembangkan.

Instrumen

angket

pada

penelitian

pengembangan ini digunakan untuk memperoleh data dari ahli media, ahli
materi dan dua guru biologi di dua sekolah sebagai bahan mengevaluasi
produk yang dikembangkan. Ahli materi memberikan penilaian dari aspek
kelayakan isi dan kelayakan penyajian, ahli media memberikan penilaian
dari aspek kelayakan kebahasaan dan kelayakan kegrafikan. Instrumen
kelayakan bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping menggunakan skala
likert dengan 4 alternatif jawaban (Sugiyono, 2013): sangat setuju, setuju,
tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Agar diperoleh data kuantitatif, maka
setiap alternatif jawaban diberi skor dengan penjelasan sebagai berikut
yakni: 1) Skor 4: Sangat baik, diberikan jika rubrik tersebut sangat relevan
dengan item indikator yang ditelaah. 2) Skor 3: Baik, diberikan jika rubrik
tersebut sesuai dengan item indikator yang ditelaah. 3) Skor 2: Kurang baik,
diberikan jika rubrik tersebut kurang relevan dengan item indikator yang
ditelaah. 4) Skor 1: Sangat kurang baik, diberikan jika rubrik tersebut tidak
relevan dengan item indikator yang ditelaah. Indikator pada tabel 3.3
merupakan panduan dalam pembuatan kuesioner penilaian pengembangan
produk yang ada dalam lembar kuesioner pada tabel 3.4 dan 3.5.
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Tabel 3.3 Indikator Panduan Validasi Produk
Aspek

Indikator

Materi
Pelajaran

Media Bahan
Ajar

Keluasan dan kedalaman materi
Kejelasan penulisan bahan isi bahan
ajar ensiklopedia plus mind mappung
Rangkuman materi
Penyajian materi dilengkapi dengan
gambar
yang
sesuai
dengan
pembahasannya
Kesuaian dengan kemampuan peserta
didik
Menumbuhkan motivasi / rasa ingin
tahu dan semangat peserta didik untuk
belajar dan memahami materi
Tampilan cover atau sampul
Kemenarikan bahan ajar ensiklopedia
plus mind mapping
Kemudahan
isi
bahan
ajar
ensiklopedia plus mind mapping
Komposisi gambar tidak berlebihan
dan tata letaknya sesuai
Pengunaan font
Penggunaan bahan ajar ensiklopedia
plus mind mapping

No.
Pernyataan
1, 2
3, 4
5
6
7
8
1
2
4, 5, 6
7
8, 9
10

Tabel 3.4 Instrumen Validasi Aspek Materi Pembelajaran oleh Ahli Materi
No.

Pernyataan

1.

Isi materi bahan ajar
ensiklopedia plus mind
mapping yang dijabarkan
mencerminkan substansi
materi yang terkandung
dalam kompetensi dasar
(KD)
Isi bahan ajar ensiklopedia
plus
mind
mapping
mencakup materi mulai
dari zat makanan sampai
keterkaitannya
dengan

2.

1

Skor
2 3

4

Keterangan
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konsep
yang
akan
disampaikan
3. Penjabaran materi pada
bahan ajar ensiklopedia
plus mind mapping tidak
menimbulkan multi tafsir
4. Mind
mapping
memudahkan
proses
pemahaman materi
5. Aspek ringkasan materi
pada bahan ajar mudah
dipahami oleh peserta
didik saat membacanya
6. Penyajian materi pada
bahan ajar ensiklopedia
plus
mind
mapping
dilengkapi dengan gambar
sesuai dengan hal yang
sedang dibahas sehingga
mempermudah
pemahaman peserta didik
saat membacanya
7. Bahan materi pada bahan
ajar ensiklopedia plus
mind mapping sesuai
dengan
tingkat
kemampuan peserta didik
kelas XI SMA
8. Bahan materi memberikan
rangsangan
berupa
motivasi / menumbuhkan
rasa ingin tahu dan
semangat kepada peserta
didik untuk belajar secara
mandiri
dengan
menggunakan
sumber
belajar ensiklopedia plus
mind mapping
Total Skor:
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Tabel 3.5 Instrumen Validasi Aspek Media Bahan Ajar oleh Ahli Media
No.
1.
2.

Pernyataan

Tampilan cover menarik
Kemenarikan
tampilan
bahan ajar ensiklopedia
plus
mind
mapping
berbasis website
3. Kualitas gambar dalam
bahan ajar ensiklopedia
plus mind mapping jelas
4. Isi mind mapping dalam
bahan
ajar
mudah
dipahami
5. Penggunaan bahasa dalam
bahan ajar ensiklopedia
plus mind mapping mudah
dipahami
6. Materi dalam bahan ajar
ensiklopedia plus mind
mapping mudah dipahami
7. Gambar
yang
dicantumkan dalam bahan
ajar ensiklopedia plus
mind
mapping
tata
letaknya sesuai dan tidak
berlebihan
8. Pemilihan font mudah
dibaca oleh pengguna
9. Pemilihan warna font
kontras
dengan
background
10. Kemudahan
dalam
penggunaan bahan ajar
ensiklopedia plus mind
mapping
Total Skor:

1

Skor
2 3

4

Keterangan
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Rata-rata skor: Total keseluruhan skor ÷ jumlah pernyataan
Keterangan dalam penskoran:
Skor 1 = Sangat kurang baik
Skor 2 = Kurang baik
Skor 3 = Baik
Skor 4 = Sangat Baik
Komentar umum dan saran:
Kesimpulan:
Berilah tanda centang (√) di bawah ini!
1. Bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping layak diujicobakan tanpa
revisi ( )
2. Bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping layak diujicobakan dengan
revisi ( )
3. Bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping tidak layak diujicobakan ( )

Tabel 3.6 Rubrik Penskoran Validasi Aspek Materi
No.
Indikator Pernyataan
1. Kesesuaian
isi
materi
berdasarkan KI dan KD:
 KI 3 (aspek pengetahuan)
 KD 3.6 Menganalisis
hubungan antara struktur
jaringan penyusun organ
pada sistem pencernaan
dalam kaitannya dengan
nutrisi, bioproses dan
gangguan fungsi yang
dapat terjadi pada sistem
pencernaan manusia
2. Kesuaian materi mulai dari:
 Zat Makanan
 BMR (Basal Metabolic
Rate) dan BMI (Body
Mass Index)
 Pengertian
Sistem
Pencernaan Manusia
 Macam-Macam
Proses
Pencernaan
 Saluran Pencernaan
 Enzim-Enzim Pencernaan
dan Fungsinya

Kriteria Penilaian
Skor
Memenuhi 100% aspek
4
yang ditentukan
Memenuhi 75% aspek yang
3
ditentukan
Memenuhi 50% aspek yang
2
ditentukan
Memenuhi 25% aspek yang
1
ditentukan

Memenuhi 5 aspek
Memenuhi 4 aspek
Memenuhi minimal 1 aspek
Tidak memenuhi aspek

4
3
2
1
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3.

4.

5.

6.

7

Penyakit / Gangguan pada
Sistem Pencernaan
Kemultitafsiran
kalimat Semua
kalimat
yang
dalam materi
digunakan dalam materi
bahan
ajar
tidak
menimbulkan multitafsir
Terdapat satu kalimat yang
digunakan dalam materi
bahan
ajar
tidak
menimbulkan multitafsir
Terdapat dua kalimat yang
digunakan dalam materi
bahan
ajar
tidak
menimbulkan multitafsir
Teradapat lebih dari dua
kalimat yang digunakan
dalam materi bahan ajar
menimbulkan multitafsir
Kejelasan mind mapping
Memenuhi 3 aspek
Memenuhi 2 aspek
 Isi mind mapping jelas
Memenuhi 1 aspek
 Tulisan jelas
 Tidak ada kata / kalimat Tidak memenuhi semua
yang menimbulkan multi aspek
tafsir
Aspek ringkasan materi pada Memenuhi 3 aspek
bahan ajar mudah dipahami
Memenuhi 2 aspek
 Ringkasan materi jelas
Memenuhi 1 aspek
 Ringkasan materi mudah Tidak memenuhi semua
aspek
dimengerti
 Ringkasan materi yang
disajikan singkat
Penyajian tulisan materi dan Memenuhi 3 aspek
gambar yang jelas
Memenuhi 2 aspek
 Menggunakan
bahasa Memenuhi 1 aspek
yang singkat, padat dan Tidak memenuhi semua
jelas
aspek
 Gambar jelas dan sesuai
dengan apa yang dibahas
 Tulisan jelas
Kesesuaian bahan materi pada Materi dalam bahan ajar
bahan ajar dengan tingkat sesuai dengan kemampuan
kemampuan peserta didik peserta didik
kelas XI SMA
Ada satu materi dalam
bahan ajar yang tidak sesui

4

3

2

1

4
3
2
1

4
3
2
1

4
3
2
1

4

3
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8.

Meningkatkan motivasi /
menumbuhkan rasa ingin tahu
dan semangat kepada peserta
didik
 Tampak luar bahan ajar
pada ensiklopedia plus
mind mapping menarik
 Memiliki variasi warna
yang menarik
 Disertai gambar dan
tulisan yang menarik dan
sesuai materi

dengan kemampuan peserta
didik
Ada dua materi dalam
bahan ajar yang tidak sesui
dengan kemampuan peserta
didik
Ada lebih dari dua materi
dalam bahan ajar yang tidak
sesui dengan kemampuan
peserta didik
Memenuhi 3 aspek
Memenuhi 2 aspek
Memenuhi 1 aspek
Tidak memenuhi semua
aspek

2

1

4
3
2
1

Tabel 3.7 Rubrik Penskoran Validasi Aspek Media Bahan Ajar
No.
Indikator Pernyataan
1. Tampilan cover

2.

Kriteria Penilaian
Skor
Tampilan cover / sampul
4
menarik / memiliki daya
tarik (warna sesuai gambar,
huruf menarik dan mudah
dibaca)
Tampilan sampul / cover
3
memiliki daya tarik awal
karena warnanya sesuai
dengan gambar
Tampilan cover / sampul
2
kurang menarik
Tampilan cover / sampul
1
tidak menarik
Kemenarikan tampilan bahan Memenuhi 2 aspek
4
ajar ensiklopedia plus mind Jika aspek 1 tercapai,
3
mapping berbasis website
namun aspek 2 tidak
tercapai
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3.

4.

5.

6.

Tampilan
background
sesuai dengan kontras
warna tampilan gambar
ilustrasi dan tulisan
 Tampilan isi pada bahan
ajar menarik
Kualitas gambar dalam bahan
ajar ensiklopedia plus mind
mapping

Isi mind mapping dalam
bahan ajar mudah dipahami

Penggunaan bahasa dalam
bahan ajar ensiklopedia plus
mind mapping
 Tidak menimbulkan multi
tafsir / makna ganda
 Bahasa sederhana
 Mudah dipahami
Materi dalam bahan ajar
ensiklopedia
plus
mind
mapping
 Sesuai dengan KD
 Mengandung informatif
 Kalimat jelas

Jika aspek 1 tidak tercapai,
namun aspek 2 tercapai
Tidak memenuhi semua
aspek

2

Gambar dalam bahan ajar
ensiklopedia plus mind
mapping jelas
Terdapat 1 gambar dalam
bahan ajar ensiklopedia plus
mind mapping tidak jelas
Terdapat 2 gambar dalam
bahan ajar ensiklopedia plus
mind mapping tidak jelas
Terdapat lebih dari 2
gambar dalam bahan ajar
ensiklopedia plus mind
mapping tidak jelas
Semua isi sesuai dengan
materi
Terdapat 1 kata atau kalimat
yang tidak sesuai dengan
materi
Terdapat 2 kata atau kalimat
yang tidak sesuai dengan
materi
Terdapat lebih dari 2 kata
atau kalimat yang tidak
sesuai dengan materi
Memenuhi 3 aspek
Memenuhi 2 aspek
Memenuhi 1 aspek
Tidak memenuhi semua
aspek

4

Memenuhi 3 aspek
Memenuhi 2 aspek
Memenuhi 1 aspek
Tidak memenuhi
aspek

4
3
2
1

semua

1

3

2

1

4
3

2

1

4
3
2
1
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7.

8.

9.

10.

Komposisi gambar dan tata Komposisi gambar tidak
letaknya
berlebihan dan tata letaknya
sesuai
Terdapat
1
komposisi
gambar berlebihan dan tata
letaknya tidak sesuai
Terdapat
2
komposisi
gambar berlebihan dan tata
letaknya tidak sesuai
Terdapat lebih dari 2
komposisi
gambar
berlebihan dan tata letaknya
tidak sesuai
Pemilihan font
Memenuhi 2 aspek
 Menggunakan jenis font Jika aspek 1 tercapai,
namun aspek 2 tidak
yang mudah dibaca
 Ukuran font sesuai dan tercapai
Jika aspek 1 tidak tercapai,
mudah dibaca
namun aspek 2 tercapai
Tidak memenuhi semua
aspek
Pemilihan warna font kontras Semua kalimat memiliki
dengan background
warna font kontras dengan
background
Terdapat
1
kalimat
memiliki warna font yang
tidak
kontras
dengan
background
Terdapat
2
kalimat
memiliki warna font yang
tidak
kontras
dengan
background
Terdapat lebih dari 2
kalimat memiliki warna font
yang tidak kontras dengan
background
Kemudahan
dalam Memenuhi 3 aspek
penggunaan
bahan
ajar Memenuhi 2 aspek
ensiklopedia
plus
mind Memenuhi 1 aspek
mapping
Tidak memenuhi semua
 Mudah diakses
aspek
 Mudah dibawa
 Mudah dibaca

4

3

2

1

4
3

2
1
4

3

2

1

4
3
2
1
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E. Teknik Analisis Data
Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi
2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil
wawancara analisis kebutuhan dan saran dari para ahli ketika validasi produk.
Data kuantitatif diperoleh dari penilaian para ahli ketika validasi produk.
1. Analisis Data Kualitatif
Analisis data kualitatif meliputi 2 data, yaitu hasil wawancara dan komentar
validasi produk. Hasil wawancara dianalisis oleh peneliti untuk penulisan
analisis kebutuhan sekolah, sedangkan komentar validasi produk merupakan
kritik dan saran mengenai produk yang telah peneliti kembangkan. Komentar
tersebut berhubungan dengan seberapa layak dan berkualitas produk yang
dikembangkan tersebut. Data tersebut akan dianalisis, kemudian dikaitkan
dengan kelayakan produk untuk menentukan bagian-bagian yang perlu
direvisi.
2. Analisis Data Kuantitatif
Total skor yang diperoleh dari penilaian validator akan dirata-rata
menggunakan rumus sebagai berikut: X = ∑x
N
Keterangan: X = Rata-rata skor keseluruhan
∑x = Jumlah skor setiap indikator
N = Jumlah soal pernyataan indikator
Setelah memperoleh skor rata-rata, langkah selanjutnya adalah menentukan
rentang skala dengan rumus: 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎 (𝑅𝑆) =

𝑚−𝑛
b

Keterangan: m = Skor tertinggi
n = Skor terendah
b = Jumlah kelas
Skor rata-rata yang diperoleh dalam hasil validasi kemudian dikonversikan
dalam nilai kualitatif berdasarkan tabel 3.8 berikut:
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Tabel 3.8 Pedoman Konversi Skor Hasil Penilaian Data Kuantitatif ke Data
Kualitatif
Rentang Skor
3,25 < 𝑥 ≤ 4
2,5 ≤ 𝑥 < 3,25
1,75 ≤ 𝑥 < 2,5
1 ≤ 𝑥 < 1,75

Data Kualitatif (Kategori)
Sangat Baik (SB)
Baik (B)
Kurang Baik (KB)
Sangat Kurang Baik

F. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan penelitian pengembangan produk berdasarkan hasil
validasi produk ensiklopedia plus mind mapping pada materi sistem pencernaan
manusia kelas XI SMA yaitu:
1. Dihasilkan produk berupa bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping
berbasis website pada materi Sistem Pencernaan Manusia kelas XI SMA.
2. Produk yang dihasilkan layak digunakan dan memiliki kualitas yang baik
jika memenuhi kategori baik dengan rentang skor 3 > x > 4
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAN
A. Hasil Penelitian
1. Data Analisis Kebutuhan
Pengembangan bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping berbasis
website pada materi sistem pencernaan manusia kelas XI SMA dilakukan
sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan. Langkah pertama yang
dilakukan dalam penelitian Research and Development (R&D) ini adalah
analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan bertujuan untuk mengetahui kondisi
nyata pembelajaran yang ada di sekolah selama daring / jarak jauh. Analisis
kebutuhan dilakukan dengan metode wawancara pada guru biologi kelas XI
SMA yang sudah ditentukan. Adapun 5 sekolah yang dipilih untuk analisis
kebutuhan yaitu SMA Lamaholot Jakarta, SMA Santo Leo II Jakarta, SMA
Providentia Jakarta, SMAK BPK Penabur Bandarlampung, dan SMA GAMA
Yogyakarta.
Sebelum melakukan wawancara, peneliti mempersiapkan daftar atau
panduan pertanyaan agar proses wawancara menjadi terstruktur. Panduan
pertanyaan terdiri atas 15 pertanyaan dengan 7 aspek. Ketujuh aspek tersebut
terdiri atas 1 pertanyaan terkait identitas guru, 1 pertanyaan terkait standar
ketuntasan (KKM), 2 pertanyaan terkait pelaksanaan pembelajaran, 3
pertanyaan terkait metode pembelajaran, 4 pertanyaan terkait media
pembelajaran, 2 pertanyaan terkait kompetensi dasar (KD), dan 2 pertanyaan
terkait evaluasi pembelajaran. Rangkuman hasil wawancara analisis
kebutuhan di 5 sekolah pada tabel berikut.

44
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Tabel 4.1 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan di SMA Lamaholot Jakarta, SMA Santo Leo II Jakarta, SMA Providentia Jakarta,
SMAK BPK Penabur Bandarlampung, dan SMA GAMA Yogyakarta
SMA Lamaholot
Jakarta
Identitas Guru Guru sudah mengajar
selama 3 tahun
Standar
KKM Biologi untuk
Ketuntasan
semua kelas X-XII
(KKM)
yaitu 75
Aspek

Pelaksanaan
Pembelajaran
(Partisipasi
peserta didik,
minat dan
motivasi
belajar peserta
didik)

Selama proses atau
pelaksanaan
pembelajaran siswa
semakin pasif dalam
mengikuti kelas online
dan mengumpulkan
tugas. Minat dan
motivasi belajar siswa
semakin menurun jauh.

SMA Santo Leo II
Jakarta
Guru sudah mengajar
selama 21 tahun
 KKM Biologi kelas
X yaitu 70
 KKM Biologi kelas
XI yaitu 72
 KKM Biologi kelas
XII yaitu 75
Semakin ke sini
partisipasi para murid
semakin menurun.
Sama seperti partisipasi
siswa, semakin ke sini
minat dan motivasi para
murid semakin
menurun juga.

SMA Providentia
Jakarta
Guru mengajar selama
20 tahun
KKM Biologi untuk
semua tingkatan (kelas
X-XII) yaitu 73

SMAK BPK Penabur
Bandarlampung
Guru sudah mengajar
selama 5 tahun
 KKM Biologi kelas
X dan XI yaitu 75
 KKM Biologi kelas
12 yaitu 76

SMA GAMA
Yogyakarta
Guru mengajar selama
31 tahun
KKM Biologi kelas XXII yaitu 70

Adanya penurunan
dalam berpartisipasi,
minat dan motivasi
peserta didik saat
pelaksanaan
pembelajaran karena
siswa semakin bosan.

Pada awal
pembelajaran daring
para siswa aktif,
namun semakin ke sini
semakin pasif atau
berkurang serta minat
dan motivasi siswa
menurun jauh.

Pada awal pelaksanaan
pembelajaran daring
siswa aktif
berpartisipasi dan
rajin, namun semakin
ke sini siswa sudah
pasif dan selalu telat
mengumpulkan tugas.
Hal ini membuat guru
harus japri satu per
satu untuk
mengingatkan para
siswa untuk mengikuti
kelas online dan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
46

Metode
 Metode yang
 Metode yang
 Metode yang

Pembelajaran
digunakan yaitu
digunakan yaitu
digunakan yaitu
(Model /
kooperatif, PBL.
kontekstual,
PBL, DL, PjBL.
metode yang
kooperatif, PBL.
 Metode
 Metode
digunakan,
pembelajaran sangat  Metode
pembelajaran sangat 
penggunaan
membantu dalam
pembelajaran sangat
membantu dalam
metode
menyampaikan
membantu dalam
menyampaikan
membantu /
materi pembelajaran.
menyampaikan
materi pembelajaran.
tidak,
materi pembelajaran.  Tidak ada kesulitan
 Kesulitan dalam
kesulitan
menerapkan metode  Kesulitan dalam
dalam menerapkan
dalam
pembelajaran yaitu
menerapkan metode
metode
menerapkan
menyamakan
pembelajaran yaitu
pembelajaran.

metode
persepsi anak dan
jaringan lemot.
pembelajaran)
kuota internet serta
waktu terbatas.

Media
Pembelajaran
(Media yang
digunakan
selama

 Media yang
digunakan selama
pembejaran daring
yaitu Google Meet,
Google Clasroom,

 Media yang
digunakan selama
pembejaran daring
yaitu Google Meet,
Google Clasroom,

 Media yang
digunakan selama
pembejaran daring
yaitu Google Meet,
Google Clasroom,



mengumpulkan tugas,
serta minat dan
motivasi sudah
menurun jauh.
Metode yang
 Metode yang
digunakan yaitu
digunakan yaitu
kooperatif dan
kooperatif.
kontekstual.
 Metode
Metode
pembelajaran
pembelajaran
sangat membantu
sangat membantu
dalam
dalam
menyampaikan
menyampaikan
materi
materi
pembelajaran.
pembelajaran.
 Kesulitan dalam
menerapkan metode
Kesulitan dalam
menerapkan metode
pembelajaran yaitu
pembelajaran yaitu
jaringan lemot dan
memacu siswa yang
motivasi belajar
kurang aktif
peserta didik yang
menjadi lebih aktif
rendah.
(motivasi peserta
didik).
Media yang
 Media yang
digunakan selama
digunakan selama
pembejaran daring
pembejaran daring
yaitu Google Meet /
yaitu Google Meet,
Zoom, WhatsApp
WhatsApp Group
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pembelajaran
WhatsApp Group
WhatsApp Group
WhatsApp Group
Group kelas sebagai
kelas sebagai
daring,
kelas, Zoom, power
kelas sebagai
kelas sebagai
informasi dan
informasi dan
kesulitan guru
point untuk bahan
informasi dan
informasi dan
pemaparan materi,
pemaparan materi,
dalam
ajar / penyampaian
pemaparan materi,
pemaparan materi,
power point.
power point untuk
menggunakan
materi dan buku
power point dan
power point untuk
bahan ajar.
 Jaringan internet
media
pelajaran.
buku paket untuk
bahan ajar.
membuat guru
 Guru tidak
pembelajaran,  Guru tidak
bahan ajar.
mengalami
mengalami
 Guru tidak
kesulitan
mengalami kesulitan  Guru mengalami
mengalami kesulitan
kesulitan atau
kesulitan atau
peserta didik
atau hambatan dalam
kesulitan atau
atau hambatan dalam
hambatan dalam
hambatan dalam
dalam
menggunakan media
hambatan dalam
menggunakan media
menggunakan
menggunakan
menggunakan
pembelajaran.
menggunakan media
pembelajaran.
media
media
media
pembelajaran jika
pembelajaran.
pembelajaran.
 Peserta didik tidak
 Sebagian besar
pembelajaran,
ada
perubahan
mengalami kesulitan
peserta didik tidak
 Peserta didik tidak
 Peserta didik tidak
media IT
aplikasi media
atau hambatan dalam
mengalami kesulitan
mengalami
mengalami
dalam
sehingga sering
menggunakan media
atau hambatan dalam
kesulitan atau
kesulitan atau
mengevaluasi
bingung.
pembelajaran.
menggunakan media
hambatan dalam
hambatan dalam
pembelajaran  Media yang
pembelajaran,
menggunakan
menggunakan
 Peserta didik tidak
siswa)
mengalami kesulitan
kecuali peserta didik
media
media
digunakan oleh guru
atau hambatan dalam
yang malas.
pembelajaran.
pembelajaran.
untuk mengevaluasi
menggunakan media  Media yang
pembelajaran siswa
 Media yang
 Media yang
pembelajaran.
yaitu Google
digunakan oleh guru
digunakan oleh
digunakan oleh
Clasroom untuk
untuk mengevaluasi
guru untuk
guru untuk
 Media yang
pengumpulan tugas,
digunakan oleh guru
pembelajaran siswa
mengevaluasi
mengevaluasi
ulangan harian
untuk mengevaluasi
yaitu Google Form
pembelajaran siswa
pembelajaran siswa
melalui Google
pembelajaran siswa
sebagai tugas.
yaitu Quizizz,
yaitu
Form.
yaitu Google
Google Classroom,
mengggunakan
Clasroom dan
Line grup kelas,
Google Meet dan
Google Form.
kahoot.
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KD
(KD / materi
yang dirasa
sulit untuk
disampaikan
oleh guru
dalam
pembelajaran
daring, KD /
materi yang
memperoleh
hasil belajar
yang kurang
memuaskan)

Evaluasi
Pembelajaran
(Cara guru
menerapkan
evaluasi

WhatsApp group
kelas.
 Materi atau
 Materi atau
 Materi atau
 Materi atau
 Materi atau
kompetensi dasar
kompetensi dasar
kompetensi dasar
kompetensi dasar
kompetensi dasar
yang dirasa sulit
yang dirasa sulit
yang dirasa sulit
yang dirasa sulit
yang dirasa sulit
untuk disampaikan
untuk disampaikan
untuk disampaikan
untuk disampaikan
untuk disampaikan
oleh guru dalam
oleh guru dalam
oleh guru dalam
oleh guru dalam
oleh guru dalam
pembelajaran daring
pembelajaran daring
pembelajaran daring
pembelajaran
pembelajaran
yaitu sistem
ialah sistem
yaitu metabolisme
daring yaitu sistem
daring yaitu sistem
pencernaan manusia
pertahanan tubuh
dan sistem
pencernaan manusia
pencernaan
dan sistem gerak
dan sistem
pencernaan manusia.
dan sistem regulasi.
manusia.
manusia.
pencernaan manusia.  Materi atau
 Materi atau
 Kompetensi dasar
 Materi atau
 Materi atau
kompetensi dasar
kompetensi dasar
atau materi yang
kompetensi dasar
kompetensi dasar
yang memperoleh
yang memperoleh
memperoleh hasil
yang memperoleh
yang memperoleh
hasil belajar yang
hasil belajar yang
belajar yang kurang
hasil belajar yang
hasil belajar yang
kurang memuaskan
kurang memuaskan
memuaskan yaitu
kurang memuaskan
kurang memuaskan
adalah sistem
adalah metabolisme
sistem pencernaan
adalah sistem
adalah sistem
pencernaan bagian
dan sistem
bagian proses dan
pencernaan karena
pencernaan bagian
proses dan
pencernaan, karena
enzimnya, karena
peserta didik susah
proses dan
enzimnya, dan
siswa sulit untuk
peserta didik sulit
untuk
enzimnya, karena
materi metabolisme
memahami.
untuk memahami.
memahaminya.
siswa sulit untuk
karena siswa sulit
memahami.
untuk memahami.
 Cara guru dalam
 Cara guru dalam
 Cara guru dalam
 Cara guru dalam
 Cara guru dalam
menerapkan evaluasi
menerapkan evaluasi
menerapkan evaluasi
menerapkan
menerapkan
pembelajaran dengan
pembelajaran dengan
pembelajaran dengan
evaluasi
evaluasi
pembemberian tugas
memberi tugas dan
pengiriman tugas
pembelajaran
pembelajaran
dan ulangan harian.
ulangan.
melalui Google
adalah memberikan
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pembelajaran
dan aspek
yang
dievaluasi)

 Aspek yang
dievaluasi oleh guru
selama proses
pembelajaran adalah
kognitif, afektif,
psikomotor

 Aspek yang
dievaluasi oleh guru
selama proses
pembelajaran adalah
pengetahuan,
keterampilan dan
sikap.

Classroom dan
ulangan harian pada
akhir bab.
 Aspek yang
dievaluasi oleh guru
selama proses
pembelajaran adalah
pengetahuan,
keterampilan dan
sikap.

dengan memberi
tugas soft copy
tugas dan ulangan.
yang dikirim
melalui WA group
 Aspek yang
secara dan ulangan.
dievaluasi oleh guru
selama proses
 Aspek yang
pembelajaran
dievaluasi oleh guru
adalah pengetahuan
selama proses
dan keterampilan.
pembelajaran
adalah
pengetahuan,
keterampilan dan
sikap.
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Berdasarkan hasil wawancara dari kelima sekolah tersebut, peneliti
menawarkan solusi untuk mengembangkan bahan ajar dalam proses
pembelajaran menggunakan ensiklopedia plus mind mapping untuk materi
Sistem Pencernaan Manusia kelas XI SMA. Kelima sekolah yang menjadi
objek penelitian ini memiliki permasalahan yang hampir sama, mulai dari
proses pembelajaran, metode / model pembelajaran, media pembelajaran, dan
kompetensi dasar (KD) yang bermasalah. Walaupun guru-guru menggunakan
media berbasis IT, akan tetapi jika penyampaian materi hanya melalui media
yang selalu sama, maka peserta didik akan tetap bosan untuk belajar. Dengan
adanya media bahan ajar ini, guru dan peserta didik dapat mengakses dan
mempelajari bahan ajar ini kapan saja dan di mana saja. Hal ini akan
mempermudah peserta didik untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar.
Selain itu, dengan adanya pengembangan bahan ajar ensiklopedia plus mind
mapping berbasis website ini dapat mempermudah guru sebagai fasilitator dan
menjelaskan materi serta meningkatkan inovasi menarik sebagai sistem
pembelajaran jarak jauh atau daring.
2. Deskripsi Produk Awal
Tahap setelah melakukan wawancara analisis kebutuhan, peneliti
menentukan materi Biologi kelas XI SMA sesuai dengan hasil wawancara
analisis kebutuhan di 5 sekolah. Adapun materi / kompetensi dasar (KD) yang
dipilih adalah materi Sistem Pencernaan Manusia. Setelah menentukan materi
pokok, peneliti menyusun tujuan dan indikator pembelajaran berdasarkan
kompetensi inti dan kompetensi dasar, serta perangkat pembelajaran.
Perangkat pembelajaran yang dimaksud adalah silabus dan rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dilengkapi dengan soal pilihan ganda,
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang berisi soal-soal untuk
meningkatkan penguasaan materi peserta didik dan instrumen penilaian untuk
mengukur aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
51

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) merupakan rancangan kegiatan
yang di dalamnya menjelaskan tentang prosedur atau langkah-langkah
pembejaran secara terperinci dan sistematis untuk mencapai kompetensi dasar
(KD), dan indikator dan tujuan pembelajaran yang digunakan. Komponen
yang terdapat dalam RPP yang dirancang adalah sebagai berikut:
1. Identitas RPP meliputi nama sekolah, mata pelajaran, kelas/semester,
materi pokok dan alokasi waktu.
2. Kompetensi inti.
3. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi (IPK).
4. Tujuan pembelajaran.
5. Materi pembelajaran.
6. Metode Pembelajaran.
7. Media dan sumber belajar.
8. Langka-langkah pembelajaran.
9. Penilaian.
10. Lampiran-lampiran (soal ulangan harian dan LKS).
Rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP) inii dibuat untuk materi
Sistem Pencernaan Manusia kelas XI SMA semester I (Ganjil) dengan alokasi
waktu 6 JP (6 × 45 Menit). RPP yang dirancang oleh peneliti bertujuan untuk
mendukung

pembelajaran

yang

kontekstual

dan

kooperatif,

dan

meningkatkan minat dan motivasi peserta didik selama proses pelaksanaan
pembelajaran. RPP ini juga dilengkapi dengan soal-soal uraian LKS yang
dapat meningkatkan pemahaman peserta didik. Instrumen penilaian juga
dibuat untuk mengukur aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta
didik.
Tahap berikutnya setelah menentukan materi pokok dan pembuatan
perangkat pembelajaran, peneliti membuat produk pengembangan bahan ajar.
Ensiklopedia plus mind mapping ini sebagai bahan ajar yang dikembangkan
oleh peneliti untuk materi Sistem Pencernaan Manusia kelas XI SMA. Bahan
ajar ini berdasarkan rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah
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dibuat. Produk bahan ajar ini dapat diakses melalui halaman website
http://venosnaker.000webhostapp.com/ yang diberikan oleh pengajar ketika
pembelajaran berlangsung / sebelum pembelajaran diadakan dan halaman
website dapat diakses melalui browser yang telah tersedia pada smartphone
maupun laptop / desktop yang dimiliki oleh masing-masing pengguna.
Pengguna dapat mengakses bahan ajar ini menggunakan smartphone maupun
laptop / desktop dengan semua tipe operating system (windows, mac, iOs,
linux, android). Penggunaan bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping ini
tidak ada cara khusus untuk menggunakan bahan ajar, sehingga pengguna
dapat langsung mengakses melalui link website yang diberikan oleh peneliti /
pengajar. Berikut gambaran produk awal bahan ajar ensiklopedia plus mind
mapping berbasis website pada materi Sistem Pencernaan Manusia kelas XI
SMA:
1. Tampilan Halaman Awal Ensiklopedia Plus Mind Mapping
Menggunakan Handphone
Bagian tampilan halaman awal ensiklopedia plus mind mapping
melalui website ini berisi judul, kelas, tombol materi, dan nama
penulis. Selain itu, tampilan halaman awal ini dilengkapi dengan
gambar background website yang mewakili materi Sistem Pencernaan
Manusia dan menambah daya tarik tampilan website.
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Gambar 4.1 Tampilan Halaman Awal Ensiklopedia Plus Mind
Mapping
Sumber: Dokumentasi Pribadi
2. Tampilan Halaman Awal Materi Bahan Ajar
Bagian tampilan halaman awal materi bahan ajar ini berisi cover
ensiklopedia plus mind mapping materi Sistem Pencernaan Manusia.
Selain itu, terdapat tombol fitur help yang berbentuk bulat berwarna
kuning-hitam dan terletak di kanan bawah yang berfungsi sebagai cara
penggunaan ensiklopedia plus mind mapping berbasis website ini.
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Gambar 4.2 Tampilan Halaman Awal Materi Bahan Ajar
Sumber: Dokumentasi Pribadi
3. Tampilan Halaman Fitur Help / Bantuan
Tampilan halaman fitur help / bantuan merupakan bagaian
halaman terkait cara penggunaan ensiklopedia plus mind mapping
berbasis website. Halaman fitur help terdiri dari deskripsi mengenai
produk, spesifikasi mengenai produk, tampilan produk jika melalui
desktop atau laptop maupun smartphone, menu navigasi produk, cara
mengganti halaman, cara fullscreen, dan cara melakukan zoom.
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Gambar 4.3 Tampilan Halaman Bantuan Bagian Deskripsi Produk
Sumber: Dokumentasi Pribadi
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Gambar 4.4 Tampilan Halaman Bantuan Bagian Spesifikasi Produk
Sumber: Dokumentasi Pribadi
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Gambar 4.5 Tampilan Halaman Bantuan Bagian Tampilan
Sumber: Dokumentasi Pribadi
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Gambar 4.6 Tampilan Halaman Bantuan Bagian Menu Navigasi
Sumber: Dokumentasi Pribadi
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Gambar 4.7 Tampilan Halaman Bantuan Bagian Ganti Halaman
Sumber: Dokumentasi Pribadi
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Gambar 4.8 Tampilan Halaman Bantuan Bagian Fullscreen
Sumber: Dokumentasi Pribadi
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Gambar 4.9 Tampilan Halaman Bantuan Bagian Zoom
Sumber: Dokumentasi Pribadi
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4. Tampilan Cover Bahan Ajar Ensiklopedia Plus Mind Mapping
Pada tampilan cover bahan ajar berisi judul, materi, kelas, dan
nama penulis. Selain itu, terdapat gambar sebagai background cover
bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping.

Gambar 4.10 Tampilan Cover Bahan Ajar Ensiklopedia Plus Mind
Mapping
Sumber: Dokumentasi Pribadi
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5. Tampilan Halaman Pengantar Buku dan Daftar Isi
Halaman pengantar buku dan daftar isi merupakan salah satu
komponen dalam produk bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping
yang berisi sambutan dari peniliti dan sekumpulan urutan judul-judul
yang terdapat pada bahan ajar. Halaman pengantar dan daftar isi akan
muncul setelah anak panah ke kanan / menggeser ke kanan. Gambar
4.11 merupakan tampilan halaman pengantar buku dan daftar isi.

Gambar 4.11 Tampilan Halaman Pengantar Buku dan Daftar Isi
Sumber: Dokumentasi Pribadi
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6. Tampilan Halaman Materi
Komponen utama dalam produk ini adalah materi Sistem
Pencernaan Manusia kelas XI SMA/MA. Materi akan muncul setelah
menekan anak panah ke kanan. Materi berisi indikator pencapaian
kompetensi berdasarkan kompetensi dasar (KD) maupun kompetensi
inti (KI) yang sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP)
yang telah dibuat. Isi materi juga terdapat mind mapping untuk
mempermudah peserta didik menangkap informasi ke dalam otak
serta terdapat gambar-gambar yang bertujuan untuk membantu
menjelaskan uraian materi yang diberikan dan memberikan visualisasi
yang dapat menarik minat siswa dalam proses pembelajaran.

Gambar 4.12 Tampilan Halaman Materi
Sumber: Dokumentasi Pribadi
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7. Tampilan Halaman Daftar Pustaka
Halaman daftar pustaka merupakan salah satu komponen pada
bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping yang berisi daftar rujukan
yang digunakan peneliti dalam menyusun produk ini. Daftar pustaka
ini berada di sebelah materi setelah halaman 15. Tampilan halaman
daftar Pustaka dapat dilihat pada gambar 4.13 berikut.

Gambar 4.13 Tampilan Daftar Pustaka
Sumber: Dokumentasi Pribadi
8. Tampilan Halaman Profil
Profil merupakan komponen terakhir yang ada dalam produk bahan
ajar ensiklopedia plus mind mapping ini. Isi profil berupa autobiografi
peneliti. Halaman profil berada di halaman 17 dan akan muncul
dengan cara menekan anak panah ke kanan / menggeser ke kanan.
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Gambar 4.14 Tampilan Profil
Sumber: Dokumentasi Pribadi
3. Hasil Validasi Produk
Produk bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping ini divalidasi setelah
semua proses pembuatan selesai. Tujuan pelaksanaan validasi adalah untuk
menilai kualitas dari produk yang sudah dikembangkan. Kategori skor yang
telah dibuat dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.
Tabel 4.2 Panduan Skor Kelayakan Produk
Rentang Skor
3,25 < 𝑥 ≤ 4
2,5 ≤ 𝑥 < 3,25
1,75 ≤ 𝑥 < 2,5
1 ≤ 𝑥 < 1,75

Kategori
Sangat Baik (SB)
Baik (B)
Kurang Baik (KB)
Sangat Kurang Baik

Validasi produk dilakukan oleh 4 validator, yaitu 2 guru Biologi SMA
kelas XI, ahli materi, dan ahli media. Masing-masing validator melakukan 1
kali validasi produk. Berikut hasil validasi yang telah dilakukan oleh
validator.
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1. Hasil Validasi oleh Guru Biologi SMA Kelas XI SMA
Validasi dilakukan oleh guru biologi SMA kelas XI SMA secara
online sebagai materi pembelajaran yaitu materi sistem pencernaan
manusia untuk siswa kelas XI SMA adalah Ibu M.G sebagai validator
1 dari SMA Lamaholot Jakarta dan Ibu E.S sebagai validator 2 dari
SMA Santo Leo II Jakarta. Hasil validasi dari Ibu M.G memperoleh
rata-rata skor 3,75 dengan kategori sangat baik dan diperoleh pada
tanggal 12 April 2021. Menurut Ibu M.G, produk ini layak digunakan
dengan beberapa revisi sesuai saran. Berikut adalah komentar dan
saran yang diberikan oleh ibu M.G.
Tabel 4.3 Komentar dan Saran dari Ibu M.G (Validator 1)
Butir Pertanyaan
Kejelasan mind mapping

Komentar
Terdapat tata letak yang salah
pada bagian organ

Komentar umum dan saran:
Masih terdapat kata-kata yang typo

Hasil validasi dari Ibu E.S memperoleh skor rata-rata skor 3,875
dengan kategori sangat baik dan diperoleh pada tanggal 16 April 2021.
Produk ini layak digunakan dengan beberapa revisi sesuai saran.
Berikut adalah komentar dan saran yang diberikan oleh ibu E.S.
Tabel 4.4 Komentar dan Saran dari Ibu E.S (Validator 2)
Butir Pertanyaan
Komentar
Kejelasan mind mapping
Terdapat posisi yang salah
Komentar umum dan saran:
 Materi sudah tersusun sistematis dan lengkap serta mudah
dipelajari dan nampak praktis.
 Gambar yang ada sangat membantu pemahaman peseta didik.
 Untuk mind mapping pertama perlu diperhatikan kembali pada
bagian organ-organ penyusun, mengapa posisi kerongkongan
dan lambung di tempat itu.
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2. Hasil Validasi oleh Ahli Materi
Validasi materi produk bahan ajar ensiklopedia plus mind
mapping adalah Ibu L.D.H secara online. Nilai yang diperoleh dari
validator 3 terhadap produk ini memperoleh rata-rata skor 3,375
dengan kategori sangat baik berdasarkan tabel 4.2. Hasil validasi ini
diperoleh pada tanggal 17 April 2021. Menurut validasi validator 3,
produk ini layak digunakan dengan beberapa saran. Beberapa
komentar dan saran yang diberikan untuk meningkatkan kualitas
produk ini dapat dilihat pada tabel 4.5.
Tabel 4.5 Komentar dan Saran Validator 3 sebagai Ahli Materi
Butir Pertanyaan
Komentar
Kemultitafsiran kalimat dalam Terdapat beberapa konsep yang
materi
perlu dicermati kembali
Kejelasan mind mapping
Terdapat beberapa bagian yang
perlu diperbaiki
Penyajian tulisan materi dan Belum ada nomor, keterangan
gambar yang jelas
dan sumber gambar
Komentar umum dan saran:
1. Hal.1: Panduan makanan bergizi sekarang bukan 4 sehat 5
sempurna, tapi PUGS (Pedoman Umum Gizi Seimbang)
2. Beri kalimat pengantar sebelum masuk ke mindmap
3. Hal 2: mindmap bagian “mencerna makanan” saran: bagian
“makanan yang harus dicerna” masuk sebagai cabang
“mencerna makanan”. Saran: mengubah cabang menjadi “sari
makanan yang melalui proses pencernaan” dan “sari makanan
yang tidak melalui proses pencernaan”
4. Hal.2:
mindmap,
penggambaran
cabang
sepertinya
menggambarkan hierarki. Lebih baik dari “organ pencernaan”
langsung keluar 5 cabang sesuai dg organ pencernaan
5. Hal.3: tabel karbohidrat tdp typo metabolism, seharusnya
metabolisme
6. Hal.3: Tabel protein, tambahkan komponen penyusun enzim
dan hormone
7. Hal 3: Tabel mineral, contoh sumber mineral tidak sinkron
dengan gambar di kirinya
8. Hal.4: kalimat ke-1: “proses tubuh vital”, diubah menjadi
“proses vital tubuh”
9. Konsistensi akan menggunakan BMR atau AMB
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10. Hal.5: typo pada penulisan kg pada contoh perhitungan BMI
11. Sebaiknya sebelum singkatan diberikan kepanjangannya
dulu,misal Body Mass Index (BMI), istilah dalam bhs Indonesia
dan Inggris dapat disebutkan di judul
12. Hal.6: tabel pencernaan kimiawi: pada usus kosong juga
terdapat pencernaan kimiawi
13. Semua gambar harap diberikan nomor dan keterangan serta
dilengkapi dengan sumber gambar
14. Hal 8: mulut tidak menghasilkan kelenjar ludah, yang tepat pada
mulut terdapat kelenjar ludah yang menghasilkan cairan ludah /
saliva
15. Hal.9: Yang berfungsi melarutkan makanan dan memudahkan
menelan makanan adalah air ludah/saliva, bukan kelenjar ludah
16. Hal.9: typo pada tabel glandula submaksilaris, lender
seharusnya lendir
17. Hal.9: pada lambung juga terjadi pencernaan mekanik melalui
kerja otot lambung: sesuaikan keterangan pada halaman 6 pada
bagian pencernaan mekanik
18. Hal.10: tabel usus kosong, jejunum masukkan dalam kurung
19. Hal.11: cek kembali apakah benar diameter kolon sebesar 6,5
meter?
20. Hal.12: otot sfingter anus bukan “dipengaruhi oleh” otot lurik,
namun “disusun oleh”
21. Hal.13: tambahkan kalimat pengantar sebelum masuk ke mind
map, beri keterangan dan nomor gambar juga
22. Hal.13: mengapa bagian usus halus tdk dibuat seperti lambung?
usus halus tidak hanya menyerap sari makanan, namun juga
terjadi proses pencernaan makanan
3. Hasil Validasi oleh Ahli Media
Validasi media / tampilan produk bahan ajar ensiklopedia plus
mind mapping dilakukan oleh Bapak H.M.A sebagai validator 4 secara
online. Nilai yang diperoleh terhadap produk ini memperoleh rata-rata
skor 3,9 dan masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan tabel 4.2.
Hasil validasi ini diperoleh pada tanggal 18 April 2021. Menurut
validasi validator 4, produk ini layak digunakan dengan beberapa
saran. Beberapa komentar dan saran yang diberikan untuk
meningkatkan kualitas produk ini dapat dilihat pada tabel 4.6.
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Tabel 4.6 Komentar dan Saran Validator 4 sebagai Ahli Media
Komentar umum dan saran:
Saya masih menemukan typo. Aspek ketepatan penulisan tidak
masuk dalam lembar penilaian di atas. Validator menyarankan
untuk memperbaiki typo. Selebihnya sudah baik.
Rata-rata skor yang telah diperoleh dari guru Biologi SMA kelas XI, ahli
materi, dan ahli media direkapitulasi dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut.
Tabel 4.7 Rekapitulasi Hasil Validasi Keseluruhan pada Produk Bahan Ajar
Ensiklopedia Plus Mind Mapping
No.
Validator
1. Validator 1
2. Validator 2
3. Validator 3
4. Validator 4
Rata-rata keseluruhan

Rata-Rata Skor
3,75
3,875
3,375
3,9
3,725

Kategori
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik
Sangat Baik

Berdasarkan rata-rata keseluruhan, maka produk yang telah dikembangkan ini
masuk ke dalam kriteria sangat baik berdasarkan pedoman kategori pada tabel
4.2.
B. Revisi Produk
Pada penelitian ini, perbaikan produk disesuaikan dengan hasil 4 validator
berdasarkan komentar dan saran yang diberikan. Revisi produk berdasarkan
komentar dan saran perbaikan dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 4.8 Hasil Revisi Hasil Validasi
No.
Keterangan
1. Komentar produk awal:
Hal. 1: Panduan makanan bergizi
sekarang bukan 4 sehat 5
sempurna.
Produk akhir:
Hal. 1: Panduan makanan bergizi
4 sehat 5 sempurna diganti
menjadi PUGS (Pedoman Umum
Gizi Seimbang).

Produk Awal

Revisi Produk
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No.
Keterangan
2. Komentar produk awal:
 Hal. 2: Tidak ada kalimat
pengantar sebelum masuk ke
mind map.
 Hal. 2: Mind map bagian
“makanan
yang
harus
dicerna” masuk sebagai
cabang
“mencerna
makanan”.
Mengubah
cabang
menjadi
“sari
makanan
yang melalui
proses pencernaan” dan “sari
makanan yang tidak melalui
proses pencernaan”. Mind
map, penggambaran cabang
organ pencernaan seperti
menggambarkan hierarki.
Produk akhir:
 Hal. 2: Pemberian kalimat
pengantar sebelum masuk ke
mind mapping.
 Hal. 2: Perubahan cabang
pada
bagian
mencerna
makanan dan organ-organ
pencernaan.

Produk Awal

Revisi Produk
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No.
Keterangan
3. Komentar produk awal:
 Hal. 3: Tabel karbohidrat
terdapat typo metabolism.
 Hal. 3: Tabel protein,
tambahkan
komponen
penyusun
enzim
dan
hormone.
 Hal. 3: Tabel mineral, contoh
sumber mineral tidak sinkron
dengan gambar di kirinya.
Produk akhir:
 Hal. 3: Perubahan typo pada
tabel
karbohidrat,
kata
metabolism
menjadi
metabolisme.
 Hal.
3:
Penambahan
komponen hormon pada
tabel protein.
 Hal. 3: Tabel mineral
terdapat perubahan gambar.

Produk Awal

Revisi Produk
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No.
Keterangan
4. Komentar produk awal:
 Hal. 4: Kalimat ke-1: “proses
tubuh vital”, diubah menjadi
“proses vital tubuh”.
 Hal. 4: Konsistensi akan
menggunakan BMR atau
AMB.
 Sebaiknya
sebelum
singkatan
diberikan
kepanjangannya dulu, misal
Body Mass Index (BMI),
istilah
dalam
bahasa
Indonesia dan Inggris dapat
disebutkan di judul.
Produk Akhir:
 Hal. 4: Perubahan kalimat ke1: “proses tubuh vital”
menjadi “proses vital tubuh”.
 Hal.
4:
Konsistensi
penggunaan kata AMB.
 Perubahan judul.

Produk Awal

Revisi Produk
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No.
Keterangan
5. Komentar produk awal:
Hal. 5: typo pada penulisan kg
pada contoh perhitungan BMI.
Produk akhir:
Hal. 5: Perubahan typo dari “jg”
menjadi “kg” pada contoh
perhitungan BMI.

Produk Awal

Revisi Produk
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No.
Keterangan
6. Komentar produk awal:
Hal. 6: tabel pencernaan
kimiawi: pada usus kosong juga
terdapat pencernaan kimiawi.
Produk akhir:
Hal. 6: Penambahan usus kosong
pada tabel pencernaan kimiawi
dan penambahan lambung terjadi
pencernaan mekanik melalui
kerja otot lambung pada tabel
pencernaan
mekanik
yang
disesuaikan juga pada halaman 9.

Produk Awal

Revisi Produk
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No.
Keterangan
7. Komentar produk awal:
Semua gambar harap diberikan
nomor dan keterangan serta
dilengkapi
dengan
sumber
gambar.
Produk akhir:
Pemberian nomor, keterangan
serta sumber gambar pada semua
gambar.

Produk Awal

Revisi Produk
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No.
Keterangan
8. Komentar produk awal:
Hal.
8:
Mulut
tidak
menghasilkan kelenjar ludah,
yang tepat pada mulut terdapat
kelenjar
ludah
yang
menghasilkan
cairan
ludah/saliva.
Produk akhir:
 Hal. 8: Perubahan kalimat
ke-2 pada bagian lidah.
 Pemberian
nomor,
keterangan serta sumber
gambar pada semua gambar
(seperti komentar no. 7)

Produk Awal

Revisi Produk
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No.
Keterangan
9. Komentar produk awal:
 Hal. 9: Yang berfungsi
melarutkan makanan dan
memudahkan
menelan
makanan
adalah
air
ludah/saliva, bukan kelenjar
ludah., dan typo pada tabel
glandula
submaksilaris,
lender seharusnya lendir.
 Hal. 9: Pada lambung juga
terjadi pencernaan mekanik
melalui kerja otot lambung:
sesuaikan keterangan pada
halaman 6 pada bagian
pencernaan mekanik.
Produk akhir:
 Hal. 9: Perubahan kalimat
pertama
pada
bagian
kelenjar
ludah
dan
perubahan kata yang typo
“lender” menjadi “lendir”.
 Pemberian
nomor,
keterangan serta sumber
gambar pada semua gambar
(seperti komentar no. 7).

Produk Awal

Revisi Produk
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No.
Keterangan
10. Komentar produk awal:
Hal.10: tabel usus kosong,
jejunum
masukkan
dalam
kurung.
Produk akhir:
 Hal. 10: Perbaikan pada
tabel usus kosong, jejenum
masuk dalam kurung.
 Pemberian
nomor,
keterangan serta sumber
gambar pada semua gambar
(seperti komentar no. 7).

Produk Awal

Revisi Produk
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No.
Keterangan
11. Komentar produk awal:
Hal. 11: cek kembali apakah
benar diameter kolon sebesar 6,5
meter?
Produk akhir:
 Hal. 11: Perbaikan diameter
kolon yaitu 6,5 centimeter.
 Pemberian
nomor,
keterangan serta sumber
gambar pada semua gambar
(seperti komentar no. 7).

Produk Awal

Revisi Produk
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No.
Keterangan
12. Komentar produk awal:
Hal. 12: otot sfingter anus bukan
“dipengaruhi oleh” otot lurik,
namun “disusun oleh”.
Produk akhir:
 Hal. 12: Perbaikan otot
sfingter yang disusun oleh
otot lurik.
 Pemberian
nomor,
keterangan serta sumber
gambar pada semua gambar
(seperti komentar no. 7).

Produk Awal

Revisi Produk
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No.
Keterangan
13. Komentar produk awal:
 Hal. 13: tambahkan kalimat
pengantar sebelum masuk ke
mind map, beri keterangan
dan nomor gambar juga.
 Hal. 13: Mengapa bagian
usus halus tidak dibuat
seperti lambung? usus halus
tidak hanya menyerap sari
makanan, namun juga terjadi
proses pencernaan makanan.
Produk akhir:
 Hal. 13: Pemberian kalimat
pengantar sebelum masuk ke
mind
mapping
dan
perubahan cabang pada
bagian usus halus.

Produk Awal

Revisi Produk
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C. Kajian Produk Akhir
1. Tinjauan Produk Akhir
Pada penelitian ini, produk akhir yang dihasilkan adalah hasil revisi
berdasarkan komentar dan saran dari validator terkait produk awal bahan ajar
ensiklopedia plus mind mapping. Setelah dilakukan revisi berdasarkan
komentar dan saran perbaikan yang diberikan validator pada bahan ajar
ensiklopedia plus mind mapping terdapat perubahan pada beberapa bagian.
Perubahan tersebut terkait dengan aspek materi pembelajaran. Aspek
pembelajaran terdapat perubahan pada indikator kemultitafsiran kalimat
dalam materi, kejelasan mind mapping, dan penyajian tulisan materi dan
gambar yang jelas.
Pada aspek media/tampilan pembelajaran peneliti tidak mendapatkan
revisi produk dari validator ahli media, sehingga peneliti hanya melakukan
revisi produk aspek materi pembelajaran. Dengan demikian peneliti merevisi
produk dengan pertimbangan setiap pendapat validator dan membuat
kesimpulan dan saran perbaikan setiap validator.
1. Kemultitafsiran Kalimat dalam Materi
Maksud dari aspek ini ialah kalimat yang digunakan dalam materi
bahan ajar tidak menimbulkan multitafsir atau menimbulkan konsep yang
ganda / berbeda. Pada bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping berbasis
website ini, terdapat revisi yang cukup banyak pada materi. Rincian
perubahan ini dapat dilihat pada tabel 4.8 nomor 1, 3, 4, 6, 8 sampai 12.
Peneliti mengubah kata-kata yang memiliki multitafsir / konsep yang
salah yang terdapat pada kalimat dalam materi bahan ajar berdasarkan
komentar dan saran perbaikan. Selain itu, peneliti juga memperbaiki kata
yang typo pada halaman 3 terdapat perubahan typo pada tabel karbohidrat,
kata “metabolism” menjadi “metabolisme” dan halaman 5 terdapat
perubahan typo dari “jg” menjadi “kg” pada contoh perhitungan BMI.
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2. Kejelasan Mind Mapping
Pada aspek ini peneliti mendapatkan revisi yang tidak banyak dari
hasil komentar dan saran validator. Perbaikan mind mapping terdapat pada
halaman 2 dan 13 dengan menambahkan kalimat pengantar sebelum
masuk ke mind mapping dan beberapa perbaikan lainnya yang dapat
dilihat pada tabel 4.8 nomor 2 dan 8.
3. Penyajian Tulisan Materi dan Gambar yang Jelas
Penyajian tulisan materi dan gambar yang jelas terdiri dari 3 aspek
yaitu menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas, gambar jelas
dan sesuai denga apa yang dibahas, serta tulisan jelas pada materi. Pada
bagian ini terdapat beberapa perbaikan berdasarkan komentar dan saran
dari validator. Pada bagian ini peneliti memperbaiki halaman 3 dengan
mengubah / memperbaiki salah satu gambar yang sesuai dengan
penjelasan kalimat materi terkait sumber mineral pada zat makanan.
Selain itu terdapat perbaikan pada halaman 7-12 dengan menambahkan
nomor gambar, keterangan gambar, serta sumber gambar. Perbaikan ini
dapat dilihat pada tabel 4.8.
2. Pembahasan
Pengembangan produk bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping
berbasis website ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah dirancang
pada bab III. Prosedur pengembangan bahan ajar ini terdiri atas 5 langkah,
antara lain yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk,
validasi produk, dan revisi produk. Pengumpulan data dilakukan dengan
wawancara secara online bersama dengan 5 guru biologi dari 5 sekolah, yaitu
SMA Lamaholot Jakarta, SMA Santo Leo II Jakarta, SMA Providentia
Jakarta, SMAK BPK Penabur Bandarlampung, dan SMA GAMA
Yogyakarta. Wawancara dilaksanakan secara online melalui WhatsApp
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karena situasi dan kondisi pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan
untuk melaksanakan wawancara secara langsung / tatap muka.
Data yang dikumpulkan mengenai permasalahan KD yang dialami oleh
guru maupun hasil pembelajaran yang dirasakan oleh peserta didik, sejauh
mana guru menggunakan dan memanfaatkan media IT (Information
Technology) dalam mengajar / menyampaikan materi secara daring saat
pembelajaran. Pembelajaran pada saat ini sudah menggunakan kurikulum
2013 yang artinya kurikulum 2013 memiliki karakteristik bahwa
pembelajaran tidak hanya menggunakan media pembelajaran dan bahan ajar
yang sederhana. Pembelajaran biologi dengan kurikulum 2013 yang disajikan
secara terpadu dan sudah menggunakan berbasis IT akan membuat guru
menjadi seseorang yang lebih kreatif. Apabila pembelajaran biologi tidak
dapat berjalan dengan baik, maka akan menyebabkan permasalahan.
Permasalahan yang terjadi dapat menyebabkan peserta didik memiliki minat
dan motivasi belajar yang rendah sehingga peserta didik tidak maksimal untuk
belajar.
Setelah hasil wawancara dikumpulkan, peneliti melakukan analisis
kebutuhan sebagai dasar untuk melakukan pengembangan sebuah produk
berupa bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping. Rangkuman hasil
wawancara dari 5 sekolah dapat dilihat pada tabel 4.1. Wawancara analisis
kebutuhan bersama guru biologi di 5 sekolah yang berbeda menunjukkan
bahwa proses pembelajaran media pembelajaran yang sering digunakan yaitu
dengan tampilan materi maupun gambar sederhana dalam slide power point
dengan bantuan buku paket dan KD yang bermasalah pada materi sistem
pencernaan manusia. Buku yang biasanya digunakan dalam pembelajaran
masih kurang visualisasinya dan desainnya juga masih didominasi teks.
Kurangnya visualisasi dan variasi dari media pembelajaran yang digunakan
mengakibatkan peserta didik merasa jenuh dan enggan untuk belajar dengan
baik terutama pada materi sistem pencernaan manusia.
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Guru berharap agar ada suatu media sebagai bahan ajar yang dapat
memberikan gambaran dan pemahaman kepada peserta didik pada materi
sistem pencernaan manusia seperti pernyataan Widodo dan Jasmadi dalam
Lestari (2013) bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran
yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara
mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka
mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau
subkompetensi dengan segala kompleksitasnya.
Selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti yaitu menyusun tujuan dan
indikator pembelajaran berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar,
serta perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang dimaksud adalah
silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dilengkapi dengan
soal pilihan ganda, Selanjutnya peneliti merancang desain bahan ajar
ensiklopedia plus mind mapping berbasis website tersebut. Peneliti
merancang bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping ini dengan banyak
gambar ilustrasi dan semenarik mungkin sehingga dapat menarik daya baca
peserta didik dan peserta didik tidak jenuh atau bosan untuk belajar.
Perancangan pengembangan bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping
menggunakan software Microsoft Word dibantu dengan menggunakan Corel
Draw dan file dalam bentuk PDF dimasukkan ke website. Website ini dibuat
menggunakan bahasa pemprograman PHP (Hypertext Preprocessor) dan
menggunakan web server Apache. Website ini diunggah pada penyedia web
hosting 000webhost.com. Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah
melakukan validasi produk.
Hasil produk bahan ajar ini dapat diakses melalui link website
http://venosnaker.000webhostapp.com/ yang diberikan oleh peneliti /
pengajar. Bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping ini memiliki 5
komponen yang meliputi kata pengantar, daftar isi, materi, daftar pustaka, dan
profil penyusun. Pengembangan ini menjadi salah satu solusi bahwa dalam
kurikulum 2013 pembelajaran tidak hanya menggunakan media pembelajaran
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dan bahan ajar yang sederhana. Dominasi gambar dari produk ini akan
mempermudah penjelasan materi terkait sistem pencernaan maupun enzimenzim yang terdapat dalam proses pencernaan manusia yang dipelajari.
Pengguna dapat mengakses bahan ajar ini kapan saja dan di mana saja
melalui desktop/laptop maupun smartphone dan dapat dibuat sebagai hard
copy (print) untuk mempermudah pembelajaran daring seperti saat ini.
Pengguna hanya membutuhkan sinyal dan kuota yang cukup untuk
mengakses atau mengunduh materi tersebut. Dengan adanya bahan ajar ini,
pengguna / peserta didik dapat lebih mudah memahami dan jauh lebih
menarik minat dan motivasi belajar terhadap materi saat proses pembelajaran
jarak jauh atau daring.
Tahap selanjutnya yaitu melakukan validasi. Validasi produk dilakukan
secara online pada tanggal yang berbeda dari setiap validator. Validasi produk
dilakukan oleh 4 validator, yaitu 2 guru Biologi SMA kelas XI, ahli materi,
dan ahli media. Masing-masing validator melakukan 1 kali validasi produk.
Validasi dilakukan oleh guru Biologi SMA kelas XI sebagai materi
pembelajaran yaitu materi sistem pencernaan manusia untuk siswa kelas XI
SMA adalah Ibu M.G sebagai validator 1 dari SMA Lamaholot Jakarta dan
Ibu E.S sebagai validator 2 dari SMA Santo Leo II Jakarta. Hasil validasi dari
Ibu M.G memperoleh rata-rata skor 3,75 dengan kategori sangat baik dan
diperoleh pada tanggal 12 April 202. Hasil validasi dari Ibu E.S memperoleh
skor rata-rata skor 3,875 dengan kategori sangat baik dan diperoleh pada
tanggal 16 April 2021.
Validasi ahli materi produk bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping
adalah Ibu L.D.H secara online. Nilai yang diperoleh dari validator 3 terhadap
produk ini memperoleh rata-rata skor 3,375 dengan kategori sangat baik dan
diperoleh pada tanggal 17 April 2021. Validasi media / tampilan produk bahan
ajar ensiklopedia plus mind mapping dilakukan oleh Bapak H.M.A sebagai
validator 4 secara online. Nilai yang diperoleh terhadap produk ini
memperoleh rata-rata skor 3,9 dan masuk dalam kategori sangat baik dan
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diperoleh pada tanggal 18 April 2021. Validator 3 dan 4 merupakan dosen
dari Pendidikan Biologi USD.
Selain memberikan penilaian, keempat validator memberikan komentar
dan saran terhadap produk yang telah dibuat oleh peneliti. Komentar dan saran
ini menjadi masukan agar produk yang dirancang semakin baik. Keempat
validator juga menyimpulkan bahwa produk ini layak digunakan dengan
revisi sesuai saran dan komentar. Setelah merangkum hasil validasi produk,
hal yang dilakukan adalah memperbaiki produk sesuai dengan komentar dan
saran dari validator. Peneliti hanya mendapatkan revisi aspek materi
pembelajaran, sedangkan pada aspek media/tampilan peneliti tidak
mendapatkan revisi. Perbaikan dilakukan dengan cara yang sama, yaitu
peneliti melakukan perbaikan materi sesuai komentar dan saran dengan
menggunakan software Microsoft Word dibantu dengan menggunakan Corel
Draw dan file dalam bentuk PDF dimasukkan ke website.
Materi yang terdapat pada bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping
sudah menyesuaikan dengan KI dan KD pembelajaran Biologi materi sistem
pencernaan manusia. Produk bahan ajar ini berisi materi yang meliputi zat
makanan, basal metabolic rate (BMR) dan body mass index (BMI),
pengertian sistem pencernaan manusia, macam-macam proses pencernaan,
saluran pencernaan, enzim-enzim pencernaan dan fungsinya, serta gangguan
pencernaan. Materi yang terdapat pada bahan ajar ensiklopedia plus mind
mapping juga sesuai dengan indikator dan tujuan pembelajaran yang terdapat
pada rancangan pelaksanaan pembelajaran (RPP).
Hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa produk ini
dapat digunakan sebagai alat bantu peserta didik dalam memahami dan
menguasai materi pembelajaran, serta meningkatkan motivasi dan minat
belajar. Selain itu, bahan ajar ajar ensiklopedia plus mind mapping ini juga
dapat menjadi inovasi yang baru bagi guru dalam memodifikasi bahan ajar
saat proses pembelajaran. Produk bahan ajar ini memfasilitasi pembelajaran
Biologi kelas XI SMA KD 3.7 tentang menganalisis hubungan antara struktur
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jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan
nutrisi, bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem
pencernaan manusia, serta KD 4.7 tentang menyajikan laporan hasil uji zat
makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan dikaitkan
dengan kebutuhan energi setiap individu serta teknologi pengolahan pangan
dan keamanan pangan.
D. Kendala dan Keterbatasan Pengembangan
Dalam mengembangkan bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping
berbasis website pada materi sistem pencernaan manusia untuk siswa kelas XI
SMA, peneliti mengalami beberapa kendala dan keterbatasan. Adapun kendala
yang dialami yaitu pengembangan bahan ajar ini dibutuhkan waktu yang cukup
lama. Namun, hal ini tidak menjadi kendala utama karena sudah teratasi dengan
baik dengan masa pembuatan produk awal dan revisi produk sekitar 1 ½ bulan
hingga 2 bulan.
Selain kendala yang dihadapi, terdapat keterbatasan yang dialami oleh
peneliti yaitu produk yang dikembangkan hanya sampai pada tahap revisi desain
produk serta pengumpulan data berdasarkan hasil wawancara 5 sekolah dan tidak
dilakukan uji coba kepada peserta didik. Selain itu, desain produk bahan ajar
ensiklopedia plus mind mapping ini masih sederhana dan pengembangan produk
bahan ajar ini memerlukan biaya yang cukup mahal dibandingkan bahan ajar
yang konvensional, namun penggunaannya dapat diterapkan untuk jangka yang
panjang. Apabila melihat dari durasi pemakaian dan biaya yang dikeluarkan,
guru dapat mengembangkan produk yang serupa dengan bekerjasama antarguru
biologi dari sekolah lain sehingga durasi pembuatan produk bahan ajar dapat
lebih singkat dan biaya yang dikeluarkan tidak begitu mahal (bisa bayar
setengah-setengah).
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dan pengembangan bahan ajar ensiklopedia plus
mind mapping untuk materi sistem pencernaan manusia kelas XI SMA, maka
peneliti menyimpulkan:
1. Pengembangan desain bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping berbasis
website sebagai sumber belajar materi sistem pencernaan manusia kelas XI
SMA menghasilkan halaman website dan file materi dapat diunduh pada
halaman website yang diberikan oleh pengajar. Produk bahan ajar ini dapat
diakses menggunakan halaman website dan dapat langsung diakses melalui
browser yang telah tersedia pada smartphone maupun laptop / desktop yang
dimiliki oleh masing-masing pengguna dengan semua tipe operating system
(windows, mac, iOs, linux, android) ketika pembelajaran berlangsung.
2. Produk bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping berbasis website sebagai
sumber belajar materi sistem pencernaan manusia kelas XI SMA dinyatakan
layak diujicobakan dalam lingkup terbatas oleh penilaian validator, akan
tetapi validator menyatakan hal tersebut dapat dilakukan apabila peneliti
sudah melakukan perbaikan berdasarkan komentar dan saran dari validator.
B. Saran
Setelah penelitian pengembangan bahan ajar ensiklopedia plus mind
mapping berbasis website sebagai sumber belajar materi sistem pencernaan
manusia kelas XI SMA, peneliti memberikan saran untuk mendukung penelitian
selanjutnya. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
1. Dalam penelitian selanjutnya, peneliti dapat melakukan manajemen waktu
dengan membuat target sehingga pembuatan produk bahan ajar tidak
membutuhkan waktu yang terlalu lama atau sesuai dengan target yang
direncanakan.
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2. Dalam penelitian selanjutnya, sebaiknya dilakukan tahap uji coba produk
yang melibatkan peserta didik sehingga produk semakin berkualitas dan
layak digunakan serta dapat diproduksi dalam skala besar.
3. Dalam penelitian selanjutnya, peneliti dapat lebih banyak mencari refrensi
sehingga isi dan desain produk bahan ajar menjadi lebih menarik.
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LAMPIRAN
Lampiran 1 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan di SMA Lamaholot Jakarta
IDENTITAS GURU
1. Nama

: Masrida Gultom, S.Pd.

2. Sekolah

: SMA Lamaholot Jakarta
ANALISIS KEBUTUHAN

No.
Pertanyaan
1. Sudah berapa lama Bapak / Ibu
guru mengajar Biologi di SMA?
2. Berapa
standar
ketuntasan
minimal (KKM) pada mata
pelajaran Biologi di SMA?
3. Bagaimana partisipasi dari peserta
didik selama proses pembelajaran
daring?
4. Apakah minat dan motivasi
belajar peserta tetap tinggi hingga
sekarang?
5. Model / metode apa yang
digunakan
selama
proses
pembelajaran luring dan daring?
6. Apakah metode yang digunakan
membantu Bapak / Ibu guru
dalam menyampaikan materi
pembelajaran?
7. Kesulitan-kesulitan apa yang
didapatkan dalam menerapkan
metode pembelajaran tersebut?
8. Media apa saja yang digunakan
Bapak / Ibu guru selama
pembelajaran daring?
9.

10.

Jawaban
Selama 3 tahun
KKM 75 untuk semua kelas X-XII

Siswa semakin pasif dalam mengikuti
kelas online dan mengumpulkan tugas
Minat dan motivasi siswa semakin
menurun jauh
Kooperatif, PBL

Iya, membantu

Menyamakan persepsi anak dan kuota
internet serta waktu terbatas

Google Meet, Google Clasroom,
WhatsApp Group kelas, Zoom, power
point untuk bahan ajar / penyampaian
materi dan buku pelajaran
Apakah Bapak / Ibu guru Tidak
mengalami
kesulitan
atau
hambatan dalam menggunakan
media pembelajaran?
Apakah peserta didik kesulitan Tidak
dalam
menggunakan
media
pembelajaran yang Bapak / Ibu
guru gunakan?
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11.

12.

13.

14.

15.

Apakah Bapak / Ibu guru
menerapkan media IT dalam
mengevaluasi
pembelajaran
siswa?
(misalnya
seperti
menggunakan quizizz atau media
lainnya)
Dari media dan metode yang
digunakan dalam pembelajaran,
materi atau kompetensi dasar
(KD) mana yang dirasa sulit untuk
disampaikan oleh guru dalam
pembelajaran daring?
Dari media dan metode yang
digunakan dalam pembelajaran,
materi atau kompetensi dasar
mana yang memperoleh hasil
belajar yang kurang memuaskan?
Mengapa?
Bagaimana cara Bapak / Ibu guru
dalam menerapkan evaluasi
pembelajaran?
Aspek apa saja yang dievaluasi
oleh Bapak / Ibu guru selama
proses pembelajaran?

Iya, seperti pengumpulan tugas
melalui Google Clasroom, ulangan
harian melalui Google Form

Sistem Pencernaan Manuia

Sistem pencernaan karena peserta
didik susah untuk memahaminya

Pemberian tugas dan ulangan harian

Kognitif, afektif, psikomotor
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Lampiran 2 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan di SMA Santo Leo II Jakarta
IDENTITAS GURU
1. Nama

: Elisa Sulistiani, S.Si.

2. Sekolah

: SMA Santo Leo II Jakarta
ANALISIS KEBUTUHAN

No.
Pertanyaan
1. Sudah berapa lama Bapak / Ibu
guru mengajar Biologi di SMA?
2. Berapa
standar
ketuntasan
minimal (KKM) pada mata
pelajaran Biologi di SMA?
3. Bagaimana partisipasi dari peserta
didik selama proses pembelajaran
daring?
4. Apakah minat dan motivasi
belajar peserta tetap tinggi hingga
sekarang?
5. Model / metode apa yang
digunakan
selama
proses
pembelajaran luring dan daring?
6. Apakah metode yang digunakan
membantu Bapak / Ibu guru dalam
menyampaikan
materi
pembelajaran?
7. Kesulitan-kesulitan apa yang
didapatkan dalam menerapkan
metode pembelajaran tersebut?
8. Media apa saja yang digunakan
Bapak / Ibu guru selama
pembelajaran daring?

9.

10

Jawaban
Sudah 21 tahun mengajar (sejak tahun
1999)
KKM kelas X = 70, KKM kelas XI =
72, KKM kelas XII = 75
Semakin ke sini partisipasi para murid
semakin menurun
Sama seperti partisipasi siswa,
semakin ke sini semakin menurun
juga
Konstektual, kooperatif, PBL

Iya, membantu

Jaringan lemot.

Google Meet, Google Clasroom,
WhatsApp Group kelas sebagai
informasi dan pemaparan materi,
power point dan buku paket untuk
bahan ajar
Apakah Bapak / Ibu guru Ada, jika ada perubahan aplikasi
mengalami
kesulitan
atau media sering bingung
hambatan dalam menggunakan
media pembelajaran?
Apakah peserta didik kesulitan Tidak
dalam
menggunakan
media
pembelajaran yang Bapak / Ibu
guru gunakan?
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11.

12.

13.

14.

15.

Apakah Bapak / Ibu guru
menerapkan media IT dalam
mengevaluasi
pembelajaran
siswa?
(misalnya
seperti
menggunakan quizizz atau media
lainnya)
Dari media dan metode yang
digunakan dalam pembelajaran,
materi atau kompetensi dasar
(KD) mana yang dirasa sulit untuk
disampaikan oleh guru dalam
pembelajaran daring?
Dari media dan metode yang
digunakan dalam pembelajaran,
materi atau kompetensi dasar
mana yang memperoleh hasil
belajar yang kurang memuaskan?
Mengapa?
Bagaimana cara Bapak / Ibu guru
dalam menerapkan
evaluasi
pembelajaran?
Aspek apa saja yang dievaluasi
oleh Bapak / Ibu guru selama
proses pembelajaran?

Iya,
menggunakan
Classroom, Google Form

Google

Sistem Pertahanan Tubuh dan Sistem
Pencernaan Manusia

Sistem pencernaan bagian proses dan
enzimnya, karena siswa sulit untuk
memahami

Tugas dan ulangan

Pengetahuan, keterampilan dan sikap
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Lampiran 3 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan di SMA Providentia Jakarta
IDENTITAS GURU
1. Nama

: Chrisna Wira Patria S.Pd.

2. Sekolah

: SMA Providentia Jakarta
ANALISIS KEBUTUHAN

No.
Pertanyaan
1. Sudah berapa lama Bapak / Ibu
guru mengajar Biologi di SMA?
2. Berapa
standar
ketuntasan
minimal (KKM) pada mata
pelajaran Biologi di SMA?
3. Bagaimana partisipasi dari peserta
didik selama proses pembelajaran
daring?
4. Apakah minat dan motivasi
belajar peserta tetap tinggi hingga
sekarang?
5. Model / metode apa yang
digunakan
selama
proses
pembelajaran luring dan daring?
6. Apakah metode yang digunakan
membantu Bapak / Ibu guru dalam
menyampaikan
materi
pembelajaran?
7. Kesulitan-kesulitan apa yang
didapatkan dalam menerapkan
metode pembelajaran tersebut?
8. Media apa saja yang digunakan
Bapak / Ibu guru selama
pembelajaran daring?
9.

10.

Jawaban
Sudah 20 tahun mengajar
KKM 73 di semua tingkatan

Adanya penurunan karena siswa
semakin bosan
Semakin menurun

PBL, DL, PjBL

Iya, membantu

Tidak ada kesulitan

Google Meet, Google Clasroom,
WhatsApp Group kelas sebagai
informasi dan pemaparan materi,
power point untuk bahan ajar
Apakah Bapak / Ibu guru Tidak ada kesulitan
mengalami
kesulitan
atau
hambatan dalam menggunakan
media pembelajaran?
Apakah peserta didik kesulitan Sebagian besar tidak ada, kecuali
dalam
menggunakan
media murid malas
pembelajaran yang Bapak / Ibu
guru gunakan?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
100

11.

12.

13.

14.

15.

Apakah Bapak / Ibu guru
menerapkan media IT dalam
mengevaluasi
pembelajaran
siswa?
(misalnya
seperti
menggunakan quizizz atau media
lainnya)
Dari media dan metode yang
digunakan dalam pembelajaran,
materi atau kompetensi dasar
(KD) mana yang dirasa sulit untuk
disampaikan oleh guru dalam
pembelajaran daring?
Dari media dan metode yang
digunakan dalam pembelajaran,
materi atau kompetensi dasar
mana yang memperoleh hasil
belajar yang kurang memuaskan?
Mengapa?
Bagaimana cara Bapak / Ibu guru
dalam menerapkan
evaluasi
pembelajaran?
Aspek apa saja yang dievaluasi
oleh Bapak / Ibu guru selama
proses pembelajaran?

Iya, menggunakan Google Form
sebagai tugas

Metabolisme dan Sistem Pencernaan

Sistem pencernaan bagian proses dan
enzimnya, dan materi metabolisme
karena siswa sulit untuk memahami

Pengiriman tugas melalui Google
Classroom dan ulangan harian pada
akhir bab
Pengetahuan, keterampilan dan sikap
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Lampiran 4 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan di SMAK BPK Penabur
Bandarlampung
IDENTITAS GURU
1. Nama

: Mery Kristiyanti Pasaribu, S.Si., M.Pd.

2. Sekolah

: SMAK BPK Penabur Bandarlampung
ANALISIS KEBUTUHAN

No.
Pertanyaan
1. Sudah berapa lama Bapak / Ibu
guru mengajar Biologi di SMA?
2. Berapa
standar
ketuntasan
minimal (KKM) pada mata
pelajaran Biologi di SMA?
3. Bagaimana partisipasi dari peserta
didik selama proses pembelajaran
daring?
4. Apakah minat dan motivasi
belajar peserta tetap tinggi hingga
sekarang?
5. Model / metode apa yang
digunakan
selama
proses
pembelajaran luring dan daring?
6. Apakah metode yang digunakan
membantu Bapak / Ibu guru dalam
menyampaikan
materi
pembelajaran?
7. Kesulitan-kesulitan apa yang
didapatkan dalam menerapkan
metode pembelajaran tersebut?
8. Media apa saja yang digunakan
Bapak / Ibu guru selama
pembelajaran daring?
9. Apakah Bapak / Ibu guru
mengalami
kesulitan
atau
hambatan dalam menggunakan
media pembelajaran?
10. Apakah peserta didik kesulitan
dalam
menggunakan
media
pembelajaran yang Bapak / Ibu
guru gunakan?

Jawaban
Sejak 2016
KKM kelas X dan XI = 75
KKM kelas 12 = 76
Pada awal pembelajaran daring para
siswa aktif, semakin ke sini semakin
pasif atau berkurang
Minat dan motivasi siswa menurun
jauh
Kooperatif dan kontekstual

Iya, membantu

Memacu siswa yang kurang aktif
menjadi lebih aktif (motivasi peserta
didik)
Google Meet / Zoom, WhatsApp
Group kelas sebagai informasi dan
pemaparan materi, power point
Jaringan internet

Tidak ada
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11.

12.

13.

14.

15.

Apakah Bapak / Ibu guru
menerapkan media IT dalam
mengevaluasi
pembelajaran
siswa?
(misalnya
seperti
menggunakan quizizz atau media
lainnya)
Dari media dan metode yang
digunakan dalam pembelajaran,
materi atau kompetensi dasar
(KD) mana yang dirasa sulit untuk
disampaikan oleh guru dalam
pembelajaran daring?
Dari media dan metode yang
digunakan dalam pembelajaran,
materi atau kompetensi dasar
mana yang memperoleh hasil
belajar yang kurang memuaskan?
Mengapa?
Bagaimana cara Bapak / Ibu guru
dalam menerapkan
evaluasi
pembelajaran?
Aspek apa saja yang dievaluasi
oleh Bapak / Ibu guru selama
proses pembelajaran?

Iya, menggunakan Quizizz, Google
Classroom, Line grup kelas, kahoot

Sistem Pencernaan
Regulasi

dan

Sistem

Metabolisme dan sistem pencernaan,
karena siswa sulit untuk memahami

Dengan memberi tugas dan ulangan

Pengetahuan dan keterampilan
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Lampiran 5 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan di SMA GAMA Yogyakarta
IDENTITAS GURU
1. Nama

: Drs. Gunardi

2. Sekolah

: SMA GAMA Yogyakarta
ANALISIS KEBUTUHAN

No.
Pertanyaan
1. Sudah berapa lama Bapak / Ibu
guru mengajar Biologi di SMA?
2. Berapa
standar
ketuntasan
minimal (KKM) pada mata
pelajaran Biologi di SMA?
3. Bagaimana partisipasi dari peserta
didik selama proses pembelajaran
daring?

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Jawaban
Sudah 31 tahun
KKM kelas X-XII = 70

Pada awal daring siswa aktif
berpartisipasi dan rajin, namun
semakin ke sini siswa sudah pasif dan
selalu telat mengumpulkan tugas. Hal
ini membuat guru harus japri satu per
satu untuk mengingatkan para siswa
untuk mengikuti kelas online dan
mengumpulkan tugas
Apakah minat dan motivasi Minat dan motivasi sudah menurun
belajar peserta tetap tinggi hingga jauh
sekarang?
Model / metode apa yang Kooperatif
digunakan
selama
proses
pembelajaran luring dan daring?
Apakah metode yang digunakan Iya, membantu
membantu Bapak / Ibu guru dalam
menyampaikan
materi
pembelajaran?
Kesulitan-kesulitan apa yang Jaringan lemot, motivasi belajar
didapatkan dalam menerapkan peserta didik yang rendah
metode pembelajaran tersebut?
Media apa saja yang digunakan Google Meet, WhatsApp Group kelas
Bapak / Ibu guru selama sebagai informasi dan pemaparan
pembelajaran daring?
materi, power point untuk bahan ajar
Apakah Bapak / Ibu guru Tidak ada
mengalami
kesulitan
atau
hambatan dalam menggunakan
media pembelajaran?
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Apakah peserta didik kesulitan
dalam
menggunakan
media
pembelajaran yang Bapak / Ibu
guru gunakan?
Apakah Bapak / Ibu guru
menerapkan media IT dalam
mengevaluasi
pembelajaran
siswa?
(misalnya
seperti
menggunakan quizizz atau media
lainnya)
Dari media dan metode yang
digunakan dalam pembelajaran,
materi atau kompetensi dasar
(KD) mana yang dirasa sulit untuk
disampaikan oleh guru dalam
pembelajaran daring?
Dari media dan metode yang
digunakan dalam pembelajaran,
materi atau kompetensi dasar
mana yang memperoleh hasil
belajar yang kurang memuaskan?
Mengapa?
Bagaimana cara Bapak / Ibu guru
dalam menerapkan
evaluasi
pembelajaran?
Aspek apa saja yang dievaluasi
oleh Bapak / Ibu guru selama
proses pembelajaran?

Tidak ada

Iya, menggunakan Google Meet dan
WA group kelas

Sistem Pencernaan

Sistem pencernaan bagian proses dan
enzimnya, karena peserta didik sulit
untuk memahami

Memberikan tugas soft copy yang
dikirim melalui WA group secara dan
ulangan
Pengetahuan, keterampilan dan sikap
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Lampiran 6 Rubrik Penskoran Validasi Aspek Materi
No.
1.

2.

3.

Indikator Pernyataan
Kesesuaian isi materi berdasarkan
KI dan KD:
 KI 3 (aspek pengetahuan)
 KD 3.6 Menganalisis hubungan
antara
struktur
jaringan
penyusun organ pada sistem
pencernaan dalam kaitannya
dengan nutrisi, b ioproses dan
gangguan fungsi yang dapat
terjadi pada sistem pencernaan
manusia
Kesuaian materi mulai dari:
 Zat Makanan
 BMR (Basal Metabolic Rate)
dan BMI (Body Mass Index)
 Pengertian Sistem Pencernaan
Manusia
 Macam-Macam
Proses
Pencernaan
 Saluran Pencernaan
 Enzim-Enzim Pencernaan dan
Fungsinya
 Penyakit / Gangguan pada
Sistem Pencernaan
Kemultitafsiran kalimat dalam
materi

Kriteria Penilaian
Skor
Memenuhi 100% aspek
4
yang ditentukan
Memenuhi 75% aspek yang
3
ditentukan
Memenuhi 50% aspek yang
2
ditentukan
Memenuhi 25% aspek yang
1
ditentukan

Memenuhi 5 aspek
Memenuhi 4 aspek
Memenuhi minimal 1 aspek
Tidak memenuhi aspek

4
3
2
1

Semua
kalimat
yang
digunakan dalam materi
bahan
ajar
tidak
menimbulkan multitafsir
Terdapat satu kalimat yang
digunakan dalam materi
bahan
ajar
tidak
menimbulkan multitafsir
Terdapat dua kalimat yang
digunakan dalam materi
bahan
ajar
tidak
menimbulkan multitafsir
Teradapat lebih dari dua
kalimat yang digunakan
dalam materi bahan ajar
menimbulkan multitafsir

4

3

2

1
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4.

5.

6.

7

8.

Kejelasan mind mapping
 Isi mind mapping jelas
 Tulisan jelas
 Tidak ada kata / kalimat yang
menimbulkan multi tafsir
Aspek ringkasan materi pada bahan
ajar mudah dipahami
 Ringkasan materi jelas
 Ringkasan
materi
mudah
dimengerti
 Ringkasan
materi
yang
disajikan singkat
Penyajian tulisan materi dan gambar
yang jelas
 Menggunakan bahasa yang
singkat, padat dan jelas
 Gambar jelas dan sesuai dengan
apa yang dibahas
 Tulisan jelas
Kesesuaian bahan materi pada
bahan
ajar
dengan
tingkat
kemampuan peserta didik kelas XI
SMA

Meningkatkan
motivasi
/
menumbuhkan rasa ingin tahu dan
semangat kepada peserta didik
 Tampak luar bahan ajar pada
ensiklopedia plus mind mapping
menarik
 Memiliki variasi warna yang
menarik
 Disertai gambar dan tulisan
yang menarik dan sesuai materi

Memenuhi 3 aspek
Memenuhi 2 aspek
Memenuhi 1 aspek
Tidak memenuhi semua
aspek
Memenuhi 3 aspek
Memenuhi 2 aspek
Memenuhi 1 aspek
Tidak memenuhi semua
aspek

4
3
2
1

Memenuhi 3 aspek
Memenuhi 2 aspek
Memenuhi 1 aspek
Tidak memenuhi semua
aspek

4
3
2
1

Materi dalam bahan ajar
sesuai dengan kemampuan
peserta didik
Ada satu materi dalam
bahan ajar yang tidak sesui
dengan kemampuan peserta
didik
Ada dua materi dalam
bahan ajar yang tidak sesui
dengan kemampuan peserta
didik
Ada lebih dari dua materi
dalam bahan ajar yang tidak
sesui dengan kemampuan
peserta didik
Memenuhi 3 aspek
Memenuhi 2 aspek
Memenuhi 1 aspek
Tidak memenuhi semua
aspek

4

4
3
2
1

3

2

1

4
3
2
1
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Lampiran 7 Rubrik Penskoran Validasi Aspek Media Bahan Ajar
No.
1.

2.

3.

4.

Indikator Pernyataan
Tampilan cover

Kemenarikan tampilan bahan ajar
ensiklopedia plus mind mapping
berbasis website
 Tampilan background sesuai
dengan kontras warna tampilan
gambar ilustrasi dan tulisan
 Tampilan isi pada bahan ajar
menarik
Kualitas gambar dalam bahan ajar
ensiklopedia plus mind mapping

Isi mind mapping dalam bahan ajar
mudah dipahami

Kriteria Penilaian
Skor
Tampilan cover / sampul
4
menarik / memiliki daya
tarik (warna sesuai gambar,
huruf menarik dan mudah
dibaca)
Tampilan sampul / cover
3
memiliki daya tarik awal
karena warnanya sesuai
dengan gambar
Tampilan cover / sampul
2
kurang menarik
Tampilan cover / sampul
1
tidak menarik
Memenuhi 2 aspek
4
Jika aspek 1 tercapai,
3
namun aspek 2 tidak
tercapai
Jika aspek 1 tidak tercapai,
2
namun aspek 2 tercapai
Tidak memenuhi semua
1
aspek
Gambar dalam bahan ajar
4
ensiklopedia plus mind
mapping jelas
Terdapat 1 gambar dalam
3
bahan ajar ensiklopedia plus
mind mapping tidak jelas
Terdapat 2 gambar dalam
2
bahan ajar ensiklopedia plus
mind mapping tidak jelas
Terdapat lebih dari 2
1
gambar dalam bahan ajar
ensiklopedia plus mind
mapping tidak jelas
Semua isi sesuai dengan
4
materi
Terdapat 1 kata atau kalimat
3
yang tidak sesuai dengan
materi
Terdapat 2 kata atau kalimat
2
yang tidak sesuai dengan
materi
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5.

6.

7.

8.

9.

Terdapat lebih dari 2 kata
atau kalimat yang tidak
sesuai dengan materi
Penggunaan bahasa dalam bahan Memenuhi 3 aspek
ajar ensiklopedia plus mind Memenuhi 2 aspek
mapping
Memenuhi 1 aspek
 Tidak menimbulkan multi tafsir Tidak memenuhi semua
/ makna ganda
aspek
 Bahasa sederhana
 Mudah dipahami
Materi
dalam
bahan
ajar Memenuhi 3 aspek
ensiklopedia plus mind mapping
Memenuhi 2 aspek
 Sesuai dengan KD
Memenuhi 1 aspek
Tidak memenuhi semua
 Mengandung informatif
aspek
 Kalimat jelas
Komposisi gambar dan tata letaknya Komposisi gambar tidak
berlebihan dan tata letaknya
sesuai
Terdapat
1
komposisi
gambar berlebihan dan tata
letaknya tidak sesuai
Terdapat
2
komposisi
gambar berlebihan dan tata
letaknya tidak sesuai
Terdapat lebih dari 2
komposisi
gambar
berlebihan dan tata letaknya
tidak sesuai
Pemilihan font
Memenuhi 2 aspek
 Menggunakan jenis font yang Jika aspek 1 tercapai,
namun aspek 2 tidak
mudah dibaca
 Ukuran font sesuai dan mudah tercapai
Jika aspek 1 tidak tercapai,
dibaca
namun aspek 2 tercapai
Tidak memenuhi semua
aspek
Pemilihan warna font kontras Semua kalimat memiliki
dengan background
warna font kontras dengan
background
Terdapat
1
kalimat
memiliki warna font yang
tidak
kontras
dengan
background
Terdapat
2
kalimat
memiliki warna font yang

1

4
3
2
1

4
3
2
1
4

3

2

1

4
3

2
1
4

3

2
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10.

tidak
kontras
dengan
background
Terdapat lebih dari 2
kalimat memiliki warna font
yang tidak kontras dengan
background
Kemudahan dalam penggunaan Memenuhi 3 aspek
bahan ajar ensiklopedia plus mind Memenuhi 2 aspek
mapping
Memenuhi 1 aspek
 Mudah diakses
Tidak memenuhi semua
aspek
 Mudah dibawa
 Mudah dibaca

1

4
3
2
1
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Lampiran 8 Hasil Validasi dari Ibu M.G. (Validator 1)
INSTRUMEN VALIDASI PRODUK ASPEK MATERI
BAHAN AJAR ENSIKLOPEDIA PLUS MIND MAPPING BERBASIS
WEBSITE PADA MATERI SISTEM PENCERNAAN MANUSIA KELAS
XI SMA
Judul Skripsi

Pengembang
Program Studi
Asal Universitas
Nama Validator
Instansi
Petunjuk

: Pengembangan Bahan Ajar Ensiklopedia Plus Mind
Mapping Berbasis Website pada Materi Sistem Pencernaan
Manusia Kelas XI SMA
: Theresia Evi Ayu Lestari
: Pendidikan Biologi
: Universitas Sanata Dharma
: Masrida Gultom, S.Pd.
: SMA Lamaholot Jakarta
:

1. Mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menilai kualitas produk Bahan Ajar
Ensiklopedia Plus Mind Mapping Berbasis Website pada Materi Sistem
Pencernaan Manusia Kelas XI SMA dengan cara memberi tanda centang
(√) pada kolom di bawah ini dengan keterangan skor sebagai berikut:
Skor 1 = Sangat kurang baik
Skor 2 = Kurang baik
Skor 3 = Baik
Skor 4 = Sangat Baik
2. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk melihat panduan / rubrik penskoran yang
ada pada lampiran bersama dengan lembar instrumen validasi ini.
3. Apabila Bapak/Ibu hendak memberikan komentar dan saran untuk
pernyataan penilaian dapat dituliskan di kolom komentar.
No.

Pernyataan

1.

Isi
materi
bahan
ajar
ensiklopedia
plus
mind
mapping yang dijabarkan
mencerminkan
substansi
materi yang terkandung dalam
kompetensi dasar (KD)
Isi bahan ajar ensiklopedia
plus mind mapping mencakup
materi mulai dari zat makanan
sampai keterkaitannya dengan

2.

1

2

Skor
3

4
√

√

Keterangan
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3.

4.

konsep
yang
akan
disampaikan
Penjabaran materi pada bahan
ajar ensiklopedia plus mind
mapping tidak menimbulkan
multi tafsir
Mind mapping memudahkan
proses pemahaman materi

Aspek ringkasan materi pada
bahan ajar mudah dipahami
oleh peserta didik saat
membacanya
6. Penyajian materi pada bahan
ajar ensiklopedia plus mind
mapping dilengkapi dengan
gambar sesuai dengan hal
yang sedang dibahas sehingga
mempermudah pemahaman
peserta
didik
saat
membacanya
7. Bahan materi pada bahan ajar
ensiklopedia
plus
mind
mapping sesuai dengan tingkat
kemampuan peserta didik
kelas XI SMA
8. Bahan materi memberikan
rangsangan berupa motivasi /
menumbuhkan rasa ingin tahu
dan semangat kepada peserta
didik untuk belajar secara
mandiri dengan menggunakan
sumber belajar ensiklopedia
plus mind mapping
Total Skor: 30
Rata-Rata Skor: 3.75
Komentar umum dan saran:

√

√
√

5.

Masih terdapat kata-kata yang typo

Terdapat tata letak
yang salah pada
bagian organ

√

√

√
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Kesimpulan (Berilah tanda centang (√) di bawah ini):
1. Bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping layak diujicobakan tanpa revisi
( )
2. Bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping layak diujicobakan dengan
revisi ( √ )
3. Bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping tidak layak diujicobakan ( )

Yogyakarta, 12 April 2021
Validator

Masrida Gultom, S.Pd.
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Lampiran 9 Hasil Validasi dari Ibu E.S. (Validator 2)
INSTRUMEN VALIDASI PRODUK ASPEK MATERI
BAHAN AJAR ENSIKLOPEDIA PLUS MIND MAPPING BERBASIS
WEBSITE PADA MATERI SISTEM PENCERNAAN MANUSIA KELAS
XI SMA
Judul Skripsi

Pengembang
Program Studi
Asal Universitas
Nama Validator
Instansi
Petunjuk

: Pengembangan Bahan Ajar Ensiklopedia Plus Mind
Mapping Berbasis Website pada Materi Sistem Pencernaan
Manusia Kelas XI SMA
: Theresia Evi Ayu Lestari
: Pendidikan Biologi
: Universitas Sanata Dharma
: Elisa Sulistiani, S.Si.
: SMA Santo Leo II Jakarta
:

1. Mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menilai kualitas produk Bahan Ajar
Ensiklopedia Plus Mind Mapping Berbasis Website pada Materi Sistem
Pencernaan Manusia Kelas XI SMA dengan cara memberi tanda centang
(√) pada kolom di bawah ini dengan keterangan skor sebagai berikut:
Skor 1 = Sangat kurang baik
Skor 2 = Kurang baik
Skor 3 = Baik
Skor 4 = Sangat Baik
2. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk melihat panduan / rubrik penskoran yang
ada pada lampiran bersama dengan lembar instrumen validasi ini.
3. Apabila Bapak/Ibu hendak memberikan komentar dan saran untuk
pernyataan penilaian dapat dituliskan di kolom komentar.
No.

Pernyataan

1.

Isi
materi
bahan
ajar
ensiklopedia
plus
mind
mapping yang dijabarkan
mencerminkan
substansi
materi yang terkandung dalam
kompetensi dasar (KD)
Isi bahan ajar ensiklopedia
plus mind mapping mencakup
materi mulai dari zat makanan
sampai keterkaitannya dengan

2.

1

2

Skor
3

4
V

V

Keterangan
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konsep
yang
akan
disampaikan
3. Penjabaran materi pada bahan
ajar ensiklopedia plus mind
mapping tidak menimbulkan
multi tafsir
4. Mind mapping memudahkan
proses pemahaman materi
5. Aspek ringkasan materi pada
bahan ajar mudah dipahami
oleh peserta didik saat
membacanya
6. Penyajian materi pada bahan
ajar ensiklopedia plus mind
mapping dilengkapi dengan
gambar sesuai dengan hal
yang sedang dibahas sehingga
mempermudah pemahaman
peserta
didik
saat
membacanya
7. Bahan materi pada bahan ajar
ensiklopedia
plus
mind
mapping sesuai dengan tingkat
kemampuan peserta didik
kelas XI SMA
8. Bahan materi memberikan
rangsangan berupa motivasi /
menumbuhkan rasa ingin tahu
dan semangat kepada peserta
didik untuk belajar secara
mandiri dengan menggunakan
sumber belajar ensiklopedia
plus mind mapping
Total Skor: 31
Rata-Rata Skor: 3.875

V

V

Terdapat
yang salah

posisi

V

V

V

V

Komentar umum dan saran:
Materi sudah tersusun sistematis dan lengkap serta mudah dipelajari dan
nampak praktis.
Gambar yang ada sangat membantu pemahaman peseta didik
Untuk mind mapping pertama perlu diperhatikan kembali pada bagian orgaorgan penyusun, mengapa posisi kerongkongan dan lambung di tempat itu.
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Kesimpulan (Berilah tanda centang (√) di bawah ini):
1. Bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping layak diujicobakan tanpa revisi
( )
2. Bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping layak diujicobakan dengan
revisi ( √ )
3. Bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping tidak layak diujicobakan ( )

Yogyakarta, 16 April 2021
Validator

Elisa Sulistiani, S.Si.
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Lampiran 10 Hasil Validasi dari Ahli Materi (Validator 3)
INSTRUMEN VALIDASI PRODUK ASPEK MATERI
BAHAN AJAR ENSIKLOPEDIA PLUS MIND MAPPING BERBASIS
WEBSITE PADA MATERI SISTEM PENCERNAAN MANUSIA KELAS
XI SMA
Judul Skripsi

Pengembang
Program Studi
Asal Universitas
Nama Validator
Instansi
Petunjuk

: Pengembangan Bahan Ajar Ensiklopedia Plus Mind
Mapping Berbasis Website pada Materi Sistem Pencernaan
Manusia Kelas XI SMA
: Theresia Evi Ayu Lestari
: Pendidikan Biologi
: Universitas Sanata Dharma
: Dr. Luisa Diana Handoyo, M.Si.
: Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Sanata Dharma
:

1. Mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menilai kualitas produk Bahan Ajar
Ensiklopedia Plus Mind Mapping Berbasis Website pada Materi Sistem
Pencernaan Manusia Kelas XI SMA dengan cara memberi tanda centang
(√) pada kolom di bawah ini dengan keterangan skor sebagai berikut:
Skor 1 = Sangat kurang baik
Skor 2 = Kurang baik
Skor 3 = Baik
Skor 4 = Sangat Baik
2. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk melihat panduan / rubrik penskoran yang
ada pada lampiran bersama dengan lembar instrumen validasi ini.
3. Apabila Bapak/Ibu hendak memberikan komentar dan saran untuk
pernyataan penilaian dapat dituliskan di kolom komentar.
No.

Pernyataan

1.

Isi
materi
bahan
ajar
ensiklopedia
plus
mind
mapping yang dijabarkan
mencerminkan
substansi
materi yang terkandung dalam
kompetensi dasar (KD)
Isi bahan ajar ensiklopedia
plus mind mapping mencakup
materi mulai dari zat makanan
sampai keterkaitannya dengan

2.

1

2

Skor
3

4
v

v

Keterangan
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3.

4.

konsep
yang
akan
disampaikan
Penjabaran materi pada bahan
ajar ensiklopedia plus mind
mapping tidak menimbulkan
multi tafsir
Mind mapping memudahkan
proses pemahaman materi

Aspek ringkasan materi pada
bahan ajar mudah dipahami
oleh peserta didik saat
membacanya
6. Penyajian materi pada bahan
ajar ensiklopedia plus mind
mapping dilengkapi dengan
gambar sesuai dengan hal
yang sedang dibahas sehingga
mempermudah pemahaman
peserta
didik
saat
membacanya
7. Bahan materi pada bahan ajar
ensiklopedia
plus
mind
mapping sesuai dengan tingkat
kemampuan peserta didik
kelas XI SMA
8. Bahan materi memberikan
rangsangan berupa motivasi /
menumbuhkan rasa ingin tahu
dan semangat kepada peserta
didik untuk belajar secara
mandiri dengan menggunakan
sumber belajar ensiklopedia
plus mind mapping
Total Skor: 27
Rata-Rata Skor: 3.375

v

Terdapat beberapa
konsep yang perlu
dicermati kembali
v

5.

Terdapat beberapa
bagian yang perlu
diperbaiki
v

v

Belum ada nomor,
keterangan
dan
sumber gambar

v

v

Komentar umum dan saran:
1. Hal.1: Panduan makanan bergizi sekarang bukan 4 sehat 5 sempurna, tapi

PUGS (Pedoman Umum Gizi Seimbang)
2. Beri kalimat pengantar sebelum masuk ke mind map
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3. Hal 2: mindmap bagian “mencerna makanan” saran: bagian “makanan
yang harus dicerna” masuk sebagai cabang “mencerna makanan”. Saran:
mengubah cabang menjadi “sari makanan yang melalui proses
pencernaan” dan “sari makanan yang tidak melalui proses pencernaan”
4. Hal.2: mindmap, penggambaran cabang sepertinya menggambarkan
hierarki. Lebih baik dari “organ pencernaan” langsung keluar 5 cabang
sesuai dengan organ pencernaan
5. Hal.3: tabel karbohidrat tdp typo metabolism, seharusnya metabolisme
6. Hal.3: Tabel protein, tambahkan komponen penyusun enzim dan hormon
7. Hal 3: Tabel mineral, contoh sumber mineral tidak sinkron dengan
gambar di kirinya
8. Hal.4: kalimat ke-1: “proses tubuh vital”, diubah menjadi “proses vital
tubuh”
9. Konsistensi akan menggunakan BMR atau AMB
10. Hal.5: typo pada penulisan kg pada contoh perhitungan BMI
11. Sebaiknya sebelum singkatan diberikan kepanjangannya dulu, misal Body
Mass Index (BMI), istilah dalam bhs Indonesia dan Inggris dapat
disebutkan dijudul
12. Hal.6: tabel pencernaan kimiawi: pada usus kosong juga terdapat
pencernaan kimiawi
13. Semua gambar harap diberikan nomor dan keterangan serta dilengkapi
dengan sumber gambar
14. Hal 8: mulut tidak menghasilkan kelenjar ludah, yang tepat pada mulut
terdapat kelenjar ludah yang menghasilkan cairan ludah/saliva
15. Hal.9: Yang berfungsi melarutkan makanan dan memudahkan menelan
makanan adalah air ludah/saliva, bukan kelenjar ludah
Kesimpulan (Berilah tanda centang (√) di bawah ini):
1. Bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping layak diujicobakan tanpa revisi
( )
2. Bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping layak diujicobakan dengan
revisi ( V )
3. Bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping tidak layak diujicobakan ( )
Yogyakarta, 17 April 2021
Validator

Dr. Luisa Diana Handoyo, M.Si.
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Lampiran 11 Hasil Validasi dari Ahli Media (Validator 4)
INSTRUMEN VALIDASI PRODUK ASPEK MEDIA
BAHAN AJAR ENSIKLOPEDIA PLUS MIND MAPPING BERBASIS
WEBSITE PADA MATERI SISTEM PENCERNAAN MANUSIA KELAS
XI SMA
Judul Skripsi

Pengembang
Program Studi
Asal Universitas
Nama Validator
Instansi
Petunjuk

: Pengembangan Bahan Ajar Ensiklopedia Plus Mind
Mapping Berbasis Website pada Materi Sistem Pencernaan
Manusia Kelas XI SMA
: Theresia Evi Ayu Lestari
: Pendidikan Biologi
: Universitas Sanata Dharma
: Hendra Michael Aquan, S.Si., MEnvMgmt.
: Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Sanata Dharma
:

1. Mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menilai kualitas produk Bahan Ajar
Ensiklopedia Plus Mind Mapping Berbasis Website pada Materi Sistem
Pencernaan Manusia Kelas XI SMA dengan cara memberi tanda centang
(√) pada kolom di bawah ini dengan keterangan skor sebagai berikut:
Skor 1 = Sangat kurang baik
Skor 2 = Kurang baik
Skor 3 = Baik
Skor 4 = Sangat Baik
2. Mohon kepada Bapak/Ibu untuk melihat panduan / rubrik penskoran yang
ada pada lampiran bersama dengan lembar instrumen validasi ini.
3. Apabila Bapak/Ibu hendak memberikan komentar dan saran untuk
pernyataan penilaian dapat dituliskan di kolom komentar.
No.

Pernyataan

1.
2.

Tampilan cover menarik
Kemenarikan tampilan bahan
ajar ensiklopedia plus mind
mapping berbasis website
Kualitas gambar dalam bahan
ajar ensiklopedia plus mind
mapping jelas
Isi mind mapping dalam bahan
ajar mudah dipahami
Penggunaan bahasa dalam
bahan ajar ensiklopedia plus

3.

4.
5.

1

2

Skor
3
√

4
√
√
√
√

Keterangan
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mind
mapping
mudah
dipahami
6. Materi dalam bahan ajar
ensiklopedia
plus
mind
mapping mudah dipahami
7. Gambar yang dicantumkan
dalam bahan ajar ensiklopedia
plus mind mapping tata
letaknya sesuai dan tidak
berlebihan
8. Pemilihan font mudah dibaca
oleh pengguna
9. Pemilihan warna font kontras
dengan background
10. Kemudahan
dalam
penggunaan
bahan
ajar
ensiklopedia
plus
mind
mapping
Total Skor: 39
Rata-Rata Skor: 3.9

√
√

√
√
√

Komentar umum dan saran:
Saya masih menemukan typo. Aspek ketepatan penulisan tidak masuk dalam
lembar penilaian di atas. Validator menyarankan untuk memperbaiki typo.
Selebihnya sudah baik.
Kesimpulan (Berilah tanda centang (√) di bawah ini):
1. Bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping layak diujicobakan tanpa revisi
( )
2. Bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping layak diujicobakan dengan
revisi ( √ )
3. Bahan ajar ensiklopedia plus mind mapping tidak layak diujicobakan ( )
Yogyakarta, 18 April 2021
Validator

Hendra Michael Aquan, S.Si., MEnvMgmt.
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Lampiran 12 Silabus Materi Sistem Pencernaan Manusia Kelas XI SMA
SILABUS
Satuan Pendidikan

: SMA / MA

Mata Pelajaran

: BIOLOGI

Kelas / Program

: XI / IPA

Semester / Tahun Pelajaran : Ganjil / 2021/2022
KOMPETENSI INTI
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung
jawab, responsive dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga,
sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
KI 3 : Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI 4 : 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 metode sesuai kaidah keilmuan.
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Materi Pokok
Pembelajaran
3.7 Menganalisis
Struktur dan Fungsi Sel
hubungan antara
pada Sistem Pencernaan
struktur jaringan
 Zat makanan
penyusun organ
 BMR (Basal
pada sistem
Metabolic Rate) dan
pencernaan dalam
BMI (Body Mass
kaitannya dengan
Index)
nutrisi, bioproses
 Pengertian sistem
dan gangguan
pencernaan manusia
fungsi yang dapat
 Macam-macam
terjadi pada sistem
proses pencernaan
pencernaan
 Sistem pencernaan
manusia
pada manusia
4.7 Menyajikan
 Enzim-enzim
laporan hasil uji zat
pencernaan beserta
makanan yang
fungsinya
terkandung dalam
 Penyakit / gangguan
berbagai jenis
pada sistem
bahan makanan
pencernaan
dikaitkan dengan
kebutuhan energi
setiap individu
serta teknologi
pengolahan pangan
dan keamanan
pangan
Kompetensi Dasar

Kegiatan Pembelajaran










Menganalisis zat
makanan yang
diperlukan tubuh
manusia sehari-hari dari
berbagai sumber
informasi
Menentukan BMR dan
BMI yang dimilki oleh
setiap peserta didik
Menganalisis
pengertian sistem
pencernaan manusia
Menganalisis macammacam proses
pencernaan
Menganalisis organ
pencernaan makanan
berkaitan dengan fungsi
dan proses yang terjadi
Menganalisis enzimenzim pada pencernaan
manusia
Menganalisis gangguan
/ penyakit yang terjadi
pada sistem pencernaan
manusia

Penilaian
Sikap Spiritual
 Lembar
observasi diri
Sikap Sosial
 Menunjukan
sikap teliti, jujur
dan
tanggungjawab
Tugas Pengetahuan
 Tes dalam
bentuk pilihan
ganda dan essay
Portofolio
 Laporan tertulis
tentang hasil
diskusi sistem
pencernaan

Alokasi
Sumber Belajar
Waktu
6 JP
Buku siswa:
(6 x 45 menit)  Irnaningtyas
&
Yossa I. 2016.
Biologi untuk SMA
/ MA Kelas XI.
Jakarta: Penerbit
Erlangga.
 Lestari, E.S. &
Idun K. 2009.
Biologi, Makhluk
Hidup
dan
Lingkungannya
SMA / MA. Jakarta:
Pusat Perbukuan,
Departemen
Pendidikan
Nasional.
 Pujianto, Sri. 2008.
Menjelajah Dunia
Biologi
2.
Platinum: Solo.
Buku guru:
 Campbell, N.A.,
J.B. Reece & L.G.
Mitchell.
2010.
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Melakukan uji zat
makanan yang
terkandung pada
beberapa jenis bahan
makanan.
Menyajikan laporan
tertulis hasil uji zat
makanan dikaitkan
dengan kebutuhan
energi dan teknologi
pengolahan dan
keamanan pangan

Biologi. Edisi ke-8
Jilid 3. Terjemahan
dari Biology, oleh
Damaring
Tyas
Wulandari. Jakarta:
Erlangga.
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Lampiran 13 RPP Materi Sistem Pencernaan Manusia
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah

: SMA / MA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XI / I (Ganjil)

Materi Pokok

: Sistem Pencernaan Manusia

Alokasi Waktu

: 6 JP (6 × 45 Menit)

A. Kompetensi Inti
KI 1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI 2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab,
responsive dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan
perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan
lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan
internasional
KI 3: Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan
minatnya untuk memecahkan masalah
KI 4: 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
metode sesuai kaidah keilmuan
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B. Kompentensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompentensi (IPK)
Kompetensi Dasar
3.7

Menganalisis hubungan
antara struktur jaringan
penyusun organ pada
sistem pencernaan dalam
kaitannya dengan nutrisi,
bioproses dan gangguan
fungsi yang dapat terjadi
pada sistem pencernaan
manusia

4.7 Menyajikan laporan hasil uji
zat
makanan
yang
terkandung dalam berbagai
jenis
bahan
makanan
dikaitkan dengan kebutuhan
energi setiap individu serta
teknologi
pengolahan
pangan dan keamanan
pangan

Indikator Pencapaian Kompentensi
(IPK)
3.7.1 Menganalisis zat makanan yang
diperlukan tubuh manusia seharihari dari berbagai sumber informasi.
3.7.2 Menentukan BMR dan BMI yang
dimiliki oleh setiap peserta didik.
3.7.3 Menganalisis pengertian sistem
pencernaan manusia.
3.7.4 Menganalisis macam-macam
proses pencernaan.
3.7.5 Menganalisis organ pencernaan
makanan berkaitan dengan fungi dan
proses yang terjadi.
3.7.6 Menganalisis enzim-enzim pada
pencernaan manusia.
3.7.7 Menganalisis gangguan / penyakit
yang terjadi pada sistem pencernaan
manusia.
4.7.1 Membuat laporan tertulis hasil uji zat
makanan
dikaitkan
dengan
kebutuhan energi dan teknologi
pengolahan dan keamanan pangan

C. Tujuan Pembelajaran
Melalui pembelajaran dari rumah dengan kegiatan tanya jawab dan diskusi,
peserta didik mampu menganalisis zat makanan yang diperlukan tubuh manusia
sehari-hari, menentukan BMR dan BMI yang dimiliki oleh setiap peserta didik,
menganalisis pengertian sistem pencernaan manusia, menganalisis macammacam proses pencernaan, menganalisis organ pencernaan makanan berkaitan
dengan fungi dan proses yang terjadi, menganalisis enzim-enzim pada
pencernaan manusia, serta menganalisis gangguan / penyakit yang terjadi pada
sistem pencernaan manusia dengan baik dan benar.
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D. Materi Pembelajaran
1. Zat Makanan
2. Basal Metabolic Rate (BMR) dan Body Mass Index (BMI)
3. Pengertian Sistem Pencernaan Manusia
4. Macam-Macam Proses Pencernaan
5. Saluran Pencernaan
6. Enzim-Enzim Pencernaan dan Fungsinya
7. Penyakit / Gangguan pada Sistem Pencernaan
E. Metode Pembelajaran
Model Pembelajaran

: Discovery Learning, Kontekstual, Kooperatif

Metode Pembelajaran

: Tanya jawab, diskusi

F. Media dan Sumber Belajar
1. Media

: Google Meet / Zoom, LKPD, bahan ajar
ensiklopedia plus mind mapping melalui halaman
website, power point, dan lembar penilaian

2. Sumber Belajar

: Buku paket yang relevan, akses internet

G. Langkah-langkah Pembelajaran
Pertemuan Pertama (2 × 45 Menit)
Kegiatan

Deskripsi

Pendahuluan a. Salam
 Guru memberikan salam dan menyapa
peserta didik di group WhatsApp untuk
mengajak peserta didik join ke Google Meet
sebagai proses pembelajaran daring (jarak
jauh).
 Guru menyapa dan mencatat kehadiran
peserta didik atau mempresensi dalam
pembelajaran daring.
b. Apersepsi
 Guru bertanya tentang pelajaran yang telah
dipelajari pada pertemuan sebelumnya.
 Guru bertanya kepada peserta didik tentang
frekuensi makan dalam satu hari.

Alokasi
Waktu
15 menit
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Inti

c. Motivasi
 Guru menunjukkan gambar balita dan orang
dewasa yang sedang makan sambil bertanya
“Pada saat kita sarapan pasti makanan yang
kita makan mengandung beberapa nutrisi,
lalu nutrisi apa saja yang terkandung di
dalam makanan tersebut dan kaitannya
dengan pencernaan manusia?”
d. Orientasi
 Guru menyampaikan tujuan materi yang
akan dipelajari hari ini tentang zat makanan,
BMR (Basal Metabolic Rate) dan BMI (Body
Mass Index).
a. Stimulasi
 Guru menunjukkan gambar macam-macam
zat makanan untuk memberi stimulus kepada
peserta didik.
b. Identifikasi Masalah
 Peserta
didik
dimotivasi
untuk
mengidentifikasi
permasalahan:
“mengapa seseorang memiliki indeks massa
tubuh yang berbeda dan adakah yang tahu
berapa kebutuhan minimal energi untuk
melakukan proses tubuh vital oleh masingmasing individu?"
c. Pengumpulan Data
 Guru mempersilahkan peserta didik untuk
mendiskusikan dalam kelompok yang telah
dibagikan.
 Peserta didik mengumpulkan data dari
berbagai macam sumber, seperti internet,
buku, artikel, dll.
 Peserta didik mencatat hasil diskusi.
d. Pengolahan Data
 Masing-masing
perwakilan
kelompok
menyampaikan hasil diskusinya mengenai
indeks massa tubuh dan kebutuhan minimal
energi untuk melakukan proses tubuh vital
oleh masing-masing individu.
e. Pembuktian / Kegiatan Literasi
 Guru memberi materi dan koreksi dengan
menampilkan
media
bahan
ajar
ensiklopedia plus mind mapping sistem
pencernaan
manusia
yang
dapat

60 menit
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f.

Penutup

a.

b.

c.

diperhatikan dan dipelajari oleh peserta
didik.
 Sebelum guru menampilkan bahan ajar, guru
telah memberikan link halaman website
(http://venosnaker.000webhostapp.com/)
bahan ajar ensiklopedia plus mind
mapping sistem pencernaan manusia dan
peserta didik dapat mengakses melalui
smartphone maupun laptop / desktop yang
dimiliki oleh masing-masing peserta didik
dengan berbagai tipe operating system serta
materi bahan ajar dapat diunduh oleh
masing-masing peserta didik.
 Guru mengajukan pertanyaan dan memberi
penguatan pada peserta didik, peserta didik
menjawab pertanyaan dari guru.
Menarik Kesimpulan
 Peserta didik membuat kesimpulan tentang
hal-hal yang telah dipelajari.
 Peserta didik diberi kesempatan untuk
menanyakan kembali hal-hal yang belum
dipahami.
Evaluasi
 Guru mengajukan sejumlah pertanyaan yang
mengarah pada kesimpulan materi pelajaran
atau konsep yang dipelajari.
Refleksi
 Guru mengajak peserta didik untuk
merefleksikan proses pembelajaran yang
sudah dilakukan.
 Guru memberikan apresiasi terhadap proses
kegiatan diskusi yang telah dilakukan peserta
didik.
Tindak Lanjut
 Guru menyampaikan materi dan kegiatan
yang akan dilakukan pada pertemuan
selanjutnya.

15 menit
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Pertemuan Kedua (2 × 45 Menit)
Kegiatan

Deskripsi

Pendahuluan a. Salam
 Guru memberikan salam dan menyapa
peserta didik di group WhatsApp untuk
mengajak peserta didik join ke Google Meet
sebagai proses pembelajaran daring (jarak
jauh).
 Guru menyapa dan mencatat kehadiran
peserta didik atau mempresensi dalam
pembelajaran daring.
b. Apersepsi
 Guru bertanya tentang pelajaran yang telah
dipelajari pada pertemuan sebelumnya.
c. Motivasi
 Guru menunjukkan gambar balita dan orang
dewasa yang sedang makan sambil bertanya
“Mengapa balita yang ada di gambar ini
hanya makan bubur, sementara orang dewasa
boleh memakan nasi dan komponen
makanan lainnya yang lebih bertekstur?”
d. Orientasi
 Guru menyampaikan tujuan materi yang
akan dibahas.
Inti
a. Stimulasi
 Guru
menampilkan
gambar
saluran
pencernaan untuk memberikan stimulus
kepada peserta didik.
b. Identifikasi Masalah
 Peserta
didik
dimotivasi
untuk
mengidentifikasi permasalahan:
1. “Apa saja makanan yang dibutuhkan
manusia
dan
bagaimana
proses
pencernaan yang terjadi?”
2. “Apa yang dimaksud dengan sistem
pencernaan manusia?”
c. Pengumpulan Data
 Guru mempersilahkan peserta didik untuk
mendiskusikan dalam kelompok yang telah
dibagikan.
 Peserta didik mengumpulkan data dari
berbagai macam sumber, seperti internet,
buku, artikel, dll.

Alokasi
Waktu
10 menit

70 menit
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Penutup

 Peserta didik mencatat hasil diskusi.
d. Pengolahan Data
 Masing-masing
perwakilan
kelompok
menyampaikan hasil diskusinya mengenai
indeks massa tubuh dan kebutuhan minimal
energi untuk melakukan proses tubuh vital
oleh masing-masing individu.
e. Pembuktian / Kegiatan Literasi
 Guru memberi materi dan koreksi dengan
menampilkan
media
bahan
ajar
ensiklopedia plus mind mapping sistem
pencernaan manusia mengenai saluran
pencernaan / organ-organ pencernaan,
enzim-enzim pencernaan dan gangguan
pencernaan yang dapat diperhatikan dan
dipelajari oleh peserta didik.
 Sebelum guru menampilkan bahan ajar, guru
telah memberikan halaman website bahan
ajar ensiklopedia plus mind mapping
sistem pencernaan manusia dan peserta
didik dapat mengakses melalui smartphone
maupun laptop / desktop yang dimiliki oleh
masing-masing peserta didik dengan
berbagai tipe operating system serta materi
bahan ajar dapat diunduh oleh masingmasing peserta didik.
 Guru mengajukan pertanyaan dan memberi
penguatan pada peserta didik, peserta didik
menjawab pertanyaan dari guru.
f. Menarik Kesimpulan
 Peserta didik membuat kesimpulan
mengenai saluran pencernaan, enzim-enzim
pencernaan dan gangguan pencernaan.
 Peserta didik diberi kesempatan untuk
menanyakan kembali hal-hal yang belum
dipahami.
a. Evaluasi
 Guru mengajukan sejumlah pertanyaan yang
mengarah pada kesimpulan materi pelajaran
atau konsep yang dipelajari.
b. Refleksi
 Guru mengajak peserta didik untuk
merefleksikan proses pembelajaran yang
sudah dilakukan.

10 menit
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Guru memberikan apresiasi terhadap proses
kegiatan diskusi yang telah dilakukan peserta
didik.
c. Tindak Lanjut
 Guru menyampaikan materi dan kegiatan
yang akan dilakukan pada pertemuan
selanjutnya.
 Guru menyampaikan LKPD / tugas yang
berkaitan dengan materi KD 3.7 yang harus
dikerjakan oleh peserta didik dan dibahas
pada pertemuan yang akan datang.
Pertemuan Ketiga (2 × 45 Menit)
Kegiatan

Deskripsi

Pendahuluan a. Salam
 Guru memberikan salam dan menyapa
peserta didik di group WhatsApp untuk
mengajak peserta didik join ke Google Meet
sebagai proses pembelajaran daring (jarak
jauh).
 Guru menyapa dan mencatat kehadiran
peserta didik atau mempresensi dalam
pembelajaran daring.
b. Apersepsi
 Guru mengingatkan kembali materi yang
telah dipelajari.
 Guru mengaitkan materi pembelajaran yang
sudah dipelajari oleh peserta didik dengan
kegiatan yang akan dilakukan (LKPD).
d. Orientasi
 Guru menyampaikan motivasi tentang topik
yang
akan
dipelajari
dan
tujuan
pembelajaran.
Inti
a. Stimulasi
 Guru menayangkan soal-soal yang terdapat
pada LKPD.
 Peserta didik berdiskusi jarak jauh tentang
LKPD yang telah dikerjakan sebelumnya.
b. Critical Thinking
 Peserta didik diberi kesempatan untuk
mengemukakan hasil diskusinya yang
terdapat pada LKPD.

Alokasi
Waktu
15 menit

45 menit
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Penutup

c. Mengklarifikasi
 Guru dan peserta didik melakukan klarifikasi
soal-soal yang terdapat pada LKPD.
d. Menarik Kesimpulan
 Guru dan peserta didik membuat kesimpulan
tentang hal-hal yang telah dipelajari,
kemudian peserta didik diberi kesempatan
untuk menanyakan kembali hal-hal yang
belum dipahami.
a. Evaluasi
 Guru mengajukan sejumlah pertanyaan yang
mengarah pada kesimpulan materi pelajaran
atau konsep yang dipelajari.
 Guru memberikan soal post-test kepada
peserta didik.
b. Refleksi
 Guru meminta peserta didik untuk
menyampaikan kesan dan manfaat setelah
mempelajari materi sistem pencernaan
manusia.
 Guru memberikan apresiasi terhadap proses
kegiatan diskusi yang telah dilakukan peserta
didik.
c. Tindak Lanjut
 Guru menyampaikan materi dan kegiatan
yang akan dilakukan pada pertemuan
selanjutnya.

30 menit

E. Penilaian
1. Penilaian Sikap

: Observasi/pengamatan (terlampir)

2. Penilaian Pengetahuan : Test tertulis uraian LKPD dan post-test beserta
masing-masing pedoman atau rubrik penilaian,
ulangan harian pilihan ganda beserta pedoman atau
rubrik penilaian (terlampir)
3. Penilaian Keterampilan : Praktik menggambar saluran pencernaan beserta
pedoman penilaian dan pengumpulan tugas
mandiri (terlampir)
Yogyakarta, ……………… 2021
Guru Mata Pelajaran
( ……………………………)
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Lampiran 1
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
TAHUN AJARAN 2021/2022
Materi

: Sistem Pencernaan Manusia

Kompetensi Dasar

: 3.7 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan
penyusun organ pada sistem pencernaan dalam
kaitannya dengan nutrisi, bioproses dan gangguan
fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan
manusia

Kelas

: XI IPA

Semester

: 1 (Ganjil)

Hari/Tanggal

: ……………………………………………

Nama Lengkap

: ……………………………………………

A. Tujuan:
Setelah mengerjakan LKPD dapat:
1. Memahami tentang proses pencernaan dan gangguan pencernaan manusia.
2. Memahami fungsi dari enzim-enzim pencernaan.
B. Petunjuk:
1. Cari dan cantumkan artikel mengenai gangguan pencernaan manusia.
2. Perhatikan soal dengan seksama dan jawablah dengan tepat dan benar.
3. Dikerjakan dibuku PR, hasil pekerjaan tugas difoto dengan jelas dan dikirim
melalui WhatsApp Group kelas disertakan nama lengkap, kelas dan no.
absen pada pertemuan berikutnya paling lambat 3 jam sebelum mata
pelajaran biologi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
134

Soal:
1. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memerlukan makanan setiap harinya. Apa saja
zat makanan yang diperlukan oleh tubuh manusia? Jelaskan!
2. Berdasarkan artikel yang sudah dicari dan dibaca, analisislah gangguan yang
terjadi pada sistem pencernaan dan cara penanganannya?
3. Berdasarkan artikel yang sudah dicari dan dibaca, bagaimana penyebab
terjadinya gangguan pencernaan tersebut?
4. Gambarlah dan jelaskan masing-masing saluran pencernaan berikut! Mengapa
waktu yang diperlukan untuk mencerna makanan pada setiap organ berbeda?
Jelaskan!

1.

2.

4.
3.

5.
6.
7.
8.
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5. Makanan yang dikonsumsi oleh manusia mengalami sebuah proses pencernaan.
Apa saja jenis proses pencernaan pada manusia? Jelaskan!
6. Setiap manusia membutuhkan kesetimbangan energi dan kebutuhan minimal
energi. Hitunglah angka metabolisme basal (AMB) dan indeks massa tubuh
(IMT) masing-masing individu sesuai dengan umur, berat badan maupun tinggi
badan!
7. Proses pencernaan dibantu oleh enzim yang terjadi di dalam tubuh kita. Buatlah
daftar tabel enzim-enzim pencernaan dan tempat organ pencernaan dan beserta
fungsinya!

Kesimpulan: (Apa yang dapat disimpulkan dan manfaat hasil pembelajaran
yang didapat)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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Kunci Jawaban dan Rubrik Penilaian
Nomor
Kunci Jawaban
Soal
1.
a. Karbohidrat
Fungsi: Sumber energi bagi tubuh,
pengatur metabolisme lemak, membantu
pengeluaran feses
b. Protein
Fungsi: Zat pembangun, pengganti sel-sel
rusak, komponen enzim (biokatalisator),
sumber energi
c. Lemak
Fungsi: Sumber energi, pelarut vit. A, D,
E, K, membantu pengeluaran sisa
pencernaan makanan
d. Mineral
Fungsi: Komponen sel (eritrosit), pengatur
pH darah, pengatur kerja saraf, kerja otot,
komponen enzim dan hormon
e. Vitamin
Fungsi: Sebagai koenzim (bagian dari
enzim) dan biokatalisator yang mengatur
proses metabolisme, fungsi normal tubuh,
dan pertumbuhan

Penskoran












2.

Jawaban berdasarkan artikel yang didapat





3.

Jawaban berdasarkan artikel yang didapat



15 = jika
menyebutkan
fungsi dari 5 zat
makanan dengan
benar
12 = jika
menyebutkan
fungsi dari 4 zat
makanan dengan
benar
9 = jika
menyebutkan
fungsi dari 3 zat
makanan dengan
benar
6 = jika
menyebutkan
fungsi dari 2 zat
makanan dengan
benar
3 = jika
menyebutkan
fungsi dari 1 zat
makanan dengan
benar
0 = jika tidak
menyebutkan
fungsi dari zat
makanan dengan
benar / tidak
menyebutkan sama
sekali
6 = Jika jawaban
benar dan lengkap
3 = Jika jawaban
benar tidak lengkap
1 = Jika jawaban
salah
6 = Jika jawaban
benar dan lengkap
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4.

1. Mulut
Fungsi:
Untuk
memakan
dan
mengunyah makanan yang masuk
menjadi lebih halus agar lebih mudah
ditelan.
2. Esofagus / kerongkongan
Fungsi: Menggerakkan makanan dari
faring ke lambung dengan gerakan
peristaltik.
3. Lambung
Fungsi: Menyimpan makanan (2-5 jam),
mencerna karbohidrat, protein, lemak.
4. Hati
Fungsi: Menyekresikan empedu untuk
mengemulsikan dan mengabsorpsi
lemak, mempertahankan homeostasis
gula darah, menyimpan gula dalam
bentuk glikohem dan mengubahnya
kembali
menjadi
glukosa
jika
diperlukan.
5. Usus halus (intestinum tenue)
Fungsi: Mencerna makanan secara
kimiawi dengan enzim-enzim yang
berasal dari kelenjar usus, pankreas, dan
empedu yang dihasilkan oleh hati.
6. Apendiks / usus buntu
Fungsi apendiks adalah sebagai organ
imunologik dan secara aktif berperan
dalam sekresi immunoglobulin (suatu
kekebalan
tubuh)
dimana
memiliki/berisi kelenjar limfoid
7. Usus besar
Fungsi: Menyerap air yang masih tersisa
pada makanan yang belum tercerna
sempurna dari usus halus dan tempat
mengalirnya sisa pencernaan yang tak
digunakan tubuh ke rektum untuk
dibuang dalam bentuk feses.
8. Anus
Fungsi: Mengeluarkan feses (sisa
makanan) dengan gerakan peristaltik.

 3 = Jika jawaban
benar tidak lengkap
 1 = Jika jawaban
salah
 24 = jika
menjelaskan fungsi
saluran pencernaan
dengan benar
 21 = jika
menjelaskan 7
fungsi saluran
pencernaan dengan
benar
 18 = jika
menjelaskan 6
fungsi saluran
pencernaan dengan
benar
 15 = jika
menjelaskan 5
fungsi saluran
pencernaan dengan
benar
 12 = jika
menjelaskan 4
fungsi saluran
pencernaan dengan
benar
 9 = jika
menjelaskan 3
fungsi saluran
pencernaan dengan
benar
 6 = jika
menjelaskan 2
fungsi saluran
pencernaan dengan
benar
 3 = jika
menjelaskan 1
fungsi saluran
pencernaan dengan
benar
 0 = jika tidak
menjelaskan fungsi
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5

Waktu yang makanan untuk dicerna
pada setiap organ pencernaan berbedabeda karena ukuran panjang setiap organ
berbeda, enzim yang membantu
pencernaan kimiawi dihasilkan oleh
organ yang berbeda
a. Pencernaan secara mekanik

Proses pengubahan makanan dari bentuk
kasar menjadi bentuk kecil atau halus.
Proses
ini
dilakukan
dengan
menggunakan gigi di dalam mulut.
b. Pencernaan secara kimiawi

Proses perubahan makanan dari zat yang
kompleks menjadi zat-zat yang lebih
sederhana dengan enzim, yang terjadi
mulai dari mulut, lambung, dan usus
halus (duodenum). Enzim adalah zat 
kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang
berfungsi mempercepat reaksi-reaksi
kimia dalam tubuh.

saluran pencernaan
dengan benar /
tidak menjawab
sama sekali

6.

Menyesuiakan masing-masing perserta didik 
1. BMR / AMB
 BMR laki-laki = BB kg × 1.0 kkal × 
24 jam
 BMR perempuan = BB kg × 0.9 kkal
× 24 jam
2. BMI / IMT

𝐁𝐞𝐫𝐚𝐭 𝐛𝐚𝐝𝐚𝐧 (𝐤𝐠)
𝐈𝐌𝐓 =
(𝐓𝐢𝐧𝐠𝐠𝐢 𝐛𝐚𝐝𝐚𝐧)𝟐 (𝐦)

6 = jika
menjelaskan
macam-macam
proses pencernaan
dengan benar
3 = jika
menjelaskan salah
satu macam proses
pencernaan dengan
benar
0 = jika tidak
menjelaskan
macam-macam
proses pencernaan
dengan benar /
tidak menjelaskan
sama sekali
8 = jika menjawab
dengan lengkap
4 = jika menjawab
salah satu (BMR /
BMI saja) dengan
lengkap
0 = jika tidak
menjawab dengan
lengkap

7.

1. Mulut

Enzim:
 Amilase / pitialin  Mengubah
amilum menjadi maltosa (disakarida)
2. Lambung
Enzim:
 Pepsin  Mengubah protein menjadi 
pepton
 Renin  Mengubah kaseinogen
menjadi kasein
 Lipase  Mengubah lemak menjadi
asam lemak dan gliserol

30 = jika
menyebutkan nama
organ beserta enzim
dan fungsinya
dengan benar dan
lengkap
20 = jika
menyebutkan 2
nama organ beserta
enzim dan
fungsinya dengan
benar dan lengkap
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HCl  Membunuh kuman dan 
mengubah pepsinogen menjadi pepsin
3. Usus halus
Enzim:
 Karbohidrase pankreas  Mencerna
amilum menjadi maltosa / disakarida
 Lipase pankreas  Mengubah 
tigliserida (lemak) menjadi asam
lemak dan gliserol
 Tripsin pankreas  Mengubah protein
menjadi polipeptida
 Amilase pankreas  Mengubah
amilum menjadi maltosa (disakarida)
 Enterokinase

Mengubah

tripsinogen menjadi tripsin
 Laktase  Mengubah laktosa menjadi
glukosa dan galaktosa
 Maltase  Mengubah maltosa
menjadi glukosa
 Sukrase  Mengubah sukrosa
menjadi glukosa dan fruktosa
 Peptidase  Mengubah polipeptida
menjadi asam amino
 Lipase  Mengubah lemak menjadi
asam lemak dan gliserol
 Empedu

Mengemulsikan
(memecahkan) lemak
Skor Maksimal

5 = jika
menyebutkan 1
nama organ beserta
enzim dan
fungsinya dengan
benar dan lengkap
1 = jika
menyebutkan hanya
1 nama organ
dengan benar dan
tidak menyebutkan
enzim beserta
fungsinya dengan
benar
0 = jika tidak
menyebutkan nama
organ beserta enzim
dan fungsinya
dengan benar dan
lengkap

Nilai Akhir:
Skor individu =
Keterangan:
Jumlah skor maksimal = 95

∑ skor yang diperoleh
× 100
∑ skor maksimal

95
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Lampiran 2
POST-TEST (TES AKHIR)
Mata Pelajaran

: Biologi

Materi

: Sistem Pencernaan Manusia

Kelas/Semster

: XI IPA / I (Ganjil)

Hari/Tanggal

: …………………………

Waktu

: 18 Menit

Soal:
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan!
2. Apa saja zat makanan yang diperlukan tubuh manusia? Jelaskan beserta
sumbernya!
3. Aftar menderita penyakit pada sistem pencernaannya yaitu terkena infeksi
bakteri. Penyakit apa yang diderita oleh Aftar dan gejala apa yang dideritanya?
Bagaimana cara menjaga kesehatan sistem pencernaan?
4. Calista sedang melakukan diet untuk menurunkan berat badannya. Diet yang
dilakukan Calista adalah diet kue manis. Calista hanya memakan kue manis
saja. Menurutmu apakah diet kue manis baik untuk dilakukan? Jelaskan! Apa
dampak yang ditimbulkan dari diet kue manis?
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Kunci Jawaban dan Rubrik Penilaian
No.
1.

2.

Kunci Jawaban
Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan 
organ yang memiliki fungsi untuk melakukan
proses mencerna makanan.


1.
2.

3.

4.
5.

3.




Skor
2 = Jika
menjawab dengan
benar dan tepat
1 = Jika hanya
menjawab dengan
benar tetapi tidak
tepat
 0 = Jika tidak
menjawab
Karbohidrat
 10 = Jika
Sumber: Beras, jagung, ubi, kentang
menjawab 5 zat
Lemak
makanan dan
Sumber: Kelapa, minyak zaitun, mentega,
sumbernya dengan
keju, susu, kuning telur
benar
Protein
 8 = Jika menjawab
Sumber: Ikan, daging, susu, telur dan
4 zat makanan dan
kacang-kacangan
sumbernya dengan
Vitamin
benar
Sumber: Sayur-sayuran dan buah-buahan
 6 = Jika menjawab
Mineral
3 zat makanan dan
Sumber: Daging, telur, sayur-sayuran dan
sumbernya dengan
buah-buahan
benar
 4 = Jika menjawab
2 zat makanan dan
sumbernya dengan
benar
 2 = Jika menjawab
1 zat makanan dan
sumbernya dengan
benar
 0 = Jika tidak
menjawab
Aftar menderita penyakit disentri dengan  6 = Jika jawaban
gejalanya BAB bercampur darah.
benar dan lengkap
Mengonsumsi makanan yang sehat dan  3 = Jika jawaban
bergizi, minum air mineral yang cukup,
benar tidak
mengonsumsi probiotik untuk melancarkan
lengkap
pencernaan.
 1 = Jika jawaban
salah
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4.





Tidak baik, karena tubuh memerlukan zat 
makanan yang lain untuk menjalankan
aktivitas sehari-hari seperti karbohidrat, 
lemak, protein, vitamin, mineral.
Merasa lemas, sulit berkonsentrasi, daya
tahan tubuh menurun

Skor Maksimal

6 = Jika jawaban
benar dan lengkap
3 = Jika jawaban
benar tidak
lengkap
1 = Jika jawaban
salah
30

Nilai Akhir:
Skor individu =
Keterangan:
Jumlah skor maksimal = 30

∑ skor yang diperoleh
× 100
∑ skor maksimal
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Lampiran 3
KISI-KISI SOAL EVALUASI (ULANGAN HARIAN) BIOLOGI
TAHUN AJARAN 2021/2022
Materi

: Sistem Pencernaan Manusia

Kelas

: XI IPA

Semester

: 1 (Ganjil)

Jenis Soal

: Pilihan Ganda

No.

Indikator

1.
2.

Menganalisis zat makanan
Menentukan Basal Metabolic Rate (BMR) dan
Body Mass Index (BMI)
Menganalisis proses pencernaan
Menganalisis organ pencernaan dan fungsinya,
kelenjar pencernaan, dan enzim pencernaan
Menganalisis gangguan pencernaan

3.
4.
5.

Ranah
Kognitif
C4

Nomor
Soal
1-4

C3

5-6

C4

7-9

C4

10-20

C4

21-25
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SOAL ULANGAN HARIAN
TAHUN AJARAN 2021/2022
Mata Pelajaran

: Biologi

Materi

: Sistem Pencernaan Manusia

Kelas/Semester

: XI IPA / 1 (Ganjil)

Petunjuk:
1. Tulislah nama, kelas dan nomor absen Anda.
2. Berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal.
3. Bacalah soal dengan teliti sebelum menjawabnya.
4. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat.
1. Makanan yang sehat adalah makanan yang …….
A. higienis dan mengandung zat gigi
B. mengandung kalori dan menyenangkan
C. banyak mengandung lemak dan mudah dicerna
D. bentuknya menarik dan mudah dicerna
E. rasanya enak dan mengandung banyak air
2. Makanan seimbang adalah makanan yang dapat memberikan ……
A. sangat banyak karbohidrat, protein, dan lemak
B. banyak vitamin dan mineral, tetapi sedikit lemak
C. selulosa yang tinggi untuk memperlancar pencernaan
D. semua jenis nutrisi dalam jumlah mencukupi
E. kecukupan kalori untuk metabolism basal
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3. Mineral yang diperlukan dalam pembentukan tulang dan gigi adalah ……
A. Ca, P, dan F
B. S, Na, dan Cl
C. Mg, S, dan Zn
D. K, Ca, dan Mo
E. I, F, dan Co
4. Contoh susunan menu 4 sehat 5 sempurna yang paling benar, yaitu ……
A. susu, telur, buah alpukat, dan kangkung
B. nasi, tempe, tahu, pepaya, dan susu
C. keju, roti, jeruk, kacang, dan ubi kuning
D. talas, sawi, pisang, telur, dan ikan
E. jagung, bayam, ikan, nanas, dan susu

5. Siswa SMA yang bernama Andita memiliki berat badan (BB) 80 kg dan tinggi
badan 168 cm. Indek masa tubuhnya (IMT) adalah …….
A. 16,44 (kurus sekali)
B. 17,55 (kurus)
C. 25 (normal)
D. 27 (gemuk)
E. 28,34 (gemuk sekali)

6. Seorang wanita bernama Ayu memiliki berat badan 55 kg dengan usia 22 tahun.
Angka metabolisme basal (AMB) wanita tersebut adalah …….
A. 1.304,5 kkal
B. 1.157,5 kkal
C. 1.000 kkal
D. 907 kkal
E. 42 kkal
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7. Proses pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk kecil atau halus
merupakan proses secara …….
A. mekanis
B. kimiawi
C. manual
D. mekanis dan kimiawi
E. perlahan

8. Proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih
sederhana dengan enzim, yang terjadi mulai dari mulut, lambung, dan usus
halus (duodenum) merupakan proses secara …….
A. mekanis
B. kimiawi
C. manual
D. mekanis dan kimiawi
E. perlahan

9. Kita dianjurkan untuk mengunyah makanan sebanyak 32 kali sebelum
menelannya karena …….
A. dapat memperlancar kerja ventrikulus
B. dapat meningkatkan kerja enzim pencernaan
C. dapat mencerna serat pada makanan
D. dapat meningkatkan kerja enzim pencernaan
E. dapat memperlancar penyerapan zat-zat gizi
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10. Menggerakkan makanan dari faring ke lambung dengan gerakan peristaltik
merupakan fungsi dari …….
A. Esophagus
B. Tenggorkan
C. Mulut
D. Lambung
E. Usus halus

11. Organ-organ pada sistem pencernaan makanan manusia dapat dibedakan
menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Berikut ini, organ yang
merupakan saluran pencernaan sekaligus kelenjar pencernaan adalah …….
A. Lambung dan usus halus
B. Lambung dan hati
C. Pankreas dan hati
D. Pankreas dan usus halus
E. Usus halus dan hati

12. Usus harus panjang dan berlekuk-lekuk serta memiliki jonjot usus (vili) karena
…….
A. agar penyerapan air dapat berlangsung
B. agar penyerapan sari makanan berlangsung maksimal
C. agar proses pencernaan serat dapat berlangsung optimal
D. merupakan tempat sekresi enzim pencernaan
E. merupakan organ utama pencerna makanan
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13. Berikut yang merupakan nama organel dan fungsinya dengan tepat ialah ……

X

A. Usus besar berfungsi mencerna makanan secara kimiawi dengan enzimenzim yang berasal dari kelenjar usus, pankreas, dan empedu yang
dihasilkan oleh hati.
B. Usus halus berfungsi mencerna makanan secara kimiawi dengan enzimenzim yang berasal dari kelenjar usus, pankreas, dan empedu yang
dihasilkan oleh hati.
C. Usus halus berfungsi menyerap air yang masih tersisa pada makanan yang
belum tercerna sempurna dan tempat mengalirnya sisa pencernaan yang tak
digunakan tubuh ke rektum untuk dibuang dalam bentuk feses.
D. Anus berfungsi mengeluarkan feses dengan gerakan peristaltik.
E. Lambung berfungsi menyimpan makanan (2-5 jam), mencerna karbohidrat,
protein, lemak.
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14. Fungsi organ pencernaan berikut ialah sebagai berikut ……

A. Mencerna makanan secara kimiawi dengan enzim-enzim yang berasal dari
kelenjar usus, pankreas, dan empedu yang dihasilkan oleh hati.
B. Mencerna makanan secara kimiawi dengan enzim-enzim yang berasal dari
kelenjar usus, pankreas, dan empedu yang dihasilkan oleh hati.
C. Menyerap air yang masih tersisa pada makanan yang belum tercerna
sempurna di usus halus dan tempat mengalirnya sisa pencernaan yang tak
digunakan tubuh ke rektum untuk dibuang dalam bentuk feses.
D. Anus berfungsi mengeluarkan feses dengan gerakan peristaltik.
E. Menyimpan makanan (2-5 jam), mencerna karbohidrat, protein, lemak.

15. Perhatikan gambar sistem pencernaan di bawah ini!
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Organ pencernaan yang melakukan pencernaan mekanis dan kimiawi secara
bersamaan ditunjukkan oleh bagan nomor ……
A. 1 dan 2
B. 1.dan 3
C. 2 dan 4
D. 2 dan 5
E. 4 dan 5
16. Berikut saluran pencernaan yang paling tepat adalah ……
A. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus
B. Mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, anus
C. Mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, anus
D. Hidung, tenggorokan, paru-paru
E. Mulut, lambung, usus halus, usus besar, anus

17. Berikut yang menunjukkan kesusaian antara enzim dan perananannya yang
terjadi pada lambung adalah …….
A. tripsin mengubah protein menjadi pepton
B. lipase mengubah kaseinogen menjadi kasein
C. erepsin mengubah pepton menjadi asam amino
D. steapsin mencerna lemak menjadi asam lemak
E. pepsin mengubah protein menjadi pepton
18. Enzim di bawah ini yang mencerna disakarida adalah …….
A. Lactase
B. Lipase
C. Enterokinase
D. Amilase
E. Ptyalin
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19. Protein yang terkandung di dalam daging dicerna secara kimiawi di dalam
lambung dan usus halus. Enzim-enzim yang berperan pada proses pencernaan
protein tersebut adalah …….
Lambung

Usus Halus

A.

HCl dan pepsin

Lipase

B.

HCl dan lipase

Tripsin

C.

Peptidase

Pepsin

D.

Sukrase

Maltase

E.

Pepsin

Tripsin

20. Proses penguraian enzim yang terjadi pada organ lambung adalah …….
A. Amilase  Mengubah amilum menjadi maltosa (disakarida)
B. Laktase  Mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa
C. Maltase  Mengubah maltosa menjadi glukosa
D. Amilase pankreas  Mengubah amilum menjadi maltosa (disakarida)
E. Pepsin  Mengubah protein menjadi pepton

21. Produksi asam lambung tinggi atau infeksi bakteri merupakan gangguan
pencernaan …….
A. batu empedu
B. konstipasi
C. disentri
D. gastritis
E. kanker
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22. Peradangan apendiks dikarenakan penumpukan makanan dan terjadi infeksi
merupakan gangguan pencernaan ……
A. konstipasi
B. diare
C. batu empedu
D. radang usus buntu
E. gastritis
23. Gangguan pencernaan empedu merupakan …….
A. penyumbatan saluran lambung
B. penyumbatan pada usus
C. peradangan apendiks
D. penyumbatan saluran empedu
E. peradangan saluran pencernaan
24. Berikut gejala pada gangguan disentri yaitu …….
A. sering BAB
B. BAB bercampur darah
C. susah BAB
D. sakit pada mulut
E. sakit pada kerongkongan
25. Gangguan pencernaan konstipasi adalah …….
A. Penyumbatan saluran empedu
B. Sering BAB dan feses terlalu lunak
C. Feses bergerak lambat melalui kolon
D. Pola makan yang tidak sehat
E. Infeksi bakteri

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
153

Kunci Jawaban Ulangan Harian dan Rubrik Penilaian
Mata Pelajaran

: Biologi

Materi

: Sistem Pencernaan Manusia

Kelas

: XI IPA

Semester

: 1 (Ganjil)

Pilihan Ganda
1. A

11. A

21. D

2. D

12. B

22. D

3. A

13. B

23. D

4. E

14. C

24. B

5. E

15. A

25. C

6. A

16. A

7. A

17. E

8. B

18. A

9. A

19. E

10. A

20. E

Rubrik Penilaian:
Skor individu = Jumlah skor × 4
Keterangan: Masing-masing nomor memiliki skor 1
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Lampiran 4
PENILAIAN SIKAP
Mata Pelajaran

: Biologi

Materi

: Sistem Pencernaan Manusia

Kelas/Semester

: XI IPA / I (Ganjil)

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nama
Siswa

Aspek
Percaya
Jujur Displin Santun Peduli
Diri

Jumlah Nilai
Skor Akhir
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Rubrik Penilaian Sikap
Kriteria
Jujur

Disiplin

Santun

Peduli

Percaya
Diri

Baik Sekali
(4)
Tindakan
selalu sesuai
dengan
ucapan
Mampu
menjalankan
aturan dengan
kesadaran
sendiri
Berbahasa
positif dan
bersikap
sopan
Selalu peduli /
empati
dengan
lingkungan
sekitar dan
temannya
Tidak terlihat
ragu-ragu

Baik
(3)
Tindakan
kadangkadang sesuai
dengan
ucapan
Mampu
menjalankan
aturan dengan
perintah guru

Cukup
(2)
Tindakan
kurang sesuai
dengan
ucapan

Kurang
(1)
Tindakan
tidak sesuai
dengan ucapan

Kurang
mampu
menjalankan
aturan

Belum mampu
menjalankan
aturan

Berbahasa
positif tapi
bersikap
kurang sopan
Sering peduli
/ empati
dengan
lingkungan
sekitar dan
temannya

Berbahasa
negatif dan
bersikap
kurang sopan
Kadangkadang peduli
/ empati
dengan
lingkungan
sekitar dan
temannya
Memerlukan
bantuan guru

Berbahasa
negatif dan
bersikap tidak
sopan
Belum / tidak
peduli / empati
dengan
lingkungan
dan temannya

Terlihat raguragu

Nilai akhir =
Keterangan:
Jumlah skor maksimal = 20

∑ skor yang diperoleh
×4
∑ skor maksimal

Belum
menunjukkan
kepercayaan
diri
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Lampiran 5
PENILAIAN KETERAMPILAN
Mata Pelajaran

: Biologi

Materi

: Sistem Pencernaan Manusia

Kelas/Semester

: XI IPA / I (Ganjil)

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Nama Siwa

Aspek
Pengumpulan
Praktik
Tugas
Gambar
Mandiri

Jumlah
Skor

Nilai
Akhir
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Rubrik Penilaian Praktik Gambar Saluran Pencernaan:
Kriteria Skor
Baik Sekali (4)
Baik (3)
Cukup (2)
Kurang (1)

Indikator
Gambar bagus, rapi, sesuai
Gambar bagus, rapi, kurang sesuai
Gambar kurang bagus, rapi, tidak sesuai
Gambar tidak bagus dan tidak sesuai

Rubrik Penilaian Pengumpulan Tugas Mandiri:
Skor
Baik Sekali (4)
Baik (3)
Cukup (2)
Kurang (1)

Indikator
Tertib mengikuti instruksi dan selesai tepat waktu
Tertib mengikuti instruksi, selesai tidak tepat waktu
Kurang tertib mengikuti instruksi, selesai tidak tepat waktu
Tidak tertib dan tidak menyelesaikan tugas

Nilai akhir =
Keterangan:
Jumlah skor maksimal = 8

∑ skor yang diperoleh
×4
∑ skor maksimal

