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ABSTRAK
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS APLIKASI
ANDROID BERBANTUAN SMART APPS CREATOR PADA MATERI
METABOLISME KELAS XII

Eryka Mayang Pamungkas
171434056
Sekolah sebagai lembaga pendidikan diharapkan dapat memberikan sistem
pendidikan yang ideal agar membentuk siswa yang berkualitas. Berdasarkan
analisis kebutuhan sekolah yang dilakukan di tujuh SMA di Kalimantan Timur,
diperoleh persoalan yang menghambat prestasi belajar siswa. Hambatan yang
diungkapkan oleh guru antara lain rendahnya minat belajar siswa pada materi
tertentu, tingkat kesulitan materi, dan terbatasnya kemampuan guru dalam
menggunaan media pembelajaran yang melibatkan siswa, salah satunya pada
materi metabolisme kelas XII. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini, yaitu
mengembangkan media pembelajaran biologi berbasis aplikasi android berbantuan
Smart Apps Creator pada materi metabolisme kelas XII dan mengetahui
kelayakannya menurut validator.
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan yang mengadaptasi
model Borg & Gall sampai tahap kelima saja. Tahap tersebut terdiri dari potensi
dan kebutuhan, pengumpulan data, desain produk, validasi produk, dan revisi
produk. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan
kuantitatif dengan memaparkan hasil penelitian dan menyimpulkan simpulan data
yang ditemui.
Desain media pembelajaran berbasis aplikasi android berbantuan Smart Apps
Creator yang dikembangkan dalam penelitian ini, yaitu mudah digunakan, sesuai
dengan teknologi dan lingkungan belajar siswa, menarik, dan interaktif. Hal ini
terlihat pada tampilan materi yang terdiri dari tulisan, animasi, video, latihan soal,
dan dapat digunakan secara offline pada perangkat android dan PC. Berdasarkan
hasil validasi, produk ini termasuk sangat layak. Hal ini dapat dilihat berdasarkan
perolehan persentase kelayakan media dan materi sebesar 90% dan masuk dalam
kriteria tersebut. Kesimpulan yang diberikan validator pada media ini adalah layak
digunakan/ diujicobakan dengan revisi sesuai saran.
Kata kunci : Media pembelajaran, aplikasi android, Smart Apps Creator,
metabolisme
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ABSTRACT
DEVELOPMENT OF ANDROID BASED LEARNING MEDIA ASSISTED
SMART APPS CREATOR TO TEACH METABOLISM MATERIALS FOR
12th GRADE STUDENTS
Eryka Mayang Pamungkas
171434056
Schools as educational institutions are expected to provide an ideal education
system to form quality students. Based on the analysis of school needs conducted in
seven high schools in East Borneo, there are problems that hindered students'
learning achievement. The obstacles expressed by teachers are low interest in
learning of students, the level of difficulty material, and the ability teachers in using
learning media involving students, one of which is the metabolic material for 12th
grade students. Therefore, the purpose of this research are developing biological
learning media based on Smart Apps Creator-assisted android applications on
metabolic material and knowing its feasibility.
This research is a research and development that adapts the Borg &Gall model
to the fifth stage only. The stage consists of potential and needs, data collection,
product design, product validation, and product revision. Data analysis techniques
used are descriptive qualitative and quantitative by presenting the results of
research and concluding the conclusions of the data encountered.
Design of learning media that developed in this study is easy to use, accordance
with the technology and learning environment of students, interesting, and
interactive. This is seen in the display of material consisting of writing, animation,
video, problem exercises, and can be used offline on android devices and PCs.
Based on the validation results, this product is very feasible. This can be seen based
on the percentage of a media and material feasibility is 90%. The conclusion given
by the validator is worth using / testing with revisions as suggested.
Keywords :Learning media, android apps, Smart Apps Creator, metabolism
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan
Menurut Ibnu Qaldun dalam Wajdi (2015), sistem pendidikan yang ideal
dapat tercapai apabila materi dan kurikulum pendidikan, pendidik, siswa, dan
metode pembelajaran berjalan secara dinamis. Sekolah sebagai suatu lembaga
pendidikan diharapkan dapat memberikan kualitas sistem pendidikan yang ideal
agar dapat membentuk peserta didik yang berkualitas. Kualitas peserta didik
tersebut tentunya dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik agar dapat
mewujudkan pribadi yang unggul di tengah masyarakat.
Berdasarkan analisis kebutuhan sekolah yang dilakukan peneliti, masih
ditemui persoalan yang menghambat prestasi belajar siswa. Hal yang
menghambat prestasi belajar tersebut antara lain rendahnya minat belajar siswa
pada materi tertentu, tingkat kesulitan materi, dan terbatasnya kemampuan guru
dalam menggunaan media pembelajaran yang melibatkan siswa. Guru belum
menggunakan media pembelajaran yang melibatkan siswa dikarenakan
keterbatasan soft skill dalam mengoperasikan teknologi informasi. Hal ini juga
sejalan dengan kegiatan observasi peneliti saat melaksanakan program
Pengenalan Lingkungan Persekolahan (PLP) di salah satu sekolah negeri di
Samarinda. Penggunaan media pembelajaran hanya berupa modul online yang
berisi materi dan latihan soal saja, sehingga keaktifan dan motivasi belajar siswa
cenderung kurang.
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Pada dasarnya guru telah menggunakan model dan media pembelajaran
yang bervariasi. Akan tetapi, hal tersebut belum dapat membantu
meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan hal tersebut, alternatif solusi
yang peneliti berikan antara lain mengembangkan media pembelajaran yang
mudah digunakan, menarik, informatif, dan interaktif. Media tersebut dapat
berupa e-modul, media pembelajaran berbasis aplikasi android, gim edukatif,
dan lain sebagainya. Akan tetapi, peneliti memilih mengembangkan media
pembelajaran berbasis aplikasi android dengan bantuan software Smart Apps
Creator. Pertimbangan tersebut dikarenakan software Smart Apps Creator
mudah digunakan, file dapat diperbaiki jika ada kesalahan, serta aplikasi yang
dihasilkan dapat digunakan secara offline sehingga tidak memerlukan paket
data (Jannah, 2019) dibandingkan software pembuat aplikasi android lainnya.
Jika melihat karakteristik siswa SMA yang saat ini merupakan generasi Z
yang dikenal telah cakap teknologi, maka penggunaan media pembelajaran
berbasis aplikasi android cukup relevan diterapkan (Pratiwi, 2019). Media
pembelajaran berbasis aplikasi android dalam masa daring juga dapat melatih
kemampuan self regulated siswa. Self regulated yang merupakan kegiatan
belajar mandiri seorang individu (Ratnafuri & Muslihati, 2019). Dengan
demikian, guru dapat memberikan tugas berupa aktivitas belajar mandiri
dengan mengkaji berbagai sumber belajar yang relevan dan media ini dapat
menjadi salah satunya.
Penelitian terkait mengenai penggunaan software Smart Apps Creator dapat
dilihat pada penelitian Robianto & Marsono (2019) yang berkesimpulan media
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pembelajaran berbasis aplikasi android layak digunakan sebagai media
penunjang pembelajaran mandiri. Penelitian lainnya dilakukan oleh Jannah
(2019) yang berkesimpulan penggunaan media pembelajaran mobile learning
dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.
Berdasarkan penjabaran mengenai fenomena di atas, maka peneliti
melakukan penelitian tentang “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis
Aplikasi Android Berbantuan Smart Apps Creator pada Materi Metabolisme
Kelas XII”. Pemilihan materi metabolisme kelas XII IPA dalam media ini
didasari pada hasil wawancara dan kuesioner online yang diberikan oleh seluruh
narasumber sebagai materi yang cukup bermasalah bagi siswa.
Pembaharuan yang peneliti kembangkan dalam penelitian ini yaitu pada
desain slide total skor dan sistem operasi android yang digunakan. Pada
penelitian relevan hanya sampai pada pengerjaan soal pilihan ganda saja dan
belum dapat memberikan slide khusus yang berisikan skor akhir siswa.
Pembaharuan lainnya, yaitu media ini dapat digunakan pada android versi
terbaru, yaitu tipe 10 dan 11.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana desain media pembelajaran yang dibutuhkan dalam masa
pembelajaran dalam jaringan (daring) ?
2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran materi metabolisme dengan
bantuan Smart Apps Creator menurut validator?
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C. Batasan Masalah
1. Kompetensi dasar yang digunakan pada penelitian ini yaitu (KD) 3.2
Menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk
hidup dan (KD) 4.2 Menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme
kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob.
2. Lingkup sekolah pada proses analisis kebutuhan berada di wilayah
Samarinda, Kalimantan Timur.
3. Desain penelitian yang dilakukan hanya sampai pada tahap revisi desain.

D. Tujuan Penelitian
1. Membuat desain media pembelajaran yang dibutuhkan dalam masa
pembelajaran dalam jaringan (daring).
2. Mengetahui kelayakan media pembelajaran materi metabolisme dengan
bantuan Smart Apps Creator yang dikembangkan menurut validator.

E. Manfaat Penelitian
1. Sebagai dasar pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi android
yang mudah digunakan, menarik, dan interaktif dalam kegiatan
pembelajaran di SMA.
2. Sebagai sumber penunjang metode pembelajaran yang mengaktifkan siswa,
sebab siswa diberi akses mempelajarinya seorang diri dan dibimbing guru.
3. Sebagai alternatif penggunaan media pembelajaran yang variatif dan
relevan bagi guru di masa pembelajaran daring.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka
Pendidikan sebagai salah satu wadah berkembangnya ilmu pengetahuan
siswa memiliki peran penting dalam menciptakan generasi unggul. Terciptanya
sekolah yang bermutu tinggi dapat ditandai dengan hadirnya kemampuan
berpikir kritis, memiliki karakter yang baik, dan kemampuan menghasilkan
suatu produk yang relevan dengan kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat
diperoleh siswa di sekolah dengan adanya dukungan berupa tersedianya
fasilitas yang memadai, informasi yang akurat dari para guru, berjalannya
kegiatan belajar mengajar (KBM) yang optimal, dan tercapainya pendidikan
yang ideal.
Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hal
yang menunjukkan idealnya pendidikan adalah tercerminnya tiga domain ideal,
yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Acuan ini membuat semua
penyelenggara pendidikan, baik di tingkat manajemen, pembuatan kebijakan,
dan pelaksanaan pembelajaran perlu merujuk pada fungsi dan tujuan
pendidikan nasional, khusunya UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3. Adapun
bunyi pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 adalah “Pendidikan nasional
berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
5
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manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003,
2003).
Tercapainya sekolah yang bermutu tinggi tentu tidak lepas dari hasil kinerja
civitas yang ada, salah satunya guru. Berbagai macam kegiatan dapat terjadi di
sekolah, di antaranya tentu melibatkan partisipasi aktif dari guru dan siswa,
khususnya dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Siswa yang dilibatkan
secara aktif tentu dapat meningkatkan aktivitas siswa sehingga membuat materi
lebih berkesan dan diterima dengan baik.

1. Kegiatan Belajar Mengajar Dalam Jaringan (Daring)
Berbicara mengenai aktivitas belajar di sekolah tentu tidak lepas dari
yang namanya kegiatan belajar mengajar (KBM). Belajar merupakan suatu
aktivitas yang mengakibatkan perubahan perilaku yang bersifat permanen
sebagai hasil belajar. Adapun aspek kajian hasil belajar dapat tercerminkan
melalui perolehan pengetahuan, keterampilan, perbaikan perilaku, dan
pengokohan pribadi. Pembelajaran dalam jaringan (daring) sebagai
alternatif berjalannya pendidikan ditengah masa pandemi Covid-19 menjadi
pilihan yang dirasa sesuai untuk saat ini. Dampak dari belum meredanya
pandemi Covid-19 membuat sistem pendidikan di beberapa daerah perlu
disesuaikan menjadi pembelajaran daring. Adapun pengertian dari

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
7

pembelajaran daring adalah pembelajaran yang menggunakan model
interaktif berbasis internet dan Learning Management System (LMS).
Karakteristik dari pembelajaran daring adalah kemampuan siswa dalam
belajar mandiri. Kemampuan belajar mandiri siswa dalam pembelajaran
daring

diperlukan

siswa

agar

dapat

mencari,

menemukan,

dan

menyimpulkan materi yang telah ia pelajari. Mengingat pembelajaran
daring hanya dapat dilaksanakan secara online, maka diperlukan komponen
pendukung yang perlu dimiliki siswa. Komponen tersebut antara lain
jaringan internet dengan konektivitas, aksesibilitas, fleksibelitas, dan
kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran
(Handarini & Wulandari, 2020).
Pembelajaran daring memiliki keterkaitan dengan kemampuan self
regulated yang dimiliki siswa. Self regulated merupakan kemampuan siswa
untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar, baik secara
metakognitif, motivasi, maupun secara sikap (Ratnafuri & Muslihati, 2020).
Persiapan belajar yang dilakukan siswa sebelum mengikuti kegiatan belajar
mengajar merupakan momen yang penting.
Hal ini dikarenakan kegiatan belajar yang menjadi aktivitas siswa dapat
membantu menunjang hasil belajar secara optimal. Tahap yang berkaitan
dengan kegiatan persiapan belajar siswa yang termasuk dalam kemampuan
self regulated antara lain kesiapan siswa dalam proses belajar yang aktif,
konstruktif, mampu menetapkan tujuan belajar, memonitor, mengantur dan
mengontrol kognisi, motivasi, serta perilaku. Secara internal, self regulated
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dipengaruhi oleh kebiasaan, motivasi, dan tujuan, sedangkan secara
eksternal dipengaruhi oleh budaya, pola asuh, dan lingkungan (Sudinadji &
Kumaidi, 2019).

2. Motivasi Belajar
Ketika belajar secara mandiri, siswa perlu motivasi yang kuat sebagai
penunjang keberhasilan proses pembelajaran. Pencapaian tujuan belajar dan
konsistensi aktivitas yang sesuai dengan orientasi belajar memerlukan
motivasi dari diri siswa. Motivasi dari dalam siswa dapat berasal dari
beberapa hal. Menurut Sudinadji & Kumaidi (2019), motivasi dapat dimiliki
apabila siswa (1) fokus pada tujuan; (2) percaya diri; (3) menetapkan tujuan
yang spesifik; (4) membiasakan self-talk yang positif.
Fokus pada tujuan dapat meningkatkan motivasi lantaran dapat memberi
energi, mengarahkan, dan menopang perilaku menuju tujuan tertentu. Sikap
percaya diri dapat ditunjukkan dengan adanya perasaan yakin bahwa diri
siswa tersebut dapat sukses sehingga dapat termotivasi untuk melakukan
yang terbaik. Cara menumbuhkan motivasi berikutnya adalah menetapkan
tujuan yang spesifik. Hal ini perlu dilakukan siswa agar tujuan dapat
terlaksana secara terstruktur, sistematis, dan jelas. Contoh penerapannya
adalah dengan membuat tujuan belajar secara spesifik setiap hari, jangan
hanya mengatakan “saya akan menyelesaikan tugas dan belajar setiap
malam”, tetapi katakan “saya akan belajar dari jam 7-9 malam setiap hari”.
Cara yang terakhir adalah membiasakan self-talk yang positif, hal ini dapat
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dilakukan dengan mengatakan hal positif pada diri sendiri maupun
mengenai tugas atau materi belajar.
Menurut Rizqi, dkk (2018) faktor penyebab motivasi belajar siswa satu
dengan yang lainnya saling berbeda-beda dipengaruhi oleh dorongan yang
berbeda pula. Dorongan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor intrinsik
maupun ekstrinsik siswa. Faktor intrinsik merupakan faktor yang berasal
dari diri sendiri seperti jasmani dan rohani, cita-cita, perhatian, kemampuan
siswa dan lain-lain. Motivasi intrinsik merupakan motif-motif yang tidak
perlu diberi rangsangan dari luar lantaran dalam diri setiap individu telah
hadir kesadaran atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan faktor
ekstrinsik adalah faktor yang berasal dari luar siswa seperti kondisi
lingkungan sekitar, upaya guru membelajarkan siswa, fasilitas belajar, dan
lain-lain. Motivasi ekstrinsik timbul lantaran kurangnya kesadaran dalam
diri siswa terkait tujuan yang hendak dicapainya, sehingga memerlukan
dorongan maupun semangat agar siswa termotivasi dalam belajar
(Rahmawati, 2016).
Kaitan mengenai pentingnya motivasi belajar pada aktivitas belajar dan
motivasi belajar adalah berkesinambungan. Motivasi yang baik dari diri
siswa dapat memicu keaktifan dalam setiap kegiatan pembelajaran yang
tentunya akan meningkatkan hasil belajar menjadi optimal. Dalam kegiatan
pembelajaran, motivasi merupakan peran penting untuk mengarahkan siswa
melakukan aktivitas belajar. Guru selaku pembimbng siswa dalam jalannya
kegiatan pembelajaran harus memperhatikan strategi belajar agar tercipta
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situasi yang efektif dan efisien sesuai dengan pokok bahasan materi
pelajaran yang diajarkan dan memperhatikan keragaman karakteristik
peserta didik dalam proses pembelajaran.

3. Teori Belajar Konstruktivisme- Metakognitif
Teori merupakan suatu hal yang sangat penting dalam memajukan
peradaban, begitu juga dalam dunia pendidikan. Teori dalam pendidikan
berperan untuk mengembangkan pengetahuan dan pengalaman siswa.
Berbicara

mengenai

teori

pendidikan

yang

bertujuan

untuk

mengembangkan aspek pengetahuan, sikap, serta keterampilan siswa tentu
cukup banyak, salah satunya yang cukup dikenal adalah teori
konstruktivisme.
Teori konstruktivisme dalam dunia pendidikan merupakan teori yang
tidak asing. Adapun arti dari teori konstruktivisme dalam filsafat pendidikan
adalah sebagai upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya
modern. Oleh karena itu, teori ini dirasa cukup sesuai untuk menjawab
permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Permasalahan dalam dunia
pendidikan yang memadukan peluang perkembangan zaman dibidang
teknologi terkini. Berdasarkan arti teori konstruktivisme tersebut, dapat
diketahui bahwa teori tersebut merupakan teori yang sifatnya membangun.
Aspek membangun tersebut khususnya dari segi keterampilan dan
pengetahuan, sehingga diharapkan keaktifan dan kecerdasan siswa pun
dapat meningkat (Jabir, dkk. 2014).
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Salah

satu

penerapan

teori

konstruktivisme

adalah

dengan

memadukannya dengan kemampuan metakognisi siswa, yang dikenal
dengan

sebutan

konstruktivisme-metakognitif.

Karakter

model

pembelajaran konstruktivis-metakognitif adalah menggabungkan karakter
konstruktif, kolaboratif, dan metakognitif, sehingga memacu siswa untuk
belajar secara mandiri. Cara kerja teori konstruktivisme-metakognitif dalam
mewujudkan siswa yang aktif, yaitu dengan cara mempersilahkan siswa
untuk memahami teori yang telah dipelajari dengan menerapkannya dalam
kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, teori ini memberikan keleluasaan
berpikir serta memberi ruang kepada siswa untuk menerapkan ilmu yang
dimiliki dalam proses kehidupan, baik dengan melakukan latihan,
bereksperimen, maupun berdiskusi bersama teman (Putra, dkk. 2016).
Kelebihan dari teori konstrutivisme dibandingkan dengan teori lainnya,
yaitu 1) guru tidak menjadi satu-satunya sumber belajar; 2) siswa menjadi
lebih aktif dan kreatif; dan 3) pembelajaran menjadi lebih bermakna. Teori
ini juga mengajarkan bahwasanya perbedaan individual dapat lebih dihargai.
Meskipun demikian, teori ini juga memiliki kelemahan yang perlu diketahui,
yaitu 1) ditemuinya kemungkinan salah penafsiran oleh siswa yang
mengakibatkan miskonsepsi; 2) kemampuan menyerap ilmu pembelajaran
antar siswa satu dengan yang lainnya tidak sama; 3) setiap sekolah memiliki
situasi dan kondisi yang tidak sama, sehingga pengadaan sarana dan
prasarana yang menujang keaktifan siswa belum dapat terpenuhi secara
maksimal
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4. Generasi Z
a. Karakteristik Siswa Generasi Z
Berbicara mengenai karakter, tentu tidak lepas dari yang namanya
sifat dan sikap seseorang. Karakter merupakan segala hal yang
berhubungan dan melekat pada diri seseorang hingga membuatnya
memiliki ciri khas tertentu. Menurut Dyah (2016) karakter adalah sikap
dan sifat seseorang yang melekat pada diri seseorang yang dapat
dibentuk atau dibangun serta tercermin pada pola pikir dan pola tingkah
lakunya. Dengan demikian, sekolah sebagai lembaga formal
pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk karakter
peserta didiknya.
Berdasarkan teori generasi dari awal keberadaannya yang dikenal
oleh masyarakat hingga saat ini terdiri dari lima generasi, yaitu (1)
generasi Baby Boomer (orang-orang yang lahir pada kurun waktu antara
tahun 1946-1964); (2) generasi X (orang-orang yang lahir pada kurun
waktu antara tahun 1965-1980); (3) generasi Y (orang-orang yang lahir
pada kurun waktu antara tahun 1981- 1994); (4) generasi Z (orangorang yang lahir pada kurun waktu antara tahun 1995- 2010); dan (5)
generasi Alpha (orang-orang yang lahir pada kurun waktu antara tahun
2011- 2025). Jika melihat siswa SMA yang saat ini lahir antara tahun
2003-2005 maka masih termasuk ke dalam generasi Z atau yang dapat
disebut juga iGeneration. iGeneration atau generasi Z merupakan
generasi yang hidup pada masa digital. Generasi ini lahir saat internet

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
13

telah berkembang pesat dalam kehidupan manusia. Karakteristik yang
ditunjukkan generasi Z antara lain fasih teknologi, multitasking, serta
memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap perbedaan budaya dan
lingkungan (Dyah,2016).

1) Fasih teknologi
Orang-orang yang termasuk dalam generasi Z dikatakan fasih
teknologi lantaran telah terbiasa mengoperasikan teknologi
informasi, baik dari aspek fasilitas maupun aspek aplikasi yang
terdapat dalam komputer atau laptop. Segala informasi yang
dibutuhkan baik untuk memenuhi kepentingan sehari-hari
(termasuk kepentingan pendidikan) dapat segera diperoleh dengan
cepat dan mudah.

2) Rasa Toleransi yang Tinggi
Tersedianya teknologi digital yang dapat diakses di mana saja
dan kapan saja membuat orang generasi Z dapat berkomunikasi dan
berinteraksi dengan banyak orang. Kalangan yang dijangkau pun
beraneka ragam, dari teman sebaya, orang tua, orang muda melalui
situs jejaring sosial. Bahkan kemampuan bersosialisasi ini juga
dapat mencakup lintas daerah serta lintas negara yang membuat
mereka memiliki kecenderungan rasa toleransi yang tinggi
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3) Mandiri
Beberapa generasi Z umumnya tidak memerlukan bantuan
guru les atau lembaga pendampingan ketika hendak mempelajari
hal-hal baru. Menurut Putra (2019), gen Z cukup memasukkan kata
kunci yang diinginkan di kolom pencarian gawai lalu secara cepat
hal yang hendak mereka ketahui akan muncul. Hal ini dikarenakan
lewat aktivitas ini, mereka dapat menjadi selektif terhadap hal yang
ingin mereka jadikan sebagai identitas diri.

4) Multitasking
Multitasking yang dimaksud dalam hal ini dapat dilihat
melalui aktivitas orang yang termasuk generasi Z dalam
mengimplementasikan teknologi di kehidupan sehari-hari. Mereka
dapat membaca, berbicara, menonton atau mendengarkan musik
dalam waktu yang bersamaan. Hal ini dikarenakan mereka lebih
menginginkan segala sesuatu dapat dilakukan dengan cepat tanpa
perlu berbelit-belit (Putra, 2019).

b. Strategi Pembelajaran yang Sesuai bagi Generasi Z
Perlakuan terhadap anak akan lebih tepat jika disesuaikan dengan
karakteristik peserta didiknya. Sebagai kelompok generasi yang unik,
generasi Z memerlukan perlakuan yang tepat dalam kegiatan
pembelajaran. Modifikasi yang paling penting adalah menyesuaikan
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bagian-bagian tertentu dengan penggunaan teknologi. Menurut
Suganda (2018) strategi pembelajaran yang sesuai bagi generasi Z
antara lain sebagai berikut :
- Menyampaikan materi secara cepat dan dalam bentuk visual (data,
video, dan lain-lain)
- Menerapkan pembelajaran yang menekankan eksperimental,
pemecahan masalah, atau melalui aktivitas yang melibatkan siswa
secara langsung
- Mengintegrasikan multimedia dalam pembelajaran dengan sosial
media
-

Penugasan yang diberikan dapat berupa pemecahan masalah
(problem solving) dan bukan mengingat

5. Materi Pelajaran Metabolisme kelas XII IPA
Salah satu materi pelajaran biologi yang dirasa sulit dipahami oleh siswa
adalah materi metabolisme. Materi metabolisme dipelajari di kelas XII IPA
Sekolah Menengah Atas (SMA) pada kompetensi dasar 3.2 dan 4.2
(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016,
2016).

Materi

metabolisme

merupakan

salah

satu

materi

yang

membutuhkan pemahaman konsep lantaran banyaknya istilah biologi yang
perlu dipahami siswa. Menurut Setyorini, dkk (2017) salah satu cara untuk
memudahkan siswa dalam memperdalam pemahaman terhadap istilah di
dalam materi metabolisme adalah dengan menggunakan strategi dan media
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pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Ningrum, dkk
(2014), masalah dasar dalam materi metabolisme karbohidrat pada siswa
kelas XII SMA adalah kesulitan dalam mengaplikasikan materi. Hasil
angket pada penelitian tersebut menunjukkan 60,91% siswa tidak tahu cara
menerapkan materi metabolisme, 11,05% sudah menerapkan materi
metabolisme karbohidrat dalam kehidupan sehari-hari, dan sisanya sebesar
28,04% belum menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
Nurhasanah (2018) yang menjelaskan bahwa materi metabolisme sukar
dipahami siswa. Kesulitan siswa tersebut khususnya dalam memahami
istilah biologi, reaksi kimia, prosedur, dan analisis materi tersebut. Adapun
upaya yang dilalukan Nurhasanah (2018) dalam mengatasi persoalan
tersebut, yaitu dengan mengembangkan media pembelajaran berupa komik
biologi. Berdasarkan hasil penelitian, komik biologi materi metabolisme
yang telah divalidasi sebanyak 3 kali oleh validator menunjukkan hasil yang
baik. Persentase pada tahap I-III pada penelitian tersebut secara berturutturut adalah 66,17% dengan kategori baik, 73,52% dengan kategori baik,
dan 89,70% dengan kategori sangat baik.
Hal ini menunjukkan bahwasanya materi metabolisme yang merupakan
salah satu materi sulit dapat diatasi dengan menggunakan media
pembelajaran interaktif, contohnya adalah komik biologi. Meski tidak
menutup kemungkinan dalam penerapan media pembelajaran interaktif
lainnya seperti media pembelajaran berbasis aplikasi android juga dapat
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memberikan hasil yang baik. Mengingat media pembelajaran berbasis
aplikasi android dapat dijadikan media belajar mandiri bagi siswa dan dapat
digunakan oleh pendidik sebagai media dalam proses pembelajaran.

6. Media Pembelajaran
a. Pengertian Media Pembelajaran
Berjalannya kegiatan belajar mengajar tentu tidak lepas dari
adanya bantuan media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan
salah satu komponen penting yang dapat memengaruhi ketercapaian
kompetensi dan hasil belajar peserta didik. Hal ini dikarenakan media
pembelajaran sebagai fasilitas belajar merupakan faktor ekstrinsik yang
dapat memengaruhi motivasi belajar siswa.
Menurut Istiqomah (2011), media pembelajaran didefinisikan
sebagai sarana atau alat bantu yang digunakan guru untuk
menyampaikan informasi dan pesan serta motivasi bagi siswa guna
tercapainya tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Pratiwi (2019),
media pembelajaran merupakan suatu teknologi pembawa pesan yang
dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran. Adapun kesimpulan
media pembelajaran yang dapat ditarik peneliti dari berbagai
pernyataan di atas, yaitu media pembelajaran merupakan sarana
fasilitas dalam menyampaikan materi pembelajaran yang diharapkan
dapat menciptakan kondisi yang melibatkan siswa agar peserta didik
dapat memperoleh pengetahuan dan sikap yang baru.
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b. Fungsi dan Peran Media Pembelajaran
Media pembelajaran sebagai salah satu fasilitas penunjang
tercapainya tujuan pembelajaran memiliki fungsi dan peran tersendiri.
Fungsi dan peran media pembelajaran antara lain sebagai berikut :
1) Memungkinkan peserta didik berinteraksi secara langsung dengan
lingkungannya. Hal ini dikarenakan media pembelajaran yang
sifatnya fleksibel bahkan bisa berasal dari benda-benda di sekitar
peserta

didik

membuat

siswa

dapat

berinteraksi

dengan

lingkungannya, bahkan sesama rekan sejawat.
2) Memungkinkan adanya keseragaman pengamatan atau persepsi
belajar pada masing-masing peserta didik. Penggunaan media
pembelajaran yang sama dalam satu kelas membuat salah satu tujuan
pembelajaran untuk menyamakan persepsi materi bisa lebih mudah
terwujud
3) Membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Media pembelajaran
yang menarik dan sesuai dengan karakteristik peserta didik dapat
menjadi salah satu sumber ekstrinsik motivasi belajar yang baik.
Siswa yang kurang memiliki minat belajar jika diberi suguhan media
yang menarik tentu dapat termotivasi dalam mengikuti kegiatan
belajar mengajar di kelas
4) Menyajikan informasi belajar secara konsisten dan dapat diulang
maupun disimpan menurut kebutuhan. Hal ini dikarenakan media
pembelajaran yang dibuat tentu telah disesuaikan dengan tujuan
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pembelajaran sehingga konsistensi materi dapat disimpan maupun
dimodifikasi sesuai kebutuhan
5) Mengatasi keterbatasan waktu dan ruang. Salah satu jenis media
pembelajaran yang sekiranya dapat mengatasi keterbatasan ruang
dan waktu dilaksanakannya kegiatan pembelajaran tatap muka
adalah multimedia. Penggunaan media yang melibatkan teknologi
informasi dapat menjadi salah satu solusi terbatasnya waktu dan
ruang belajar antara siswa dan guru.
6) Mengontrol arah dan kecepatan belajar peserta didik. Mengingat
penggunaan media pembelajaran yang diberikan guru adalah dalam
waktu yang sama, maka kemampuan guru dalam mengontrol arah
dan kecepatan belajar peserta didik dapat terawasi dengan baik. Guru
dapat melihat hal ini melalui evaluasi hasil belajar peserta didik
dengan menggunakan media pembelajaran yang digunakan.
Dengan demikian, fungsi dan peran media pembelajaran adalah
untuk mengintegrasikan proses pembelajaran dengan berpacu pada
tujuan, materi, pendekatan, metode, dan evaluasi pembelajaran.

c. Jenis Media Pembelajaran
Jika menelusuri lebih jauh mengenai berbagai variasi media
pembelajaran tentu telah menghasilkan banyak sekali jenis media
pembelajaran yang dikembangkan oleh praktisi pendidikan. Menurut
Yaumi (2017), jenis media pembelajaran dibagi menjadi 6 bagian, yaitu
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media cetak, media pameran, audio, visual, multimedia, serta komputer
dan jaringan. Menurut Pratiwi (2019), jenis media pembelajaran juga
dibagi menjadi 6 macam, tetapi ada beberapa hal yang berbeda.
Pembagian jenis media tersebut antara lain media visual, media audio,
media proyeksi diam, multimedia, dan benda di sekitar.
Pada dasarnya media pembelajaran dibedakan menjadi empat
bagian, yaitu sebagai berikut :
1) Media audio, yaitu media yang mengandalkan indera pendengaran
2) Media visual, yaitu media yang mengandalkan indera penglihatan
3) Media audio-visual, yaitu media yang mengandalkan indera
pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu kegiatan
4) Multimedia, yaitu media yang digunakan untuk merangsang semua
indera dalam satu kegiatan pembelajaran
Berdasarkan penjabaran jenis media pembelajaran di atas, media
pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian ini termasuk dalam
media pembelajaran jenis audio-visual. Hal ini dapat dilihat pada
tampilan media yang dikembangkan, yaitu terdapat teks, audio, video,
gambar, dan animasi.

7. Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Android
Semakin berkembangnya teknologi membuat segala aspek dan bidang
di kehidupan perlu meningkatkan mutu dan kualitas sistem informasinya.
Hal ini perlu diupayakan agar sistem informasi tersebut dapat mengikuti
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perkembangan di era globalisasi ini. Salah satu bidang kehidupan yang perlu
mengembangkan sistem informasi dan teknologi adalah dunia pendidikan
seperti penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi android.

a. Pengertian Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Android
Media pembelajaran sebagaimana telah dijelaskan pada poin
sebelumnya dapat didefinisikan sebagai komponen pendukung
tercapainya tujuan pembelajaran. Seiring perkembangan zaman dan
tuntutan pemenuhan kebutuhan peserta didik, media pembelajaran pun
terus dikembangkan hingga terciptanya integrasi dengan teknologi.
Salah satu contoh pembauran antara media pembelajaran dengan
teknologi adalah pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi
android.
Menurut Kuswanto (2019) android merupakan sebuah sistem
operasi untuk diilustrasikan sebagai jembatan antara piranti (device)
dengan penggunanya (user) sehingga dapat menjalankan aplikasiaplikasi yang tersedia di piranti tersebut. Saat ini sistem operasi android
merupakan sistem operasi yang cukup dikenal dan banyak digunakan
masyarakat. Bahkan pengguna android di Indonesia di tahun 2020 saja
telah mencapai 91,5% dari seluruh pengguna smartphone (StatCounter,
2020). Dengan demikian, media pembelajaran berbasis aplikasi
android merupakan media pembelajaran yang menggunakan bantuan
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teknologi informasi dan komunikasi yang dapat digunakan pada
perangkat smartphone dengan menggunakan sistem operasi android.

b. Kelebihan Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Android
Melihat besarnya pengguna android di Indonesia yang mencapai
angka 91,5% pada tahun 2020, maka hal ini dapat menjadi peluang
digunakannya media pembelajaran berbasis aplikasi android. Adapun
kelebihan penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi android
menurut Muyaroah & Fajartia (2017) yaitu memiliki tampilan desain
yang menarik baik dari segi warna, tulisan, gambar, dan animasi. Media
tersebut juga mudah digunakan, dipahami, dan dimengerti oleh siswa.
Materi dan soal latihan yang diberikan pun telah disusun sesuai
Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran
biologi yang diajarkan guru sehingga dapat digunakan untuk
mengetahui tingkat pencapaian siswa. Pemberian animasi dan gambar
pun membuat siswa lebih tertarik pada materi dan tidak mudah bosan.
Kelebihan lainnya dijelaskan pula, bahwasanya media ini dapat
digunakan secara mandiri sebab dapat di download melalui google
drive yang telah dibagikan melalui gawai atau Personal Computer (PC).

B. Penelitian Relevan
Tujuan dilakukannya penelitian pengembangan pendidikan adalah untuk
mengembangkan hal yang sudah ada, khususnya dalam menjembatani
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kesenjangan antara praktik belajar dengan tujuan pembelajaran yang hendak
dicapai. Pada penelitian ini, objek yang dikaji dan diteliti adalah mengenai
pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi android di tingkat SMA.
Hal ini dikarenakan ditemuinya permasalahan tercapainya tujuan pembelajaran
pada materi metabolisme dan dibutuhkannya media pembelajaran yang dapat
menujang pembelajaran daring seperti saat ini.. Hingga pada akhirnya
digunakanlah beberapa penelitian relevan berikut ini untuk mendukung
kegiatan yang dilakukan peneliti :

1.

Penelitian Relevan Pertama (Indrastyawati, dkk. 2016)
Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang dikembangkan yaitu
adanya persamaan dalam tujuan dilaksanakannya Research and
Development, yaitu menghasilkan media pembelajaran berbasis aplikasi
android dan pengaruhnya terhadap motivasi belajar peserta didik, meski
penelitian ini tidak sampai menguji tingkat efektivitasnya. Pemilihan
relevansi ini juga didasari atas persoalan yang dominan dialami siswa
berdasarkan hasil wawancara bersama guru mata pelajaran biologi.
Hasil penelitian pada jurnal ini menunjukkan bahwa motivasi belajar
siswa pada materi sistem indera di kelas XI IPA yang menjadi kelas
eksperimen mengalami peningkatan dibandingkan kelas kontrol.
Persentase motivasi kelas eksperimen yang semula sebesar 71% dengan
kriteria tinggi setelah diberi media pembelajaran berbasis android menjadi
78% dengan kriteria sangat tinggi. Sedangkan kelas kontrol yang semula

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
24

74% dengan kriteria tinggi menjadi 71% dengan kriteria yang sama, yaitu
tinggi. Peningkatan nilai motivasi belajar yang terdapat di kelas
eksperimen pada materi sistem indera menjadi dasar bahwasanya media
pembelajaran android sebagai faktor ekstrinsik motivasi belajar cukup
efektif.

2. Penelitian Relevan Kedua (Nuroifah & Bachri, 2015)
Relevansi penelitian kedua dengan penelitian ini yaitu diterapkannya
media pembelajaran berbasis aplikasi android dalam mata pelajaran
biologi. Adapun model pengembangan yang digunakan adalah model Borg
& Gall yang diadaptasi dari Sugiyono (2015). Tujuan penelitian relevan
kedua ini adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa SMA Kelas XI
terhadap materi sistem ekskresi dengan menggunakan media pembelajaran
berbasis aplikasi android. Sehingga, kendala yang dialami guru maupun
peserta didik dapat teratasi dengan baik.
Berdasarkan hasil uji kelayakan media pada uji coba ahli materi I dan
II memperoleh persentase sebesar 95% (kategori sangat baik). Pada uji
coba yang dilakukan oleh ahli media, persentase yang diperoleh adalah
sebesar 82,14% (kategori sangat baik). Produk penelitian dan
pengembangan ini juga diujicoba secara perorangan kepada 6 siswa
dengan perolehan persentase sebesar 88,66% (kategori sangat baik) serta
kepada kelompok besar kepada 24 siswa dengan perolehan persentase
sebesar 87,83% (kategori sangat baik). Hingga ditarik kesimpulan,
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bahwasanya media pembelajaran berbasis aplikasi android dinyatakan
layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
Jika dilihat keefektifan media tersebut, tergolong dalam efektif. Hal
ini diperoleh berdasarkan hasil uji efektivitas media pembelajaran berbasis
aplikasi android dengan menggunakan uji-t, dengan d.b= N1+ N2-2 = 42
+ 42–2 = 82 dengan taraf kesalahan 5%. Hasil perhitungan tersebut
menghasilkan nilai t tabel =1,980 dan t hitung = 4,995. Mengingat t
hitung> t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa media tersebut efektif
untuk digunakan.

3. Penelitian Relevan Ketiga (Jannah, 2019)
Relevansi penelitian ketiga dengan penelitian ini yaitu adanya
penggunaan software Smart Apps Creator untuk mengembangkan media
pembelajaran berbasis aplikasi android. Mengingat salah satu kendala
yang dialami siswa dalam masa pembelajaran daring saat ini adalah
keterbatasan jaringan, memori gawai, dan biaya internet, maka dipilihlah
software ini. Berdasarkan hasil penelitian pada penelitian relevan ini,
diketahui bahwa, 1) penilaian ahli media mendapat nilai rata rata sebesar
67,5 termasuk dalam kategori baik; 2) penilaian ahli materi mendapat nilai
nilai dengan rata rata 75 termasuk dalam kategori luar biasa; dan 3)
penilaian siswa dengan rata rata nilai 70,11 termasuk dalam kategori baik.
Penilaian tersebut diperoleh dari angket SUS (System Usability Scale).
Kesimpulan

penelitian

ini,

yaitu

dengan

menggunakan

media

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
26

pembelajaran mobile learning dapat meningkatkan motivasi belajar
peserta didik.
Ada pun tampilan aplikasi yang dikembangkan pada penelitian
relevan ini terbagi menjadi 2, yaitu tampilan awal dan tampilan menu.
Tampilan awal berisikan logo sekolah, logo materi yang dikembangkan,
dan sasaran aplikasi. Tampilan menu berisikan materi-materi kuis operasi
matriks, dan fitur video berisi 5 video pembelajaran terkait operasi matriks.
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Tabel 2.1 Tabulasi Data Penelitian Relevan
No
1

2

3

Penelitian Relevan
yang Digunakan
“Pengembangan
Media
Pembelajaran Sistem Indera
Berbasis
Android
untuk
Meningkatkan Motivasi dan
Hasil Belajar Siswa SMA
“ (Indrastyawati, dkk. 2016)

Relevansi dengan Penelitian
Pembaharuan yang Dikembangkan Peneliti
yang Dilakukan Peneliti
Tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk - Materi pelajaran yang dikembangkan adalah
meningkatkan motivasi belajar peserta didik pada
metabolisme
mata pelajaran biologi SMA. Berdasarkan analisis - Hal yang dianalisis adalah kelayakan media dan
kebutuhan pada kegiatan wawancara dan
materi yang terdapat dalam media pembelajaran
penyebaran kuesioner online yang dilakukan pada
berbasis aplikasi android yang dikembangkan
penelitian ini dibutuhkan adanya pengembangan
media pembelajaran yang dapat memengaruhi
motivasi belajar siswa.
“Pengembangan
Media Pengembangan media pembelajaran berbasis - Dapat dioperasikan pada aplikasi android jenis
Pembelajaran Berbasis Aplikasi aplikasi android pada mata pelajaran biologi SMA
terbaru, yaitu tipe 10 dan 11
Android Materi sistem Ekskresi
Siswa Kelas XI SMA Negeri
Dawarblandong
Mojokerto”
(Nuroifah & Bachri, 2015)
“Rancang
Bangun
Media Pengembangan media pembelajaran berbasis - Terdapat desain tambahan berupa slide khusus
Pembelajaran
Matematika aplikasi android dengan menggunakan software
yang berisikan total skor pengerjaan Latihan soal
Matriks untuk Kelas X di Smk Smart Apps Creator
yang dilakukan pengguna aplikasi android
Muhammadiyah
1
Sragen
- Dapat dioperasikan secara offline. Jika siswa
Berbasis Mobile Learning”
tidak memiliki jaringan internet yang memadai
(Jannah, 2019)
maka aplikasi tersebut masih dapat berjalan
sebagaimana semestinya.
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C. Kerangka Berpikir
Berdasarkan permasalahan yang peneliti temui, guru mata pelajaran
biologi telah menggunakan berbagai media pembelajaran, model
pembelajaran dan strategi pembelajaran yang cukup bervariasi, tetapi hal ini
masih belum dapat membantu permasalahan siswa dalam belajar. Masa
pembelajaran daring seperti saat ini membuat persoalan akan pemenuhan
kebutuhan siswa semakin diperlukan.
Salah satu solusi alternatif yang ditawarkan peneliti bagi guru biologi
di SMA adalah menggunakan media pembelajaran berbasis aplikasi android.
Media ini diharapkan dapat membantu mengatasi persoalan kurangnya
motivasi belajar siswa dan membantu guru dalam menyampaikan materi.
Pertimbangan lainnya mengenai penerapan media pembelajaran berbasis
aplikasi android, yaitu dapat menjadi media belajar mandiri bagi siswa
dimana pun ia berada, serta dapat digunakan oleh guru sebagai media
pembelajaran dalam proses belajar mengajar.
Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini akan divalidasi oleh
para ahli media dan ahli materi yang telah ditentukan agar dapat diketahui
kelayakannya. Adapun pembaharuan penelitian ini ditunjukkan dari aspek
materi dan tampilan media yang dikembangkan. Materi yang dikembangkan
adalah materi metabolisme SMA kelas XII. Sedangkan pembaharuan dari
tampilan media ditunjukkan dengan terdapatnya fitur slide total skor. Media
ini juga dapat digunakan pada android versi 4.4 (KitKat). Kerangka berpikir
dalam penelitian ini disajikan pada Gambar 2.1 berikut ini :
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Pendidikan Ideal :
-

-

-

-

-

Penelitian Relevan :

Isi materi dan pokok bahasannya
disesuaikan dengan kurikulum pendidikan
Pendidik mengajar siswa dengan metode
dan model pembelajaran yang sesuai agar
tujuan pembelajaran dapat tercapai secara
efektif dan efisien
Peserta didik berhak diajar secara aktif
agar mencapai tujuan pembelajaran yang
maksimal (Wajdi, 2015).

1. Penelitian Relevan 1 (Indrastyawati, dkk. 2016)
2. Penelitian Relevan 2 (Nuroifah & Bachri, 2015)
3. Penelitian Relevan 3 (Jannah, 2019)

Hal yang diharapkan :
-

Alternatif Solusi yang Dipilih :
Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi
Android Berbantuan Smart Apps Creator pada Materi
Metabolisme Kelas XII

Permasalahan yang Ditemui Berdasarkan
Hasil Analisis Kebutuhan:

Kelebihan Media Pembelajaran Berbasis Android :

Guru
telah
menggunakan
model
pembelajaran dan media pembelajaran
yang cukup variatif, tetapi belum dapat
membantu
mengatasi
permasalahan
rendahnya ketercapaian KKM oleh peserta
didik
Guru kurang mampu mengembangkan
media pembelajaran yang melibatkan
siswa
Partisipasi
aktif
siswa
dalam
pembelajaran cenderung kurang
kompetensi dasar yang bermasalah adalah
materi Metabolisme kelas XII SMA

- Memiliki tampilan desain yang menarik baik dari segi

warna, tulisan, gambar, dan animasi.
- Mudah digunakan, dipahami, dan dimengerti oleh

siswa
- Materi dan soal latihan yang diberikan pun telah
disusun sesuai Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi
Dasar (KD) mata pelajaran biologi yang diajarkan
guru sehingga dapat digunakan untuk mengetahui
tingkat pencapaian siswa.
- Dapat digunakan secara mandiri sebab dapat diunduh
dan disimpan pada perangkat gawai maupun PC yang
dimiliki

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir Penelitian

-

Alternatif
media
pembelajaran
bagi
guru
biologi di SMA
Mengatasi
persoalan
peningkatan partisipasi aktif
peserta didik
Mengatasi rendahnya nilai
KKM siswa kelas XII SMA
pada materi metabolisme
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian yang Dilakukan
Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu Research and
Development (R&D) dengan mengadaptasi model Borg dan Gall dalam
Sugiyono (2015).

B. Langkah-Langkah Penelitian Pengembangan
Menurut Borg & Gall dalam Sugiyono (2015), langkah-langkah
penelitian R&D meliputi beberapa tahapan, tetapi pada penelitian ini hanya
sampai pada tahap kelima saja. Langkah penelitian pengembangan yang
dilakukan dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut :
1.Potensi dan Kebutuhan

2. Pengumpulan Data

5. Revisi Produk

3. Desain Produk

4. Validasi Produk

Gambar 3.1 Langkah Penelitian dan Pengembangan (Sugiyono, 2015)
Penjelasan dari lima tahapan yang dilaksanakan dalam penelitian ini
antara lain sebagai berikut :
1. Tahap I Potensi dan Kebutuhan
Tahap ini dilakukan dengan mencari permasalahan yang sering
ditemui guru dan dialami siswa dalam pelaksanaan kegiatan belajar
mengajar. Tahap ini dilakukan dengan cara wawancara, penyebaran
30
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kuesioner online, dan observasi pengalaman kegiatan PLP peneliti.
Ditambah dengan adanya sistem pembelajaran daring seperti saat ini
tentu terdapat penyesuaian yang perlu dipertimbangkan guru dalam
memunjang prestasi belajar siswa. Hasil potensi masalah yang ditemui
kemudian dianalisis agar dapat mecapai target sasaran secara optimal

2. Tahap II Pengumpulan Data
Tahap ini dilakukan dengan mencari sumber pustaka yang relevan
dengan topik penelitian. Sumber data yang digunakan berasal dari jurnal,
artikel ilmiah, buku, dan laporan tugas akhir yang relevan. Hal ini
dilakukan agar keterkaitan yang terdapat pada sumber pustaka selaras
dengan permasalahan yang dikaji pada penelitian ini. Tujuan
dilakukannya studi pustaka, yaitu memperkuat pemahaman konsep
peneliti pada kegiatan yang terlaksana dan sebagai dasar acuan
pembuatan kerangka pemikiran.

3. Tahap III Desain Produk
Tahap desain produk dilakukan dengan cara mengkaji hasil studi
awal lalu merencanakan produk yang sesuai. Langkah mendesain produk
ini dilakukan dengan cara mempersiapkan perangkat lunak yang dapat
memenuhi kebutuhan siswa dalam menunjang kegiatan belajar mengajar.
Setelah perangkat lunak yang dibutuhkan siap, tahap berikutnya adalah
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menginstal software di laptop dan membuat desain produk sesuai
kebutuhan siswa.
Rumusan langkah kegiatan mendesain produk antara lain sebagai
berikut : (1) menyusun rancangan isi, desain, dan materi media
pembelajaran berbasis aplikasi android dengan bantuan Smart Apps
Creator sesuai kebutuhan siswa dan guru; (2) merancang naskah yang
terdapat dalam media pembelajaran yang dikembangkan; (3) membuat
media pembelajaran berbasis aplikasi android dengan bantuan Smart
Apps Creator pada materi metabolisme untuk siswa kelas XII; dan (4)
membuat instrumen pembelajaran meliputi silabus, rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP), dan lembar kerja peserta didik (LKPD).

4.

Tahap IV Validasi Produk
Tahap ini dilakukan dengan cara menguji kelayakan media
pembelajaran berbasis aplikasi android dengan bantuan Smart Apps
Creator oleh validator. Validator produk terdiri dari 2 orang dosen ahli
dan 2 orang guru mata pelajaran biologi SMA. Tahap ini dilakukan agar
media yang dikembangkan dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya
agar bisa dibuat menjadi lebih layak pakai.

5.

Tahap V Revisi Produk
Tahap ini merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara
memperbaiki media pembelajaran biologi yang dikembangkan setelah
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divalidasi oleh validator. Tujuan dilakukannya revisi produk, yaitu untuk
memperbaiki produk agar dapat menciptakan produk yang berkualitas.
Diagram alir yang menggambarkan tahap penelitian ini dapat dilihat pada
Gambar 3.2 berikut ini :
-

-

-

-

-

-

Tahap I Potensi dan Kebutuhan
Mendata permasalahan dari hasil wawancara, penyebaran kuesioner online,
dan pengalaman observasi kegiatan PLP peneliti
Menganalisis hasil potensi masalah

Tahap II Pengumpulan Data
Mencari sumber pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian dan berasal
dari sumber jurnal, buku, dan laporan tugas akhir yang relevan agar dapat
masih relevan dengan topik permasalahan yang dikaji

Tahap III Desain Produk
Menyusun rancangan isi, desain, dan materi media pembelajaran berbasis
aplikasi android dengan bantuan Smart Apps Creator yang sesuai dengan
kebutuhan siswa dan guru
Merancang naskah yang terdapat dalam media pembelajaran yang
dikembangkan pada materi metabolisme untuk siswa SMA
Membuat media pembelajaran berbasis aplikasi android dengan bantuan Smart
Apps Creator pada materi metabolisme untuk siswa SMA
Tahap IV Validasi Produk
Kualitas dan desain media pembelajaran berbasis aplikasi android dengan
bantuan Smart Apps Creator diuji oleh validator yang terdiri dari 2 orang dosen
ahli dan 2 orang guru mata pelajaran biologi sebagai ahli materi dan ahli media
pembelajaran
Tahap V Revisi Produk
Memperbaiki media pembelajaran biologi materi metabolisme berbasis aplikasi
android dengan bantuan Smart Apps Creator yang dikembangkan peneliti
setelah validasi produk selesai.

Gambar 3.2 Diagram Alir Tahap Penelitian
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C.

Spesifikasi Produk
Pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi android ini
dilakukan dengan cara membuat rancangan konsep dan desain produk.
Konsep yang mendasari pembuatan media pembelajaran berbasis aplikasi
android ini adalah membuat media pembelajaran yang menarik, informatif,
dan interaktif dengan menggunakan bantuan software Smart Apps Creator.
Hasil akhir pengembangan produk ini, yaitu aplikasi yang dapat diunduh
pengguna pada perangkat android maupun perangkat PC yang dimiliki.
Setelah konsep produk dibuat, maka rancangan produk pun dibuat
agar memudahkan peneliti dalam membuat produk. Adapun spesifikasi
rancangan media tersebut sebagai berikut :
-

Aplikasi yang dihasilkan software Smart Apps Creator tidak hanya
dapat digunakan pada perangkat android, tetapi juga dapat digunakan
pada perangkat PC dengan sistem operasi windows. Hal ini dikarenakan
software tersebut mendukung diciptakannya aplikasi yang dapat
digunakan pada perangkat android dan perangkat PC.

-

Pengemasan media dalam bentuk aplikasi android ini dapat
memberikan kepraktisan bagi siswa dalam belajar metabolisme.
Mengingat aplikasi ini dapat digunakan secara offline sehingga tidak
memerlukan paket data

-

Bagian depan cover berisi nama media, sedangkan pada bagian
belakang berisi penjelasan singkat mengenai media tersebut.
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-

Menu utama yang terdapat dalam media adalah kompetensi dasar,
tujuan pembelajaran, materi, latihan soal, dan informasi pengembang.

-

Konten materi pelajaran yang diberikan antara lain konsep peristiwa
metabolisme, video peristiwa metabolisme, latihan soal tipe pilihan
ganda beserta pembahasannya, dan latihan soal yang menyediakan fitur
berupa slide skor total pengerjaan soal

-

Ikon pendukung yang terdapat dalam media antara lain tombol untuk
melakukan aktivitas “next, previous, exit, play, dan pause” materi pada
media.

-

Pemilihan warna dan ilustrasi gambar juga disesuaikan dengan memilih
komposisi yang menarik dan kontras agar menarik minat siswa dalam
mempelajari materi di media tersebut.

D. Cara Pengumpulan Data
Pengumpulan data pada penelitian ini didapatkan berdasarkan data
primer dan data sekunder. Data primer penelitian diperoleh dengan cara
melakukan kegiatan wawancara terstruktur, kuesioner online mengenai
analisis kebutuhan siswa, dan kuesioner mengenai uji validasi produk,
sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi dokumen.

1. Wawancara Terstruktur
Tahap wawancara dilakukan selama 2 minggu dengan narasumber
yang dituju adalah guru mata pelajaran biologi di SMA. Topik utama
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terkait informasi yang diteliti, yaitu berkaitan dengan permasalahan
yang dialami siswa pada mata pelajaran biologi. Hasil wawancara guru
mata pelajaran biologi ini dianalisis agar produk pengembangan yang
dibuat memiliki arah tujuan yang jelas.

2. Kuesioner Online Analisis Kebutuhan
Pengumpulan data dengan cara ini dilakukan guna melebarkan
jangkauan data pendukung analisis kebutuhan siswa terhadap
permasalahan yang ditemui dalam kegiatan belajar mengajar. Bentuk
pertanyaan yang diajukan pada kuesioner online berupa terbuka dan
tertutup melalui penggunaan platform google form. Subjek yang dituju
pada kuesioner ini adalah sama seperti tahap wawancara, yaitu guru
mata pelajaran biologi. Penyebaran kuesioner online ini dilakukan
dengan cara meminta salah satu guru yang telah bersedia diwawancarai
untuk membagikannya ke grup musyawarah guru mata pelajaran
(MGMP) biologi. Selanjutnya, data yang diperoleh dalam waktu 1
minggu dianalisis sebagai tambahan acuan pengembangan produk.

3. Kuesioner Uji Validasi Produk
Pengumpulan data primer yang terakhir adalah angket (kuesioner)
uji validasi produk. Kuesioner uji validasi ini dibuat untuk membantu
peneliti melihat kelebihan dan kekurangan produk media pembelajaran
berbasis aplikasi android dengan bantuan Smart Apps Creator yang
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dibuat. Kuesioner ini dibagikan kepada guru dan dosen ahli. Guru yang
berperan sebagai validator adalah guru mata pelajaran biologi di tingkat
SMA. Adapun objek kajian yang dinilai oleh validator, yaitu mengenai
kelayakan produk yang dibuat peneliti. Tugas dari validator pada
penelitian ini tidak hanya sekedar memberi penilaian dan koreksi,
melainkan juga memberi masukan dan saran. Hal ini dilakukan agar
perbaikan media pembelajaran berbasis aplikasi android dengan
bantuan Smart Apps Creator yang dihasilkan dapat lebih berkualitas dari
sebelumnya.

4. Studi Dokumen
Pengumpulan data lainnya yang digunakan adalah berdasarkan data
sekunder. Perolehan data sekunder dilakukan dengan cara melakukan
studi dokumen sekunder. Studi dokumen tersebut berasal dari kajian
studi literatur laporan, skripsi, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah.

E. Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk
mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Pratiwi, 2019).
Adapun instrumen yang digunakan pada penelitian ini, yaitu data mengenai
kebutuhan media pembelajaran biologi yang interaktif untuk siswa SMA
dan lembar validasi yang telah divalidasi oleh ahli media dan ahli materi.
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Berkaitan dengan hal tersebut, adapun kriteria pihak yang menjadi validator
dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini :
Tabel 3.1 Kriteria Validator Penelitian
Validator
Dosen
Materi
Pelajaran
Dosen
Media
Pembelajaran
Guru Biologi

Kualifikasi Validator
Bidang Ahli
Lulusan S2 bidang
Ahli Materi Pembelajaran
terkait
Lulusan S2 bidang
Ahli Media Pembelajaran
terkait
Ahli Materi dan Media
Lulusan S1 bidang
Pembelajaran Biologi kelas
terkait
XII

Instrumen pengumpulan data pertama yang digunakan, yaitu lembar
kuesioner online dan lembar pertanyaan wawancara yang diberikan kepada
guru biologi SMA. Oleh karena itu, peneliti melakukan analisis kebutuhan
di beberapa SMA swasta dan negeri dengan memberikan surat izin terlebih
dahulu (Lampiran 1). Lembar wawancara dan kuesioner online tersebut
berisikan pertanyaan mengenai kebutuhan guru dan siswa terhadap media
pembelajaran biologi, bentuk atau tampilan media pembelajaran biologi
yang telah digunakan dan yang diinginkan, serta isi atau materi yang
diinginkan dalam media pembelajaran tersebut (Lampiran 2 dan 3).
Instrumen pengumpulan data kedua yang digunakan, yaitu lembar
angket validasi ahli media pembelajaran dan ahli materi pelajaran. Objek
validitas yang dinilai oleh validator adalah mengenai desain dan kelayakan
media pembelajaran yang dibuat peneliti yang kemudian dikaji berdasarkan
beberapa aspek kelayakan. Lembar validasi materi metabolisme yang
digunakan pada penelitian ini berupa lembar penilaian tentang aspek desain
pembelajaran, aspek isi materi, serta aspek bahasa dan komunikasi.
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Sedangkan lembar validasi media pembelajaran berbasis aplikasi android
yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa penilaian tentang
aspek kegunaan, aspek fungsionalitas, aspek kualitas teks, aspek kualitas
gambar, aspek kualitas desain, dan penggunaan kata atau bahasa.
Adapun kisi- kisi panduan mengenai lembar lembar wawancara, lembar
kuesioner online dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3. Kisi-kisi lembar
validasi materi dan rubrik penilaian validasi materi dapat dilihat pada Tabel
3.4 dan Tabel 3.5, serta lembar validasi media dan rubrik penilaian validasi
media dapat dilihat pada tabel 3.6 dan Tabel 3.7.
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Lembar Wawancara Penelitian Guru Biologi SMA
No

Aspek

1

Mengenai
informasi
awal guru

2

Kompetensi
dasar yang
dirasa
bermasalah

3

Cara yang
dilakukan
guru
terhadap
KD yang
bermasalah
(saat luring
dan daring)

Sub Aspek

Pertanyaan
1. Siapa nama Bapak/Ibu ?
2. Pernah mengajar biologi di kelas
Pengalaman guru
berapa saja ?
mengajar biologi
3. Sekarang mengajar di kelas
berapa?
Kompetensi yang dirasa 4. Kelas X :……
bermasalah dan
5. Kelas XI : …..
memberi pengaruh pada 6. Kelas XII : …..
hasil belajar siswa
7. Model pembelajaran apa yang
biasa digunakan saat mengajar
materi KD yang bermasalah?
Model pembelajaran
8. Apakah
kekurangan
model
yang digunakan
pembelajaran tersebut?
9. Apakah
kelebihan
model
pembelajaran tersebut?
10 Media pembelajaran apa saja yang
biasa digunakan selama mengajar di
kelas?
11 Apakah sudah menggunakan IT
sebagai media pembelajaran masa
kini?
12 Apakah media pembelajaran yang
digunakan
dapat
membantu
mengatasi persoalan KD yang
bermasalah?
13 Apakah media pembelajaran yang
digunakan
dalam
mengatasi
persoalan KD bermasalah telah
memudahkan pemahaman siswa
Analisis Kebutuhan
serta friendly to use?
Media pembelajaran
14 Apakah media pembelajaran yang
dalam KBM
digunakan
dalam
mengatasi
persoalan KD bermasalah telah
sesuai dengan teknologi dan
lingkungan belajar siswa?
15 Apakah media pembelajaran yang
digunakan
dalam
mengatasi
persoalan KD bermasalah sudah
menarik (tata letak, jenis tulisan,
pemilihan warna, gambar, animasi,
video, serta alangkah lebih baik
apabila ada dubbing nya)?
16 Apakah media pembelajaran yang
digunakan
dalam
mengatasi
persoalan KD bermasalah dapat
memberi pesan materi secara jelas?
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No

Aspek

Sub Aspek

Analisis Kebutuhan
Media pembelajaran
dalam KBM
berdasarkan kesesuain
pada Perangkat
Pembelajaran

Respon siswa terhadap
media pembelajaran

Evaluasi Pembelajaran

Pertanyaan
17 Apakah media pembelajaran yang
digunakan
dalam
mengatasi
persoalan KD bermasalah telah
dilengkapi sumber yang terpercaya
dan bervariasi?
18 Apakah media pembelajaran yang
digunakan
dalam
mengatasi
persoalan KD bermasalah telah
memberikan
contoh
dengan
ilustrasi yang jelas?
19. Apakah media pembelajaran yang
digunakan telah sesuai dengan
tujuan pembelajaran di RPP ?
20. Apakah media pembelajaran yang
digunakan telah sesuai dengan KI,
KD, dan IPK yang terdapat pada
RPP?
21. Apakah media pembelajaran yang
digunakan telah sesuai dengan
materi KD yang bermasalah?
22. Apakah media pembelajaran yang
digunakan telah digunakan secara
maksimal pada waktu yang
tersedia?
23. Bagaimana
tanggapan
siswa
terhadap media pembelajaran di
kelas?
24. Bagaimana cara guru mengevaluasi
hasil belajar siswa?
25. Bagaiamana
cara
guru
mengevaluasi cara belajar yang
digunakan telah efektif atau tidak?

Tabel 3.3 Kisi-kisi Kuesioner Online Penelitian terhadap Guru Biologi SMA
Aspek

Sub Aspek Pernyatan

Mengenai
informasi
awal guru
(Jawaban
terbuka)

Siapa nama Bapak/Ibu ?
Pernah mengajar biologi di kelas
berapa saja ?
Sekarang mengajar di kelas berapa?
Materi/ Kompetensi Dasar Kelas X
yang dirasa bermasalah, terkait
persentase dan rata-rata kelas (Jika
belum pernah mengajar di kelas X,
ketik saja “belum mengajar”)?
Materi/ Kompetensi Dasar Kelas XI
yang dirasa bermasalah terkait

No
Pernyataan
1

Jenis
Pernyataan
Positif Negatif
-

2

-

-

3

-

-

4

-

-

5

-

-
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Aspek

Analisis
Kebutuhan
Media
pembelajaran
dalam KBM

Sub Aspek Pernyatan
persentase dan rata-rata kelas (Jika
belum pernah mengajar di kelas XI,
ketik saja “belum mengajar”)?
Materi/ Kompetensi Dasar Kelas XII
yang dirasa bermasalah terkait
persentase dan rata-rata kelas (Jika
belum pernah mengajar di kelas XII,
ketik saja “belum mengajar”)?
Bagaimana respon siswa terhadap
media pembelajaran yang biasa
digunakan di kelas?
Model pembelajaran apa yang biasa
diterapkan pada Kompetensi Dasar
yang bermasalah ?
Saya belum menggunakan IT sebagai
media pembelajaran masa kini
(berupa power point yang disisipi
suara guru, maupun room belajar
online, seperti Whatsapp group,
Google Classroom, email, aplikasi
quizizz dan lain-lain)
Media pembelajaran yang saya
gunakan belum dapat membantu
mengatasi persoalan KD yang
bermasalah
Media pembelajaran yang saya
gunakan dalam mengatasi persoalan
KD bermasalah telah memudahkan
pemahaman siswa serta friendly to
use
Media pembelajaran yang saya
gunakan dalam mengatasi persoalan
KD bermasalah telah sesuai dengan
teknologi dan lingkungan belajar
siswa
Media pembelajaran yang saya
gunakan dalam mengatasi persoalan
KD bermasalah sudah menarik (tata
letak, jenis tulisan, pemilihan warna,
gambar, animasi, video, serta
alangkah lebih baik apabila ada
dubbing nya
Media pembelajaran yang saya
gunakan dalam mengatasi persoalan
KD bermasalah belum memberi
pesan materi secara jelas

No
Pernyataan

Jenis
Pernyataan
Positif Negatif

6

-

-

7

-

-

8

-

-

9

√

10

√

11

√

12

√

13

√

14

√
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Aspek

Sub Aspek Pernyatan

Media pembelajaran yang saya
gunakan dalam mengatasi persoalan
KD bermasalah belum dilengkapi
sumber yang bervariasi
Media pembelajaran yang saya
gunakan dalam mengatasi persoalan
KD bermasalah telah memberikan
contoh dengan ilustrasi yang jelas
Analisis
Media pembelajaran yang saya
Kebutuhan
gunakan telah sesuai dengan tujuan
Media
pembelajaran di RPP
pembelajaran Media pembelajaran yang saya
dalam KBM gunakan belum sesuai dengan KI,
berdasarkan KD, dan IPK yang terdapat pada RPP
kesesuain
Media pembelajaran yang saya
pada
gunakan belum sesuai dengan materi
Perangkat
KD yang bermasalah
Pembelajaran Media pembelajaran yang saya
gunakan telah digunakan secara
maksimal pada waktu yang tersedia
Harapan terhadap pengembangan
media pembelajaran interaktif

No
Pernyataan
15

Jenis
Pernyataan
Positif Negatif
√

16

√

17

√

18

√

19

√

20

√

21

-

-

Tabel 3.4 Kisi- kisi Lembar Validasi Kelayakan Materi Metabolisme pada
Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Android oleh Ahli Materi
No

Aspek
A. Aspek Desain Pembelajaran
1
Kesesuaian dengan kompetensi dasar
2
Kesesuaian dengan indikator pembelajaran
B. Isi Materi
3
Kelengkapan materi dalam media pembelajaran
4
Keruntutan materi pada media pembelajaran
5
Keluasan materi pada media pembelajaran
6
Kedalaman materi pada media pembelajaran
Sumber acuan yang digunakan dalam materi telah
7
bervariasi dan dari sumber terpercaya
8
Pemisahan materi antar paragraf jelas
9
Keakuratan konsep telah sesuai dengan materi
10 Keakuratan ilustrasi telah sesuai dengan materi
11 Keterkaitan soal evaluasi dengan materi
C. Bahasa dan Komunikasi
12 Keefektifan kalimat
13 Kebakuan istilah
Penyusunan kalimat menggunakan Bahasa Indonesia
14
yang baik dan benar
15 Pemilihan Bahasa dengan kemampuan berpikir siswa

Nomor Pernyataan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Tabel 3.5 Rubrik Penilaian Angket Validasi Kelayakan Materi Metabolisme
pada Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Android
No

1

2

3

Aspek yang
Dinilai
4
A. Desain Pembelajaran
- Cakupan
materi
pembelajaran sesuai
dengan kompetensi
dasar
Kesesuaian
- Kedalaman materi
dengan
dalam
media
kompetensi
pembelajaran sesuai
dasar
dengan kompetensi
dasar
- Sumber
materi
mengacu
pada
kompetensi dasar
- Cakupan
materi
sesuai dengan kata
kerja
operasional
yang dirumuskan
dalam
indikator
pembelajaran
- Kedalaman materi
Kesesuaian
dalam
media
dengan
pembelajaran sesuai
indikator
dengan
rumusan
pembelajaran
indikator
pembelajaran
- Sumber
materi
mengacu
pada
tercapainya
indikator
pembelajaran
B. Isi Materi
- Materi
yang
terdapat pada media
pembelajaran
memuat
subbab
materi
utama
Kelengkapan
metabolisme
materi dalam - Pemilihan contoh
media
kasus pada media
pembelajaran
pembelajaran
mudah dipahami
- Terdapat ringkasan
materi atau konsep
penting yang mudah
dipahami pengguna

Skor Penilaian
3

2

1

Hanya
mencakup
2 aspek

Hanya
mencakup
1 aspek

Tidak ada
aspek
yang
terpenuhi

Hanya
mencakup
2 aspek

Hanya
mencakup
1 aspek

Tidak ada
aspek
yang
terpenuhi

Hanya
mencakup
2 aspek

Hanya
mencakup
1 aspek

Tidak ada
aspek
yang
terpenuhi
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No

Aspek yang
Dinilai

4
-

4

Keruntutan
materi pada
media
pembelajaran
-

-

5

Keluasan
materi pada
media
pembelajaran
-

-

6

7

8

Kedalaman
materi pada
media
pembelajaran

-

-

Sumber acuan yang
digunakan
dalam materi
telah
bervariasi dan
dari sumber terpercaya
Pemisahan
materi antar
paragraf jelas

Materi
disusun
secara sistematis
Materi
disusun
secara logis
Materi satu dengan
yang lainnya saling
berkaitan
Cakupan
materi
sesuai
dengan
tuntutan kompetensi
dasar
Keluasan
materi
pada
kompetensi
dasar 3.2, yaitu
sampai
urutan
terjadinya
proses
fotosintesis
Keluasan
materi
pada
kompetensi
dasar 4.2,
yaitu
sampai uji hasil
fotosintesis
Cakupan
materi
sesuai
dengan
tuntutan kompetensi
dasar
Cakupan
materi
sesuai
dengan
jenjang
siswa
tingkat SMA
Cakupan
materi
memenuhi
unsur
pengetahuan,
faktual, konseptual,
dan prosedural
Menggunakan
jurnal ilmiah
Bersumber
dari
buku
pelajaran
biologi
minimal
SMA/MA sederajat
Tidak
bersumber
dari blogspot
Terdapat
kesinambungan
antara paragraf satu
dan yang lainnya

Skor Penilaian
3

2

1

Hanya
mencakup
2 aspek

Hanya
mencakup
1 aspek

Tidak ada
aspek
yang
terpenuhi

Hanya
mencakup
2 aspek

Hanya
mencakup
1 aspek

Tidak ada
aspek
yang
terpenuhi

Hanya
mencakup
2 aspek

Hanya
mencakup
1 aspek

Tidak ada
aspek
yang
terpenuhi

Hanya
mencakup
2 aspek

Hanya
mencakup
1 aspek

Tidak ada
aspek
yang
terpenuhi

Hanya
mencakup
2 aspek

Hanya
mencakup
1 aspek

Tidak ada
aspek
yang
terpenuhi
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No

Aspek yang
Dinilai

4

Setiap
paragraf
terdapat
gagasan
utama dan beberapa
pikiran penjelas
- Terdapat konjungsi
di awal paragraf
baru
- Konsep
yang
dicantumkan dalam
materi
pembelajaran
Keakuratan
berdasarkan sumber
konsep telah
terpercaya
9
sesuai dengan - Kesesuaian konsep
materi
dengan kompetensi
dasar
- Tidak
terdapat
miskonsepsi pada
konsep
- Ilustrasi
yang
dicantumkan dalam
materi
pembelajaran
berdasarkan sumber
Keakuratan
terpercaya
ilustrasi telah - Kesesuaian ilustrasi
10
sesuai dengan
dengan kompetensi
materi
dasar
- Ilustrasi
yang
digunakan
tidak
menimbulkan
miskonsepsi pada
siswa
- Soal evaluasi dapat
digunakan sebagai
penilaian
hasil
belajar
Keterkaitan
- Soal evaluasi telah
11 soal evaluasi
mencakup seluruh
dengan materi
topik
materi
metabolisme
- Soal evaluasi sesuai
dengan
indikator
pembelajaran
C. Bahasa dan Komunikasi
- Kalimat
yang
Keefektifan
12
terdapat
dalam
kalimat
media lugas

Skor Penilaian
3

2

1

Hanya
mencakup
2 aspek

Hanya
mencakup
1 aspek

Tidak ada
aspek
yang
terpenuhi

Hanya
mencakup
2 aspek

Hanya
mencakup
1 aspek

Tidak ada
aspek
yang
terpenuhi

Hanya
mencakup
2 aspek

Hanya
mencakup
1 aspek

Tidak ada
aspek
yang
terpenuhi

Hanya
mencakup
2 aspek

Hanya
mencakup
1 aspek

Tidak ada
aspek

-
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No

Aspek yang
Dinilai
-

-

13

Kebakuan
istilah

-

-

14

Penyusunan
kalimat
menggunakan
Bahasa
Indonesia
yang baik dan
benar
-

15

Pemilihan
Bahasa
dengan
kemampuan
berpikir siswa
-

4
Kalimat
disusun
berdasarkan diksi
yang tepat
Terdapat penekanan
ide pokok
Ejaan
masingmasing kata sesuai
dengan
Kamus
Besar
Bahasa
Indonesia (KBBI)
Tidak
bermakna
ganda (ambigu)
Pemakaian
kata
sesuai
dengan
konteks kalimat
Kesesuaian Bahasa
dan kata dengan
Pedoman
Umum
Ejaan
Bahasa
Indonesia (PUEBI)
Konsistensi
pemilihan istilah
Tidak terdapat kata
yang salah dalam
penulisan (typo)
Penyusunan kalimat
menggunakan
bahasa yang mudah
dimengerti siswa
Penyusunan kalimat
sesuai aturan SPOK
Tidak
bermakna
ganda (ambigu)

Skor Penilaian
3

2

1
yang
terpenuhi

Hanya
mencakup
2 aspek

Hanya
mencakup
1 aspek

Tidak ada
aspek
yang
terpenuhi

Hanya
mencakup
2 aspek

Hanya
mencakup
1 aspek

Tidak ada
aspek
yang
terpenuhi

Hanya
mencakup
2 aspek

Hanya
mencakup
1 aspek

Tidak ada
aspek
yang
terpenuhi

Tabel 3.6 Kisi- Kisi Lembar Validasi Kelayakan Media Pembelajaran
Berbasis Aplikasi Android oleh Ahli Media
No
1
2
3
4
5
6

Aspek
A. Kegunaan
Mudah digunakan
Dapat dikelola dengan mudah
B. Fungsionalitas
Menu- menu yang ada dalam media mudah dipahami
Pemilihan tata letak navigasi dalam media sudah tepat
Petunjuk penggunaan mudah dipahami
Menu yang dipilih dapat menampilkan halaman yang
sesuai
C. Kualitas Gambar/ Video

Nomor Pernyataan
1
2
3
4
5
6
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No
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Aspek
Pemilihan gambar/ video
Kualitas Gambar/ video
D. Kualitas Desain
Pemilihan warna pada media pembelajaran
Pemilihan animasi pada media pembelajaran
Penulisan teks pada media pembelajaran
E. Bahasa dan Komunikasi
Keefektifan kalimat
Kebakuan istilah
Penyusunan kalimat menggunakan Bahasa Indonesia
yang baik dan benar
Pemilihan Bahasa dengan kemampuan berpikir siswa

Nomor Pernyataan
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Tabel 3.7 Rubrik Penilaian Angket Validasi Kelayakan Media Pembelajaran
Berbasis Aplikasi Android
No

Aspek yang
Dinilai
A. Kegunaan

4
-

1

Mudah
digunakan
-

-

2

Dapat dikelola
dengan mudah

-

-

3

B. Fungsionalitas
Menu- menu
yang
ada
dalam media
mudah
dipahami

Tersedia petunjuk
penggunaan aplikasi
Pengguna
dapat
mengoperasikan
media di mana saja
dan kapan saja
Tidak memerlukan
keahlian
khusus
dalam
proses
pengoperasiannya
Tidak memerlukan
keahlian
khusus
dalam
proses
perawatannya
Tidak memerlukan
biaya yang besar
dalam perawatannya
Tidak memerlukan
waktu yang lama
dalam
proses
perawatannya
Menggunakan
bahasa yang mudah
dimengerti
Isi konten menu
sesuai dengan judul
yang diberikan

Skor Penilaian
3

2

1

Hanya
mencakup
2 aspek

Hanya
mencakup
1 aspek

Tidak ada
aspek
yang
terpenuhi

Hanya
mencakup
2 aspek

Hanya
mencakup
1 aspek

Tidak ada
aspek
yang
terpenuhi

Hanya
mencakup
2 aspek

Hanya
mencakup
1 aspek

Tidak ada
aspek
yang
terpenuhi
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No

4

5

6

7

Aspek yang
Dinilai

4
- Judul menu ditulis
secara singkat, jelas,
dan padat
- Terdapat di setiap
laman media
- Menu
navigasi
Pemilihan tata
utama
dapat
letak navigasi
berfungsi
dengan
dalam media
baik
sudah tepat
- Letak
navigasi
media dapat terlihat
dengan mudah
- Petunjuk
penggunaan
membantu pengguna
memahami
ikon
yang terdapat pada
Petunjuk
media
penggunaan
- Petunjuk
mudah
penggunaan dapat
dipahami
memandu pengguna
menggunakan media
- Petunjuk
penggunaan ditulis
dengan bahasa yang
efektif dan jelas
- Halaman
yang
dipilih dapat sesuai
dengan ikon menu
Menu
yang
yang dipilih
dipilih dapat - Menu yang dipilih
menampilkan
dapat menampilkan
halaman yang
halaman
dengan
sesuai
cepat
- Halaman menu yang
dipilih
bersifat
sistematis, dan runut
C. Kualitas Gambar / Video
- Pemilihan gambar
tidak menimbulkan
salah persepsi
- Gambar/ video yang
Pemilihan
digunakan
sesuai
gambar/ video
dengan
topik
bahasan materi
- Gambar/ video yang
digunakan memiliki
relevansi
pada

Skor Penilaian
3

2

1

Hanya
mencakup
2 aspek

Hanya
mencakup
1 aspek

Tidak ada
aspek
yang
terpenuhi

Hanya
mencakup
2 aspek

Hanya
mencakup
1 aspek

Tidak ada
aspek
yang
terpenuhi

Hanya
mencakup
2 aspek

Hanya
mencakup
1 aspek

Tidak ada
aspek
yang
terpenuhi

Hanya
mencakup
2 aspek

Hanya
mencakup
1 aspek

Tidak ada
aspek
yang
terpenuhi
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No

Aspek yang
Dinilai

4

-

8

Kualitas
gambar/ video
-

Skor Penilaian
3

2

1

Hanya
mencakup
1 aspek

Tidak ada
aspek
yang
terpenuhi

Hanya
mencakup
2 aspek

Hanya
mencakup
1 aspek

Tidak ada
aspek
yang
terpenuhi

Hanya
mencakup
2 aspek

Hanya
mencakup
1 aspek

Tidak ada
aspek
yang
terpenuhi

Hanya
mencakup
2 aspek

Hanya
mencakup
1 aspek

Tidak ada
aspek
yang
terpenuhi

tujuan
pembelajaran/
kompetensi dasar/
kurikulum
Kualitas
gambar/
video tidak blur,
maupun pecah
Audio yang terdapat
dalam
media Hanya
menghasilkan suara mencakup
yang jernih dan jelas 2 aspek
Kolaborasi
antara
gambar dan audio
relevan satu sama
lain

D. Kualitas Desain
- Kombinasi
warna
antara
komponen
satu dan yang lain
yang terdapat di
Pemilihan
dalam
media
warna pada
memiliki kontrasi
9
media
yang baik
pembelajaran - Warna latar dan
tulisan
memiki
kontras yang baik
- Pemilihan
warna
menarik
- Memilih
ikon
animasi
yang
menarik namun tetap
sesuai
dengan
Pemilihan
konteks materi
animasi pada - Penggunaan animasi
10
media
gambar
dapat
pembelajaran
menyampaikan
pesan
kepada
pengguna
- Ukuran
animasi
proporsional
- Ukuran huruf dapat
terlihat dengan jelas
- Pemilihan
font
Penulisan teks
tulisan sudah jelas
11 pada media
- Warna font tulisan
pembelajaran
yang
digunakan
telah
memiliki
kontras yang baik
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No

12

13

14

15

Aspek yang
Dinilai

4
dengan background
media
E. Bahasa dan Komunikasi
- Kalimat
yang
terdapat
dalam
media lugas
Keefektifan
- Kalimat
disusun
kalimat
berdasarkan
diksi
yang tepat
- Terdapat penekanan
ide pokok
- Ejaan
masingmasing kata sesuai
dengan
Kamus
Besar
Bahasa
Kebakuan
Indonesia (KBBI)
istilah
- Tidak
bermakna
ganda (ambigu)
- Pemakaian
kata
sesuai
dengan
konteks kalimat
- Kesesuaian Bahasa
dan kata dengan
Penyusunan
Pedoman
Umum
kalimat
Ejaan
Bahasa
menggunakan
Indonesia (PUEBI)
Bahasa
- Konsistensi
Indonesia
pemilihan istilah
yang baik dan
- Tidak terdapat kata
benar
yang salah dalam
penulisan (typo)
- Penyusunan kalimat
menggunakan
Pemilihan
bahasa yang mudah
Bahasa
dimengerti siswa
dengan
- Penyusunan kalimat
kemampuan
sesuai aturan SPOK
berpikir siswa - Kreatif
dalam
penuangan
ide/
gagasan

Skor Penilaian
3

2

1

Hanya
mencakup
2 aspek

Hanya
mencakup
1 aspek

Tidak ada
aspek
yang
terpenuhi

Hanya
mencakup
2 aspek

Hanya
mencakup
1 aspek

Tidak ada
aspek
yang
terpenuhi

Hanya
mencakup
2 aspek

Hanya
mencakup
1 aspek

Tidak ada
aspek
yang
terpenuhi

Hanya
mencakup
2 aspek

Hanya
mencakup
1 aspek

Tidak ada
aspek
yang
terpenuhi
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F. Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan cara memaparkan hasil penelitian
dan menyimpulkan simpulan data yang ditemui. Teknik ini digunakan pada
lembar wawancara dan kuesioner analisis kebutuhan sebagai dasar
dikembangkannya media pembelajaran berbasis aplikasi android. Data
kuantitatif penelitian ini terletak pada perolehan persentase validasi produk.
Akan tetapi, data persentase validasi ini selanjutnya akan diolah menjadi
data kualitatif juga khususnya dalam menganalisis saran, komentar, dan
kategori kriteria persentase yang diberikan validator.

1. Analisis Data Kebutuhan
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, teknik analisis data kebutuhan
siswa pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil
wawancara dan pembagian lembar kuesioner online kepada guru mata
pelajaran

biologi

kemudian

diolah

dengan

cara

menyeleksi,

memfokuskan dan menanggapi data lapangan. Data tersebut kemudian
menjadi dasar dikembangkannya media pembelajaran berbasis android
berbantuan Smart Apps Creator pada materi metabolisme kelas XII.

2. Analisis Data Uji Validasi Guru dan Dosen Ahli
Data yang dihasilkan dari penilaian validator merupakan gambaran
yang mencerminkan pendapat pengguna media pembelajaran yang
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dikembangkan peneliti sehingga perlu diolah menjadi data kualitatif.
Data awal yang merupakan data kuantitatif dapat diubah menjadi data
kualitatif dengan cara menghubungkan nilai perolehan dari validator
pada rentang interval dengan menggunakan rumus berikut :
P=

𝛴𝑥
𝛴𝑥𝑖

x 100

Dimana :
P

= Persentase validasi

𝛴𝑥

= Jumlah seluruh jawaban dalam seluruh item

𝛴𝑥𝑖

= Jumlah seluruh nilai ideal dalam seluruh item

100

= konstanta

Hasil perhitungan di atas kemudian digunakan untuk menentukan
kelayakan media. Adapun pembagian rentang kategori kelayakan
media sebagai berikut :
81% - 100%

= sangat layak

61% - 80%

= layak

41% - 60%

= cukup layak

21% - 40%

= tidak layak

≤ 20%

= sangat tidak layak (Arikunto dalam Pratiwi (2019)
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Penelitian dan pengembangan ini dikatakan berhasil apabila telah
memenuhi indikator sebagai berikut :
1. Tercipta sebuah media pembelajaran berbasis aplikasi android
pada materi metabolisme
2. Media pembelajaran biologi berbasis aplikasi android dikatakan
berhasil apabila masuk kategori cukup layak menurut Arikunto
(2006) pada aspek kelayakan media, dan kelayakan materi
3. Media pembelajaran biologi berbasis aplikasi android dikatakan
berhasil apabila masuk kategori layak digunakan/ diujicobakan
dengan revisi sesuai saran berdasarkan penilaian validator
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti membahas mengenai hasil analisis kebutuhan, deskripsi
produk awal, hasil validasi produk, deskripsi revisi produk, kajian produk akhir,
dan keterbatasan pengembangan. Deskripsi singkat mengenai isi bab ini dapat

Topik Bahasan Bab IV

dilihat pada Gambar 4.1 berikut ini :

Analisis
Kebutuhan

Siswa membutuhkan media pembelajaran biologi yang
mendukung pembelajaran daring. Kriteria media tersebut antara
lain mudah digunakan, sesuai dengan teknologi dan lingkungan
belajar siswa, menarik, dan interaktif. Adapun materi biologi
yang dirasa bermasalah dan sering disebutkan oleh guru biologi,
yaitu materi metabolisme kelas XII IPA.

Deskripsi
Produk
Awal

Peneliti membuat media pembelajaran berbasis aplikasi android
pada materi metabolisme SMA Kelas XII

Hasil
Validasi
Produk

Media yang telah dibuat divalidasi dan nilai yang diberikan oleh
validator diolah menjadi data kuantitatif penelitian dan diubah
menjadi data kualitatif menggunakan rumus analisis data

Deskripsi
Revisi
Produk

Media direvisi sesuai masukan validator, khususnya terkait isi
materi dan desain yang ada

Kajian
Produk
Akhir

Penjelasan secara rinci terkait produk akhir berupa media
pembelajaran berbasis aplikasi android

Keterbatasan
Pengembangan

Masukan dari validator yang tidak dapat dipenuhi lantaran
keterbatasan media dijabarkan dan menjadi saran bagi
penelitian berikutnya

Gambar 4.1 Deskripsi Singkat Mengenai Topik Bab IV
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A. Analisis Kebutuhan
Tahap awal dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari
permasalahan yang terdapat di lingkup kegiatan pembelajaran melalui
analisis kebutuhan. Hasil analisis kebutuhan tersebut digunakan sebagai
data kualitatif penelitian. Metode yang digunakan dalam melakukan analisis
kebutuhan ini dilakukan dengan wawancara dan menyebarkan kuesioner
online (google form) pada guru SMA. Pertanyaan yang sebelumnya telah
peneliti siapkan menjadi acuan topik agar proses wawancara dan analisis
kuesioner menjadi terstruktur.
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, guru biologi memerlukan adanya
penggunaan media pembelajaran yang dapat menunjang pembelajaran
siswa. Hal ini dikarenakan selama ini siswa hanya diminta untuk menyimak
media yang telah disediakan guru. Kurangnya keterlibatan siswa dalam
pembelajaran dikarenakan media yang digunakan hanya dapat dioperasikan
oleh guru. Penyebab mayoritas guru biologi belum menggunakan media
pembelajaran yang interaktif antara lain dikarenakan keterbatasan waktu
yang dimiliki dan soft skill dalam mengoperasikan teknologi informasi.
Akibatnya hal ini berpengaruh pada motivasi belajar siswa.
Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengetahui fakta yang terjadi di
sekolah dalam proses kegiatan pembelajaran dilakukanlah wawancara dan
penyebaran kuesioner. Ringkasan wawancara dan kuesioner online terkait
analisis kebutuhan dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 berikut ini :
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Tabel 4.1 Ringkasan Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
No
1

2

3

Aspek Pertanyaan

SMA NEGERI 3
SAMARINDA

A. Mengenai informasi awal guru
Siapa nama Bapak/ Ibu?
Tri Retno Hapsari, M.Pd.

Pernah mengajar biologi di Sudah pernah mengajar di
kelas berapa saja ?
semua kelas (X, XI, dan XII),
tetapi sejak 2 tahun terakhir
ini hanya mengajar di kelas X
saja
Sekarang mengajar di kelas X IPA 1-7 SMA Negeri 3
berapa?
Samarinda

SMA KATHOLIK W.R.
SOEPRATMAN
Yovita Dini Ariani, M.Pd.

SMA KATHOLIK ST.
FRANSISKUS ASISI
Meisa Sitanggang, S.Pd.

Sudah pernah mengajar di semua Sudah pernah mengajar di kelas
kelas (X, XI, dan XIIater
X dan XII IPA

X, XI dan XII IPA SMA Katholik X dan XII IPA, serta kelas X
Santo
Fransiskus
Asissi IPS SMA Katholik W.R.
Samarinda
Soepratman
B. Kompetensi Dasar atau materi biologi yang dirasa bermasalah
4
Kelas X
Animalia
Sejauh ini belum ada masalah
Sejauh ini belum ada masalah
5
Kelas XI
Sistem koordinasi (saraf) dan Sejauh ini belum ada masalah
Sejauh ini belum mengajar
sistem imun
6
Kelas XII
Proses
metabolisme Sejauh ini belum ada masalah
Metabolisme
(enzimatis), materi Hardy
Weinberg
CARA YANG DILAKUKAN GURU TERHADAP KOMPETENSI DASAR YANG BERMASALAH (SAAT LURING DAN
DARING)
C. Analisis kebutuhan terhadap model pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar
7
Model pembelajaran apa yang Luring : Discovery learning
Luring :Praktikum, Problem based Luring :Debat dan praktikum
biasa digunakan saat mengajar
learning
materi KD yang bermasalah?
Daring : Discovery learning
Daring : Problem based learning
Daring : Discovery learning
8
Apakah kekurangan model Siswa yang kurang aktif dan Kekurangan model pembelajaran Model pembelajaran debat
pembelajaran tersebut?
belum mempersipkan diri problem based learning antara lain umumnya membuat suasana
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No

9

Aspek Pertanyaan

Apakah
kelebihan
pembelajaran tersebut?

SMA NEGERI 3
SMA KATHOLIK W.R.
SAMARINDA
SOEPRATMAN
dengan belajar mandiri akan siswa yang kurang aktif dan tidak
kesulitan menerima materi
memiliki semangat belajar yang
tinggi biasanya sulit menerima
materi.

model Siswa yang aktif dan telah
mempersiapkan
materi
melalui kegiatan belajar
mandiri
dapat
mudah
memahami materi

Kelebihan model pembelajaran
problem based learning, yaitu
membuat siswa dapat lebih mudah
mencerna
materi
mengingat
contoh yang diberikan dapat
ditemui dalam proses kehidupan
sehari-hari. Sedangkan model
pembelajaran praktikum membuat
siswa
dapat
lebih
mudah
memahami materi lantaran siswa
merasakan adanya makna belajar
dari kegiatan yang terlaksana
(learning by doing)
D. Analisis kebutuhan terhadap media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar
10 Media pembelajaran apa saja Luring : Power point, video, Luring : Power point, video,
yang biasa digunakan selama proyektor,
buku
paket proyektor
mengajar di kelas?
pelajaran biologi
Daring : LMS, Platform google
Daring : Modul online, meet, Whatsaap group, power
Platform google classroom, point, dan video

SMA KATHOLIK ST.
FRANSISKUS ASISI
kelas cukup gaduh dan jika
tidak dapat dikontrol dengan
baik dapat membuat suasana
kelas lepas kendali. Tetapi
sejauh ini, kelas dan siswa
masih dapat mengikuti jalannya
kegiatan dan dapat dikontrol
dengan baik
Model pembelajaran debat dan
praktikum membuat siswa
dapat berpikir kritis dan siswa
yang cenderung pasif biasanya
akan terdorong keinginan untuk
mengeluarkan suara. Ditambah
lagi dengan adanya keaktifan
dari teman-teman di kelas yang
membuat
siswa
tersebut
menjadi ingin berpartisipasi
juga

Luring : Power point, video,
proyektor, alat peraga biologi
Daring : LMS Schoology,
Platform
google
meet,
Whatsaap group, power point,
dan video
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No

Aspek Pertanyaan

11

Apakah sudah menggunakan
informasi teknologi (IT) sebagai
media pembelajaran masa kini
(seperti power point yang
disisipi suara guru, maupun
room belajar online, seperti
Whatsapp
group,
Google
Classroom, email, dan aplikasi
quizizz) ?
Apakah media pembelajaran
yang
digunakan
dapat
membantu mengatasi persoalan
KD yang bermasalah?

12

13

Apakah media pembelajaran
yang
digunakan
dalam
mengatasi
persoalan
KD
bermasalah telah memudahkan
pemahaman siswa serta friendly
to use?

SMA NEGERI 3
SAMARINDA
power point, buku paket
pelajaran biologi, dan internet
Ya, yaitu power point meski
belum disisipi suara, room
belajar yang digunakan yaitu
google
classroom
dan
Whatsaap group

Sejauh ini, belum terlalu
membantu. Sebab guru belum
dapat mengembangkan media
pembelajaran yang lebih
efektif lantaran keterbatasan
waktu yang dimiliki untuk
mengembangkan
media
pembelajaran
dan
keterbatasan soft skill dalam
mengembangkan
media
pembelajaran berbasis IT
Belum. Keterkaitan dengan
“friendly to use” belum dapat
maksimal,
sebab
media
pembelajaran yang digunakan
hanya dioperasikan dari pihak
guru saja dan siswa hanya
mengikuti arahan dari guru

SMA KATHOLIK W.R.
SOEPRATMAN

SMA KATHOLIK ST.
FRANSISKUS ASISI

Ya. Power point sudah digunakan
meski belum disisipi suara. Room
belajar yang digunakan, yaitu
zoom

Ya.
Baik
selama
masa
pembelajaran
tatap
muka
maupun
daring
telah
menggunakan IT sebagai media
pembelajaran.

Ya, meskipun masih ditemui siswa Ya,
yang belum memahami secara
optimal

Belum.
Keterkaitan
dengan
“friendly to use” belum dapat
maksimal,
sebab
media
pembelajaran yang digunakan
hanya dioperasikan dari pihak
guru saja dan siswa hanya
mengikuti arahan dari guru (tidak

Sudah mudah digunakan meski
belum
secara
maksimal.
Ditengah masa pandemi seperti
ini,
penggunaan
media
pembelajaran berbasis IT belum
dapat merata dapat digunakan
semua
siswa.
Mengingat
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No

Aspek Pertanyaan

14

Apakah media pembelajaran
yang
digunakan
dalam
mengatasi
persoalan
KD
bermasalah telah sesuai dengan
teknologi
dan
lingkungan
belajar siswa?

15

Apakah media pembelajaran
yang
digunakan
dalam
mengatasi
persoalan
KD
bermasalah sudah menarik (tata
letak, jenis tulisan, pemilihan
warna, gambar, animasi, video,

SMA NEGERI 3
SMA KATHOLIK W.R.
SMA KATHOLIK ST.
SAMARINDA
SOEPRATMAN
FRANSISKUS ASISI
(tidak ada keterlibatan siswa ada keterlibatan siswa dalam beberapa siswa ada yang harus
dalam
mengoperasikan mengoperasikan media)
pulang ke daerah asalnya yang
media)
belum
memiliki
jaringan
internet stabil. Tetapi untuk
media pembelajaran selama
masa tatap muka telah mudah
digunakan siswa, lantaran
media yang digunakan telah
melibatkan siswa. Perlibatan
siswa tersebut antara lain
berupa penugasan pembuatan
alat peraga objek materi yang
dikerjakan secara berkelompok.
Ya.
Ya sudah mendekati meskipun Ya sudah mendekati meskipun
belum
sempurna.
Hal
ini belum sempurna. Hal ini
dikarenakan ada beberapa siswa dikarenakan ada beberapa siswa
yang masih mengalami kendala yang masih mengalami kendala
dalam mengoperasikan gawai dan dalam menerima jaringan
tidak semua siswa memiliki internet yang stabil. Tetapi
tingkat perekonomian yang baik
untuk masa pembelajaran yang
dilaksanakan secara tatap muka
telah sesuai dengan teknologi
dan lingkungan belajar siswa
Sudah tetapi belum maksimal Sudah tetapi belum maksimal Ya,
akan
tetapi
untuk
(masih banyak aspek yang (masih banyak aspek yang tidak penambahan dubbing pada
tidak terpenuhi)
terpenuhi, salah satunya adalah media dirasa belum mendesak,
pemberian dubbing)
mengingat pemberian materi
masih dapat dilakukan lewat
kegiatan belajar mengajar via
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No

16

17

18

Aspek Pertanyaan
serta alangkah lebih baik
apabila ada dubbing nya)?
Apakah media pembelajaran
yang
digunakan
dalam
mengatasi
persoalan
KD
bermasalah dapat memberi
pesan materi secara jelas?
Apakah media pembelajaran
yang
digunakan
dalam
mengatasi
persoalan
KD
bermasalah telah dilengkapi
sumber yang terpercaya dan
bervariasi?
Apakah media pembelajaran
yang
digunakan
dalam
mengatasi
persoalan
KD
bermasalah telah memberikan
contoh dengan ilustrasi yang
jelas?

SMA NEGERI 3
SAMARINDA

SMA KATHOLIK ST.
FRANSISKUS ASISI
video call pada platform yang
digunakan (google meet)
Ya, tetapi kemampuan daya Ya, tetapi kemampuan daya serap Ya, tetapi kemampuan daya
serap materi tersebut kembali materi tersebut kembali lagi serap materi tersebut kembali
lagi kepada siswa.
kepada siswa.
lagi kepada siswa.

Ya

Ya, tetapi masih tergantung
materi yang diajarkan. Salah
satu cara guru memberikan
contoh
ilustrasi
adalah
dengan menayangkan video.

SMA KATHOLIK W.R.
SOEPRATMAN

Ya

Ya, variasi sumber yang
digunakan berasal dari berbagai
buku pengetahuan biologi di
luar buku pelajaran yang
digunakan siswa

Ya, tetapi masih tergantung materi Ya, tetapi masih tergantung
yang diajarkan. Salah satu cara materi yang diajarkan. Salah
guru memberikan contoh ilustrasi satu cara guru memberikan
adalah dengan menayangkan video ilustrasi, yaitu menayangkan
dan memberikan contoh realita video dan memberikan contoh
yang terjadi di lingkungan sekitar realita
yang
terjadi
di
siswa
lingkungan sekitar siswa
E. Analisis kebutuhan media pembelajaran dalam KBM berdasarkan kesesuain pada perangkat pembelajaran
19 Apakah media pembelajaran Ya
Ya
Ya
yang digunakan telah sesuai
dengan tujuan pembelajaran di
RPP ?
20 Apakah media pembelajaran Ya
Ya
Ya
yang digunakan telah sesuai
dengan KI, KD, dan IPK yang
terdapat pada RPP ?
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No

Aspek Pertanyaan

21

Apakah media pembelajaran
yang digunakan telah sesuai
dengan materi KD yang
bermasalah?
Apakah media pembelajaran
yang digunakan telah digunakan
secara maksimal pada waktu
yang tersedia?

22

SMA NEGERI 3
SAMARINDA
Ya

Tidak selalu tepat waktu.
Lantaran kondisi nyata yang
terjadi di kelas tidak selalu
sesuai dengan waktu yang
tersedia di RPP

SMA KATHOLIK W.R.
SOEPRATMAN
Ya

Tidak selalu tepat waktu. Lantaran
kondisi nyata yang terjadi di kelas
tidak selalu sesuai dengan waktu
yang tersedia di RPP. Semisal ada
siswa yang tidak tertib dan
kurangnya manajemen waktu yang
baik selama kegiatan belajar
mengajar berlangsung
F. Respon siswa terhadap media pembelajaran secara luring dan daring
23 Bagaimana
respon
siswa Bervariasi. Ada siswa yang Baik, meski umumnya cukup
terhadap media pembelajaran di antusias, tetapi ada juga yang bervariasi mengingat ada beberapa
kelas?
tidak. Ada siswa yang sudah siswa yang sudah mempersiapkan
belajar dari rumah, tetapi ada diri dengan belajar di rumah dan
juga yang hanya berangkat ke ada pula yang belum
sekolah
G. Evaluasi pembelajaran
24 Bagaimana
cara
guru Memberikan soal ulangan Memberikan soal ulangan harian
mengevaluasi hasil belajar harian.
dan observasi tindakan siswa di
siswa?
kelas
25 Bagaimana
cara
guru Melalui refleksi pribadi.
Melalui observasi individu
mengevaluasi cara belajar yang
digunakan telah efektif atau
tidak?

SMA KATHOLIK ST.
FRANSISKUS ASISI
Ya

Ya

Baik, sebab siswa cukup
antusias dengan gaya belajar
yang digunakan. Selain itu,
ketertarikan siswa pada mata
pelajaran
biologi
cukup
antusias.
Memberikan soal ulangan
harian dan melalui observasi
tindakan siswa di kelas
Melalui observasi individu
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Tabel 4.2 Ringkasan Hasil Kuesioner Online Analisis Kebutuhan
No

1
2

3
4

5

6

Pilihan Jawaban Guru Biologi
SMA Negeri 4
SMA Negeri 15
SMA Negeri 2
Samarinda
Samarinda
Samarinda
A. Informasi Awal Guru Biologi di Sekolah Menengah Atas (jawaban dalam bentuk isian terbuka)
Siapa nama Bapak/ Ibu ?
Rahmat Hidayat,S.Pd.
Farida Nurlaila,
Hj. Sitti Rosmah,
S.Pd.
S.Si.,M.Pd.
Selama
mengajar
mata XII IPA
X, XI, dan XII IPA
X, XI, dan XII IPA
pelajaran biologi di SMA,
pernah mengajar di kelas
berapa saja?
Sekarang mengajar biologi XII IPA
X, XI, dan XII IPA
X, XI IPA
SMA di kelas berapa?
Materi/ Kompetensi Dasar Belum Mengajar
Materi animalia
Materi
animalia,
Kelas
X
yang
dirasa
plantae
bermasalah, terkait persentase
dan rata-rata kelas (Jika belum
pernah mengajar di kelas X,
ketik saja “belum mengajar”)?
Materi/ Kompetensi Dasar Belum Mengajar
Materi sistem saraf
Materi sistem imun
Kelas XI yang dirasa
bermasalah terkait persentase
dan rata-rata kelas (Jika belum
pernah mengajar di kelas XI,
ketik saja “belum mengajar”)?
Materi/ Kompetensi Dasar KD
3.2
(Materi Materi metabolisme Materi metabolisme
Kelas XII yang dirasa metabolisme)
tubuh
bermasalah terkait persentase
dan rata-rata kelas (Jika belum
Aspek Pertanyaan

SMA Kristen Sunodia
Samarinda
Raswin, S.Pd.
X, XI, dan XII IPA

X, XI IPA
Materi plantae

Materi sistem saraf

Materi metabolisme,
evolusi, dan genetika
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pernah mengajar di kelas XII,
ketik saja “belum mengajar”)?
7
Bagaimana respon siswa Baik
Cukup tertarik
Biasa saja
terhadap media pembelajaran
yang biasa digunakan di
kelas?
8
Model pembelajaran apa yang Praktikum dan Disvovery Problem
based Problem based
biasa
diterapkan
pada learning
learning
learning dan
Kompetensi
Dasar
yang
praktikum
bermasalah ?
B. Analisis kebutuhan terhadap media pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar
9
Saya telah menggunakan IT Setuju
Sangat Setuju
Sangat Setuju
sebagai media pembelajaran
masa kini (berupa power point
yang disisipi suara guru,
maupun room belajar online,
seperti Whatsapp group,
Google Classroom, email,
aplikasi quizizz dan lain-lain)
10 Media pembelajaran yang Tidak Setuju
Setuju
Tidak Setuju
saya gunakan belum dapat
membantu
mengatasi
persoalan
KD
yang
bermasalah
11 Media pembelajaran yang Setuju
Setuju
Setuju
saya
gunakan
dalam
mengatasi persoalan KD
bermasalah
telah
memudahkan
pemahaman
siswa serta friendly to use

Aktif

Kooperatif

Setuju

Tidak Setuju

Setuju
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12

13

14

15

16

Media pembelajaran yang
saya
gunakan
dalam
mengatasi persoalan KD
bermasalah
telah
sesuai
dengan
teknologi
dan
lingkungan belajar siswa
Media pembelajaran yang
saya
gunakan
dalam
mengatasi persoalan KD
bermasalah sudah menarik
(tata letak, jenis tulisan,
pemilihan warna, gambar,
animasi, video, serta alangkah
lebih baik apabila ada dubbing
nya
Media pembelajaran yang
saya
gunakan
dalam
mengatasi persoalan KD
bermasalah belum memberi
pesan materi secara jelas
Media pembelajaran yang
saya
gunakan
dalam
mengatasi persoalan KD
bermasalah belum dilengkapi
sumber yang bervariasi
Media pembelajaran yang
saya
gunakan
dalam
mengatasi persoalan KD
bermasalah telah memberikan
contoh dengan ilustrasi yang
jelas

Sangat Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Tidak Setuju

Setuju

Tidak Setuju

Setuju

Tidak Setuju

Tidak Setuju

Tidak Setuju

Setuju

Setuju

Tidak Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju
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17

18

19

20

21

Media pembelajaran yang
saya gunakan telah sesuai
dengan tujuan pembelajaran di
RPP
Media pembelajaran yang
saya gunakan belum sesuai
dengan KI, KD, dan IPK yang
terdapat pada RPP
Media pembelajaran yang
saya gunakan belum sesuai
dengan materi KD yang
bermasalah
Media pembelajaran yang
saya gunakan telah digunakan
secara maksimal pada waktu
yang tersedia
Harapan
terhadap
pengembangan
media
pembelajaran interaktif

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Tidak Setuju

Tidak Setuju

Tidak Setuju

Tidak Setuju

Tidak Setuju

Tidak Setuju

Tidak Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Setuju

Semoga
media
yang Adanya
digunakan lebih baik dan pengembangan
kreatif
media pembelajaran
yang dapat membuat
siswa
mudah
memahami
materi
yang kita berikan

Media pembelajaran yang
digunakan
sebaiknya
sesuai
dengan kondisi sumber
daya manusia/peserta
didik.
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Berdasarkan Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 di atas, tahap potensi dan
kebutuhan merupakan tahap awal yang dilakukan dengan melakukan
analisis kebutuhan di sekolah yang dituju. Adapun guru yang menjadi
narasumber penelitian ini berasal dari Samarinda yang mengajar di SMAN
3, SMA Katholik ST.Fransiskus Asisi, SMA Katholik W.R.Soepratman,
SMAN 4, SMAN 2, SMAN 15, dan SMA Kristen Sunodia. Pada tahap ini,
penulis mengumpulkan informasi dengan melakukan kegiatan wawancara
dan penyebaran kuesioner online kepada guru di sekolah menengah atas
(SMA).
Sudut pandang persoalan yang peneliti kaji pertama kali adalah
kaitannya dengan kompetensi dasar atau materi yang dirasa bermasalah, lalu
mengkaji metode pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, kegiatan
pembelajaran, dan proses evaluasi yang dilakukan guru. Hal penting yang
perlu digarisbawahi peneliti, yaitu adanya fakta bahwa guru telah
menggunakan model dan media pembelajaran yang bervariasi, akan tetapi
hal itu belum dapat membantu mengatasi persoalan yang ada. Sehingga guru
biologi pun menaruh harapan besar dalam pengembangan media
pembelajaran yang dapat menunjang pembelajaran daring seperti saat ini.
Karakter media pembelajaran yang menunjang masa pembelajaran daring
tersebut antara lain yang bersifat mudah digunakan, sesuai dengan teknologi
dan lingkungan belajar siswa, menarik, dan interaktif.
Jika dikaji melalui variasi media pembelajaran yang digunakan guru
pada dasarnya hanya disesuaikan dengan kemampuan guru dalam membuat
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media itu sendiri, sehingga media yang dibuat oleh guru satu dengan yang
lainnya berbeda-beda. Menurut narasumber, media pembelajaran yang
digunakan guru umumnya telah mudah digunakan, sesuai dengan teknologi
dan lingkungan belajar siswa, serta dibuat semenarik mungkin (pemilihan
kata, jenis tulisan, tata letak gambar, dan penggunaan warna) yang disajikan
dalam bentuk power point dan penyajian video, akan tetapi belum dapat
melibatkan siswa dalam penggunaannya secara menyeluruh.
Terkait penerapan model pembelajaran yang digunakan guru saat
mengajar materi kompetensi yang bermasalah pada dasarnya sudah
bervariasi dan sesuai dengan rumusan RPP dan kompetensi inti. Model
pembelajaran yang digunakan guru pada kompetensi dasar yang bermasalah
pun telah diusahakan mengaktifkan siswa. Beberapa diantaranya, yaitu
discovery learning, debat, praktikum, problem based learning, dan
kooperatif. Oleh karena itu, jawaban yang diberikan narasumber tersebut
peneliti olah menjadi sumber data bagi tahap selanjutnya dalam
mengembangkan media pembelajaran yang dilakukan.

B. Hasil Pengembangan Produk Awal
Proses pengembangan produk media pembelajaran berbasis aplikasi
android terdiri dari beberapa langkah hingga dapat menciptakan produk
awal. Sebagaimana dijelaskan pada poin sebelumnya, hasil analisis
kebutuhan berperan sebagai

data informasi

awal

dalam

proses

pengembangan penelitian ini. Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner
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online yang dilakukan di tujuh sekolah dapat diketahui bahwa materi biologi
yang dirasa bermasalah adalah Kompetensi Dasar 3.2 dan 4.2 pada materi
Metabolisme kelas XII IPA. Oleh karena itu, materi inilah yang peneliti
gunakan sebagai topik materi dalam media pembelajaran berbasis aplikasi
android.
Adapun karakteristik media yang dikembangkan dibuat berdasarkan
harapan tenaga pendidik, yaitu menyesuaikan dengan kondisi sumber daya
peserta didik. Tujuan dibuatnya desain media yang menyesuaikan kondisi
siswa, yaitu agar pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien, serta
membantu mengatasi persoalan yang terjadi di tengah masa pembelajaran
daring saat ini. Karakteristik media ini dapat dilihat pada aspek desain
media yang mengembangkan media pembelajaran berbasis aplikasi android
yang mudah digunakan, menarik, informatif, dan interaktif.
Media ini juga tidak membutuhkan jaringan internet dalam
penggunaannya, mengingat belum meratanya jaringan internet yang stabil
di beberapa daerah siswa berada. Media ini juga dapat digunakan dalam
kondisi offline sehingga lebh hemat dalam penggunaannya. Unsur kualitas
materi dalam media ini juga diperhatikan, yaitu dengan memberikan materi
yang lengkap, bervariasi, dan berasal dari sumber yang terpercaya. Langkah
berikutnya adalah menyusun perangkat pembelajaran berupa silabus dan
rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dilengkapi dengan lembar
kerja peserta didik (LKPD). Berikut ini gambaran produk awal media
pembelajaran berbasis aplikasi android :
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1. Perangkat Pembelajaran
Perangkat pembelajaran yang terdapat dalam pembuatan media
pembelajaran berbasis aplikasi android ini meliputi silabus, rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan lembar kerja peserta didik
(LKPD). Adapun penjelasan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Silabus
Silabus merupakan perangkat pembelajaran yang berisi
ringkasan pokok-pokok atau isi materi suatu pelajaran. Peran silabus
dalam pembelajaran, yaitu sebagai pedoman pengembangan
perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan,
pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian.
Adapun komponen isi silabus merupakan penjabaran sebelum
menyusun RPP. Silabus dalam penelitian ini dibuat untuk pertemuan
sebanyak 12 JP dalam kondisi pembelajaran dalam jaringan (daring).
Isi lengkap mengenai silabus dapat dilihat pada Lampiran 4.

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja
Peserta Didik (LKPD)
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, setelah silabus
pembelajaran dibuat maka langkah selanjutnya adalah melengkapi
perangkat pembelajaran lainnya, yaitu RPP dan LKPD. Adapun
fungsi dibuatnya RPP, yaitu sebagai acuan bagi guru untuk
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melaksanakan kegiatan pembelajaran agar berjalan secara efektif
dan

efisien.

Sedangkan

LKPD

sendiri

berfungsi

untuk

mempermudah siswa dalam memahami materi yang disampaikan
serta sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk berlatih.
RPP dalam penelitian ini dirancang untuk pertemuan sebanyak
12 JP dalam kondisi belajar daring. Alokasi 12 JP tersebut terbagi
menjadi lima pertemuan dengan alokasi jam pertemuan mata
pelajaran biologi sebanyak 5 JP disetiap minggunya. Kemudian 5 JP
tersebut dibagi kembali menjadi 3 JP pada hari pertama, dan 2 JP
pada hari kedua dalam rentang waktu satu minggu.
Model pembelajaran yang digunakan yaitu konstruktivis
metakognitif. Pemilihan model pembelajaran ini bertujuan untuk
menuntun siswa dalam melatih kemampuan mengonstruksi materi
secara mandiri namun tetap dalam bimbingan guru. Hal ini
dikarenakan

masa

pembelajaran

daring

menuntut

adanya

kemandirian belajar dalam diri siswa dan terbatasnya intensitas
pertemuan guru dan murid. Oleh karena itu, model pembelajaran ini
digunakan lantaran juga relevan dengan media pembelajaran
berbasis aplikasi android yang dikembangkan.
Pada pertemuan pertama, siswa diberi pengantar terkait subbab
materi yang akan dibahas. Materi yang dipelajari siswa pada
pertemuan pertama, yaitu mengenai peran enzim dalam proses
metabolisme. Mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar secara
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daring juga dijelaskan kepada siswa, bahwa kegiatan pembelajaran
dilakukan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran model
konstruktivis metakognitif yang diterapkan. Adapun metode
pembelajaran yang digunakan pada sesi pertama, yaitu diskusi dan
tanya jawab, serta pengerjaan LKPD secara mandiri. Pada bagian
akhir pertemuan pertama, guru menugaskan siswa untuk belajar
secara mandiri menggunakan media pembelajaran berbasis android
dan mengingatkan siswa yang bertugas melakukan presentasi pada
pertemuan berikutnya.
Pada pertemuan kedua, siswa mempelajari subbab materi baru,
yaitu

mengenai

tahapan

respirasi

aerob,yaitu

glikolisis,

dekarboksilasi oksidatif, siklus krebs dan transpor elektron. Materi
ini dipelajari siswa melalui kegiatan diskusi, presentasi kelompok,
dan tanya jawab. Setelah siswa menyelesaikan kegiatan presentasi,
guru berperan sebagai fasilitator dan memperbaiki konsep
pemahaman siswa yang keliru. Lalu pada tahap tindak lanjut
pertemuan kedua, siswa diminta untuk belajar secara mandiri
menggunakan media pembelajaran berbasis aplikasi android dan
mengingatkan siswa mempelajari materi pada pertemuan berikutnya.
Pada pertemuan ketiga, siswa mempelajari subbab baru, yaitu
respirasi anaerob. Dalam pertemuan ini, metode pembelajaran yang
digunakan, yaitu tanya jawab dan diskusi. Pemberian LKPD
dilakukan setelah materi disampaikan dan dikerjakan secara
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individu. Kemudian pada akhir kegiatan akan diisi dengan kegiatan
penutup pembelajaran
Pada pertemuan keempat, siswa mempelajari subbab materi baru,
yaitu reaksi terang dan reaksi gelap pada peristiwa fotosintesis.
Materi ini dipelajari siswa sama seperti pertemuan sebelumnya,
yaitu melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, serta pengerjaan
LKPD secara mandiri. Pada pertemuan ini, siswa diminta untuk
mempersiapkan pelaksanaan praktikum uji Sachs secara mandiri
bersama kelompok. Panduan teknis, cara pelaksanaan praktikum,
hingga cara pengumpulan laporan disampaikan kepada siswa pada
pertemuan ini. Kemudian pada akhir kegiatan diisi dengan
mengingatkan siswa, bahwa pada pertemuan berikutnya terdapat
ulangan harian materi metabolisme dan batas pengumpulan laporan
praktikum via email.
Pada pertemuan akhir, siswa mempelajari subbab materi baru,
yaitu bukti-bukti peristiwa fotosintesis, dan peristiwa kemosintesis.
Siswa juga diajak untuk mengingat kembali hasil praktikum yang
telah dilakukan. Kemudian pada akhir kegiatan, siswa diminta untuk
mengerjakan soal ulangan harian menggunakan platform quizizz dan
mengumpulkan laporan via email. Berkaitan dengan tata cara
pengerjaan soal evaluasi, siswa dapat mengerjakannya melalui
pemberian link platform quizizz yang diberikan pada saat kegiatan
pembelajaran berlangsung, sehingga Latihan soal dan materi yang
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terdapat dalam media pembelajaran berbasis aplikasi android,
maupun hasil diskusi dan presentasi kelompok menjadi bekal siswa
dalam mempersiapkan menghadapi soal evaluasi yang diberikan
guru. Penjabaran lengkap mengenai isi RPP pada penelitian ini dapat
dilihat pada Lampiran 5.

2.

Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Android
Media pembelajaran berbasis aplikasi android yang dikembangkan
dalam penelitian ini ditujukan bagi kelas XII IPA. Media pembelajaran
ini memuat menu utama yang disusun berdasarkan komponen yang
terdapat dalam RPP. Komponen RPP tersebut antara lain berisi
kompetensi dasar yang dipelajari, indikator pencapaian, tujuan
pembelajaran, materi pelajaran, sumber materi, dan soal-soal latihan.
Panduan menginstal dan menggunakan aplikasi android ini dapat
dilihat pada Lampiran 6.
Media ini dikembangkan semenarik mungkin serta didasari dari
hasil temuan analisis kebutuhan yang disampaikan narasumber. Hal ini
dapat dilihat dengan pemilihan desain yang disertai gambar pendukung.
Pemilihan kontras warna juga diperhatikan agar menarik pengguna
dalam menggunakannya. Media juga dilengkapi dengan tampilan
materi yang berjudul “konsep penting” guna memudahkan siswa
mengambil intisari materi. Terkait aspek materi, media ini juga
memberikan materi yang memadukan unsur audio visual melalui
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pemberian video yang relevan. Berkaitan dengan cara penggunaannya,
media ini juga dapat digunakan secara offline, sehingga siswa dapat
belajar tanpa terhalangi jaringan internet yang kurang memadai dan
dapat lebih hemat kuota internet.
Latihan soal yang diberikan juga memiliki peran penting dalam
media ini. Latihan soal pada media ini bertujuan untuk mengetahui dan
mengukur pemahaman siswa terkait materi metabolisme yang telah
dipelajari. Latihan soal yang berbentuk pilihan ganda ini juga
dilengkapi

sistem

penilaian

secara

langsung

dan

dilengkapi

pembahasan sehingga dapat membantu siswa memahami soal yang ada.
Lalu pada akhir pengerjaan, siswa juga dapat mengetahui skor yang
diperoleh lantaran adanya slide khusus yang berisikan capaian total skor
pengerjaan latihan soal yang ada.
Tema warna background yang digunakan pada media ini yaitu
warna pastel. Pemilihan warna ini dikarenakan warna pastel cenderung
netral dan mudah dipadupadankan dengan warna lainnya. Pada saat
aplikasi dibuka pertama kali, pengguna akan disambut dengan cover
aplikasi berupa gambar animasi sistem metabolisme dan akan
diarahkan menuju tampilan menu. Pada tampilan menu terdapat lima
menu utama, yaitu kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi,
latihan soal, dan profil penyusun media.
Pada menu kompetensi dasar berisi kompetensi dasar yang
dipelajari beserta rumusan indikator ketercapaiannya. Pada menu
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tujuan pembelajaran berisikan rumusan tujuan pembelajaran yang
hendak dicapai dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Pada menu
materi berisikan materi metabolisme dan dilengkapi dengan instruksi
pemilihan materi dengan penggunaan gif tulisan berjalan. Pada menu
profil penyusun media, berisi mengenai identitas pembuat media dan
tujuan dibuatnya aplikasi tersebut. Tampilan isi media pembelajaran
berbasis aplikasi android ini antara lain sebagai berikut :
1.

Ikon aplikasi media pembelajaran berbasis aplikasi android pada
smartphone pengguna

Gambar 4.2 Tampilan Media pada Smartphone Pengguna
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2.

Tampilan menu utama media pembelajaran berbasis aplikasi
android

Gambar 4.3 Tampilan Menu Utama

3.

Tampilan menu kompetensi dasar pada media pembelajaran
berbasis aplikasi android

Gambar 4.4 Tampilan Menu Kompetensi Dasar
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4.

Tampilan menu tujuan pembelajaran pada media pembelajaran
berbasis aplikasi android

Gambar 4.5 Tampilan Menu Tujuan Pembelajaran

5.

Tampilan menu materi metabolisme pada media pembelajaran
berbasis aplikasi android

Gambar 4.6 Tampilan Menu Materi
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6.

Konsep penting pada materi untuk memudahkan pengguna
menerima informasi

Gambar 4.7 Tampilan Konsep Penting pada Materi
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7.

Tampilan video pada materi untuk memudahkan pengguna
menerima informasi

Gambar 4.8 Tampilan Video pada Materi
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8.

Tampilan soal pilihan ganda beserta tampilan nilai yang diperoleh
pengguna

Gambar 4.9 Tampilan soal Latihan
pada Media Pembelajaran
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9.

Identitas media dan pembuat aplikasi media pembelajaran berbasis
android

Gambar 4.10 Identitas Pembuat Media

C. Hasil Validasi Produk
Pada subbab ini, hasil penelitian berupa data hasil validasi produk
dijabarkan oleh peneliti. Media ini divalidasi oleh validator yang terdiri atas
ahli media dan ahli materi yang dilakukan oleh dua orang dosen dan dua
guru biologi SMA. Tujuan dilakukannya validasi produk, yaitu untuk
mengetahui kelayakan produk media pembelajaran berbasis aplikasi
android pada materi metabolisme yang dikembangkan peneliti. Data
mengenai hasil validasi produk dapat dilihat sebagai berikut :

1. Data Hasil Validasi oleh Ahli Materi
Ahli materi yang berperan dalam mevalidasi materi produk adalah
Ibu (Y.M.L.F) selaku validator I, Ibu (T.R.H) selaku validator II, dan
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Ibu (Y.D.A) selaku validator III. Produk berupa media pembelajaran
berbasis aplikasi android divalidasi sebanyak satu kali oleh para ahli
meliputi aspek desain pembelajaran, isi materi, serta bahasa dan
komunikasi. Hasil validasi produk awal yang dilakukan oleh validator
materi dapat dilihat pada Lampiran 7.
Berdasarkan hasil validasi materi pelajaran yang terdapat dalam
media pembelajaran berbasis aplikasi android termasuk dalam kriteria
sangat layak. Dari total 15 pertanyaan yang mencakup tiga aspek
penilaian,

seluruh

validator

memberikan

penilaian

yang

mengkategorikan sangat layak. Menurut kesimpulan ahli validator I dan
II, media ini layak digunakan/ diujicobakan dengan revisi sesuai saran.
Sedangkan kesimpulan ahli validator II mengatakan media ini layak
digunakan/ diujicobakan tanpa revisi. Data keseluruhan hasil validasi
materi yang diberikan validator materi dapat dilihat pada Tabel 4.3
berikut ini :
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Tabel 4.3 Rekapitulasi Hasil Validasi Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Android oleh Ahli Materi
Validator
Materi
Validator I
Validator II
Validator III

Nilai yang Diberikan
Desain
Pembelajaran
7
8
8
Rata- rata

Isi
Materi

Bahasa dan
Komunikasi

31
32
31

15
16
14

Total
Nilai
53
56
53
54

Total Nilai Ideal
Seluruh Item

Persentase
Validasi (%)

Kriteria

60
60
60
60

88,3
93,3
88,3
90,0

Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak

Meskipun hasil penilaian yang diberikan validator materi cukup baik, media ini juga memiliki beberapa komentar agar
diperbaiki. Adapun saran dan komentar yang diberikan validator ahli materi dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini :
Tabel 4.4 Komentar Validator Materi
Komentar Validator
Validator I
Validator II
Validator III
Indikator pembelajaran tidak ditemukan Soal evaluasi perlu ditambahkan pada Media pembelajaran sudah cukup baik,
pada media
beberapa indikator yang belum terjawab di dan boleh untuk diujicobakan
Terdapat beberapa bagian yang tulisannya soal
terlalu kecil dan Gambar 2.3 dan 2.4 sama,
padahal membahas dua hal yang berbeda
yaitu teori kecocokan yang terinduksi dan
teori gembok dan kunci
Akan tambah menarik jika gambargambar diperbanyak
Pada bagian anabolisme karbohidrat,
terdapat subbagian a.Fotosintesis, tetapi
tidak ada subbagian b. Jika memang hanya
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Validator I
fotosintesis saja, maka tidak perlu ada
subbagian a.Anabolisme.
Selain fotosintesis juga terdapat materi
kemosintesis, namun belum ada pada
materi.
Apakah fermentasi asam laktat hanya
dilakukan oleh manusia atau hewan
tingkat tinggi lainnya?

Komentar Validator
Validator II

Validator III

2. Data Hasil Validasi oleh Ahli Media
Ahli media yang berperan dalam validasi materi produk adalah, Ibu (T.R.H) selaku validator II, Ibu (Y.D.A) selaku
validator III, dan Ibu (I.Y.L) selaku validator IV. Produk berupa media pembelajaran berbasis aplikasi android divalidasi
sebanyak satu kali oleh para ahli meliputi aspek kegunaan, fungsionalitas, kualitas gambar/video, kualitas desain, serta
bahasa dan komunikasi. Hasil validasi produk awal yang dilakukan oleh validator media dapat dilihat pada Lampiran 8.
Berdasarkan hasil validasi ahli media, media pembelajaran berbasis aplikasi android terbagi menjadi dua kategori, yaitu
layak dan sangat layak. Hal ini diketahui dengan adanya perolehan skor yang diberikan masing-masing validator yang
kemudian dikonversikan sesuai kategori kriteria penilaian menurut Arikunto (2006). Akan tetapi, melalui perhitungan rata-
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rata menjabarkan bahwa media ini masuk dalam kategori sangat layak dengan persentase sebesar 90%. Data keseluruhan
hasil validasi materi yang diberikan validator dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini :
Tabel 4.5 Rekapitulasi Hasil Validasi Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Android oleh Ahli Media
Nilai yang Diberikan
Validator
Media

Kegunaan Fungsionalitas

Kualitas
Gambar
/ Video

Kualitas Bahasa dan
Desain Komunikasi

Total
Nilai

Total Nilai
Ideal
Seluruh
Item

Persentase
Kriteria
Validasi
(%)

Validator
IV

7

14

6

9

12

48

60

80,0

Validator II

8

16

8

10

15

57

60

95,0

Validator
III

8

16

6

11

16

57

60

95,0

54

60

90,0

Rata-rata

Layak
Sangat
Layak
Sangat
Layak
Sangat
Layak

Adapun kesimpulan yang diberikan validator media, yaitu layak digunakan/diujicobakan dengan revisi sesuai saran.
Saran dan komentar yang diberikan validator ahli media dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini :
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Tabel 4.6 Komentar Validator Media
Komentar Validator
Validator IV
Validator II
Validator III
Tujuan pembelajaran yg pertama bisa di Ukuran animasi diperbesar agar jelas Sangat praktis dan mudah
spesifikkan
lagi
terkait
kegiatan teksnya
digunakan
pembelajaran yang dimaksud.
Materi, gambar, dan ilustrasi terkait
fenomena-fenomena kehidupan seharihari yang relevan sebaiknya perlu
ditambahkan, sehingga penyajiannya bisa
lebih menarik lagi, dan interaktif.
Pada bagian evaluasi karena itu untuk
latihan soal, bisa dituliskan “Latihan Soal
Metabolisme”, Jangan soal evaluasi. Hal
ini dikarenakan soal evaluasi bertujuan
untuk tes dan tidak memerlukan
pembahasan.
Setelah siswa mengerjakan sebaiknya ada
total skor yang diperoleh
Untuk tanda benar, salah mungkin bisa
divariasikan, bisa dengan kata-kata , ya
benar, good job, well done misalnya untuk
penyemangat siswa, jika salah bisa dengan
coba lagi, belum tepat semangat ya dll.

untuk

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
88

D. Revisi Produk
Tahap revisi produk merupakan tahap yang dilakukan untuk menciptakan produk yang lebih baik. Hal ini dikarenakan
dengan adanya saran, masukan, maupun kritik yang telah diberikan validator dapat menjadi acuan terciptanya media
pembelajaran yang lebih baik. Media pembelajaran berbasis aplikasi android yang telah dinilai oleh validator selanjutnya
direvisi sesuai saran yang diberikan. Adapun revisi produk yang dilakukan pada media pembelajaran berbasis aplikasi android
ini dapat dilihat pada Tabel 4.7 dan Tabel 4.8 berikut ini :
Tabel 4.7 Revisi Produk Berdasarkan Komentar Validator Materi
Komentar
Validator

Soal evaluasi perlu
ditambahkan
pada
beberapa indikator
yang belum terjawab
di soal

Revisi
Sebelum

Sesudah
Pengubahan soal nomor 13, 14, dan 15

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
89

Komentar
Validator

Revisi
Sebelum

Sesudah
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Komentar
Validator

Indikator
pembelajaran
ditemukan
media

Revisi
Sebelum

Sesudah
Indikator pembelajaran ditambahkan pada slide
kompetensi dasar

tidak
pada

Terdapat
beberapa
bagian
yang
tulisannya
terlalu
kecil dan Gambar 2.3
dan 2.4 sama, padahal
membahas dua hal
yang berbeda yaitu
teori kecocokan yang
terinduksi dan teori
gembok dan kunci

Penggantian gambar 2.3 Teori Kecocokan yang
Terinduksi dan gambar 2.4 Teori Gembok dan Kunci
dan memperbesar font slide yang berisi penjelasan
mengenai cara kerja enzim
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Komentar
Validator

Revisi
Sebelum

Sesudah

Penambahan gambar pada materi

Akan
tambah
menarik jika gambargambar diperbanyak
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Komentar
Validator

Revisi
Sebelum

Pada
bagian
Anabolisme
karbohidrat, terdapat
subbagian
a.Fotosintesis, tetapi
tidak ada subbagian
b. Jika memang
Tidak ada materi kemosintesis
hanya
fotosintesis
saja, maka tidak perlu
ada
subbagian
a.Anabolisme. Selain
fotosintesis
juga
terdapat
materi
kemosintesis, namun

Sesudah

Penambahan materi kemosintesis dalam media
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Komentar
Validator
belum ada pada
materi.

Revisi
Sebelum

Sesudah

Apakah fermentasi
asam laktat hanya
Penambahan contoh peristiwa fermentasi asam laktat
dilakukan
oleh
manusia atau hewan
tingkat
tinggi
lainnya? Bagaimana
dengan pembuatan
Tidak ada contoh peristiwa fermentasi asam laktat
yoghurt?
Cek
pada produk makanan
literature
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Komentar
Validator

Revisi
Sebelum

Sesudah

Tabel 4.8 Revisi Produk Berdasarkan Komentar Validator Media
Komentar
Validator

Tujuan pembelajaran
yg pertama bisa di
spesifikkan
lagi
terkait
kegiatan
pembelajaran yang
dimaksud.

Revisi
Sebelum

Sesudah
Subjek tujuan pembelajaran nomor 1 dan 4 (kegiatan
pembelajaran) diganti menjadi penggunaan media
pembelajaran berbasis aplikasi android.
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Komentar
Validator

Revisi
Sebelum

Sesudah
Penambahan ilustrasi peristiwa metabolisme tubuh
seseorang

Materi, gambar, dan
ilustrasi
terkait
fenomena-fenomena
kehidupan sehari-hari
yang
relevan
sebaiknya
perlu
ditambahkan,
sehingga
penyajiannya
bisa
lebih menarik lagi,
dan interaktif.
Pada bagian evaluasi
karena itu untuk
latihan soal, bisa
dituliskan “Latihan
Soal Metabolisme”,
Jangan soal evaluasi.
Hal ini dikarenakan
soal
evaluasi
bertujuan untuk tes
dan
tidak
memerlukan
pembahasan.

Kata “Soal Evaluasi” diubah menjadi “Latihan Soal”
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Komentar
Validator

Revisi
Sebelum

Sesudah
Tampilan slide nilai akhir pengguna yang telah selesai
mengerjakan soal latihan.

Setelah
siswa
mengerjakan
sebaiknya ada total
skor yang diperoleh

Sebelumnya tidak ada

Jika jawaban benar akan menampilkan ikon tanda Semua Latihan soal diberi respon tambahan berupa
ceklis (√), sedangkan jika jawaban salah akan ikon/gambar “GOOD JOB” dan “DON’T GIVE UP”.
Untuk tanda benar, menampilkan ikon silang (x)
salah mungkin bisa
divariasikan,
bisa
dengan kata-kata , ya
benar, good job, well
done misalnya untuk
penyemangat siswa,
jika salah bisa dengan
coba lagi, belum tepat
semangat ya dll.
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Komentar
Validator

Revisi
Sebelum

Sesudah
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E. Kajian Produk Akhir
Berdasarkan produk akhir yang telah dibuat, terdapat beberapa
perubahan terkait isi dan desain media pembelajaran yang dilakukan peneliti.
Perubahan tersebut berupa perbaikan, penghapusan, maupun penambahan
materi dan desain yang ada. Meskipun demikian, terdapat beberapa
komponen yang tidak diubah lantaran menurut validator sudah baik dan
tidak perlu diperbaiki.
Kajian produk akhir dalam subbab ini berisikan informasi terakhir yang
peneliti lakukan setelah melakukan revisi produk sesuai komentar validator.
Tujuan dilakukannya revisi produk yaitu untuk menciptakan produk yang
lebih berfungsi dan layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas.
Adapun perbaikan yang peneliti lakukan antara lain berupa pemilihan
gambar yang lebih menarik, menambahkan ilustrasi terkait fenomena
metabolisme dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta
penghapusan ikon X mengingat ikon tersebut memiliki fungsi yang sama
dengan ikon home. Perbaikan lainnya adalah tekait melengkapi materi
metabolisme khususnya pada subbab kemosintesis dan fermentasi asam
laktat agar informasi yang diberikan lebih lengkap lagi. Terkait soal Latihan
yang peneliti berikan, peneliti menambahkan variasi respon jawaban kepada
pengguna, yaitu berupa ikon animasi “Good Job” dan ”Don’t Give up”
serta memberikan backsound yang menarik. Siswa yang menjawab soal
dengan benar maupun salah juga akan diarahkan pada slide pembahasan.
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Aspek yang sekiranya tidak peneliti ubah antara lain pada menu
pemilihan materi yang memiliki ikon teks berjalan yang memberi instruksi
kepada pengguna untuk menyentuh subbab nateri. Kemudian pada bagian
materi juga terdapat “konsep penting” yang menjadi sisi menarik media ini.
Hal ini dikarenakan konsep penting berisikan kunci subbab materi agar
dapat lebih mudah dipahami siswa.

Aspek lainnya yaitu pada cara

penggunaan media ini, khsusunya terkait kelebihannya yang dapat
digunakan dalam keadaan offline. Hal ini dikarenakan media ini dapat
menjadi salah satu solusi mengatasi kendala pembelajaran daring,
khususnya terkait masalah jaringan internet dan menghemat penggunaan
kuota internet.
Hasil akhir dari penelitian ini, yaitu media pembelajaran berbasis
aplikasi android pada materi metabolisme kelas XII SMA berbantuan
software Smart Apps Creator. Pembaharuan yang peneliti kembangkan
dalam penelitian ini yaitu pada slide total skor. Media pembelajaran berbasis
aplikasi android yang terdapat pada penelitian relevan hanya sampai pada
pengerjaan soal pilihan ganda saja dan belum dapat memberikan slide
khusus yang berisikan skor akhir siswa. Pembaharuan lainnya, yaitu media
ini dapat digunakan pada android tipe 10 dan 11 sesuai jenis android terbaru
yang mulai beredar saat ini.
Hal yang mendasari pembuatan fitur tersebut dikarenakan pada hasil
analisis kebutuhan ditemukan adanya kebutuhan untuk mengembangkan
media pembelajaran yang mendukung model pembelajaran daring pada
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materi metabolisme Kelas XII SMA. Oleh karena itu penelitian ini
dilakukan agar dapat menciptakan media pembelajaran yang mendukung
sistem pembelajaran masa kini. Adapun desain pengembangan media
pembelajaran berbasis aplikasi android pada materi metabolisme dengan
bantuan Smart Apps Creator yang dikembangkan melalui lima tahapan,
yaitu 1) potensi dan kebutuhan, 2) pengumpulan data, 3) desain produk, 4)
validasi produk, dan 5) revisi produk.
Tahap pertama yang berisi potensi dan kebutuhan dalam penelitian ini
menyatakan bahwasanya guru SMA kelas XII IPA membutuhkan media
pembelajaran yang dapat menunjang pembelajaran biologi di masa
pembelajaran daring. Media yang dapat menunjang pembelajaran tersebut
antara lain bersifat friendly to use, sesuai dengan teknologi dan lingkungan
belajar siswa, menarik, dan interaktif. Berkaitan dengan hal tersebut,
metode yang digunakan dalam melakukan analisis kebutuhan ini dilakukan
dengan wawancara dan menyebarkan kuesioner online (google form) pada
guru SMA.
Sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya, peneliti melakukan studi
literatur guna mendukung terciptanya referensi yang sesuai dengan hasil
analisis kebutuhan. Hasil analisis dari studi literatur tersebut kemudian
direalisasikan menjadi produk awal yang siap diuji oleh validator. Adapun
aspek yang dinilai validator, yaitu kelayakan produk berdasarkan lembar
validasi yang telah disusun.
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Berdasarkan hasil validasi produk dapat dikatakan bahwasanya media
ini memiliki kualitas yang baik. Hal ini dikarenakan media pembelajaran
berbasis aplikasi android ini telah memenuhi indikator keberhasilan
menurut Arikunto (2006), yaitu apabila masuk kategori cukup layak pada
aspek kelayakan media dan kelayakan materi oleh validator. Hal ini dilihat
dengan diperolehnya nilai persentase sebesar 90% pada aspek kelayakan
media yang berarti sangat layak. Aspek kelayakan materi sendiri juga masuk
kategori sangat layak dengan diperolehnya persentase sama besar seperti
kelayakan media, yaitu sebesar 90%. Media pembelajaran biologi berbasis
aplikasi android juga dikatakan berhasil sebab masuk kategori layak
digunakan/ diujicobakan dengan revisi sesuai saran berdasarkan penilaian
validator.

F. Pembahasan
Melalui penjabaran hasil penelitian di atas, tujuan diciptakannya media
ini, yaitu untuk mendukung tersedianya fasilitas belajar yang memadai agar
proses belajar mengajar berjalan lebih optimal. Sebagaimana adanya
fenomena masa pembelajaran daring seperti saat ini membuat segenap pihak
harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada, termasuk segenap pihak
yang berada di bidang pendidikan. Pembelajaran daring yang pada
prinsipnya menggunakan internet tentu memerlukan kemampuan belajar
secara mandiri dalam diri siswa. Kemampuan belajar mandiri tersebut
diperlukan agar siswa dapat mencari, memahami, serta menyimpulkan
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materi yang telah dipelajari dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu
pembelajaran daring yang merupakan pembelajaran berbasis online
memerlukan adanya dukungan aspek pendukung. Aspek pendukung
tersebut meliputi aksesibilitas, fleksibelitas, serta jaringan internet dan
konektivitasnya sebagai penunjang pembelajaran harus dapat terpenuhi.
Oleh karena itu, media pembelajaran berbasis aplikasi android ini berperan
dalam mengatasi keterbatasan ruang dan waktu pembelajaran daring antara
siswa dan guru (Yaumi, 2017).

1. Kelayakan

Media

Pembelajaran

Berbasis Aplikasi

Android

Berbantuan Smart Apps Creator pada Materi Metabolisme Kelas XII
Berdasarkan hasil validasi produk yang telah dilakukan, media ini
masuk ke dalam kriteria sangat layak. Rata-rata penilaian media
berdasarkan validasi materi termasuk dalam kriteria sangat layak dengan
persentase sebesar 90%. Hal ini juga terjadi pada penilaian kelayakan
media. Rata-rata penilaian media berdasarkan hasil validasi media
termasuk dalam kriteria sangat layak dengan perolehan persentase
sebesar 90% juga. Meskipun perolehan keduanya sama besar sebanyak
90% , tetapi komposisi nilainya berbeda. Dengan demikian, kesimpulan
yang diberikan validator pada media ini, yaitu layak digunakan/
diujicobakan sesuai revisi saran yang diberikan.
Kelayakan produk ini diketahui setelah media dibuat dan tekah
divalidasi oleh ahli media dan ahli materi. Pada tahap ini, setiap
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instrumen poin validasi disusun berdasarkan kisi-kisi dan disertai
lampiran rubrik penilaian yang relevan. Lalu setelah media selesai
divalidasi, peneliti melakukan tahap kelima, yaitu melakukan revisi
produk sesuai masukan dan komentar validator.

2.

Keterkaitan Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Android
dengan Karakter Siswa Generasi Z
Jika melihat siswa SMA yang saat ini lahir antara tahun 2003-2005
maka masih termasuk ke dalam generasi Z atau yang dapat disebut juga
iGeneration. Generasi Z merupakan generasi yang hidup pada masa
digital, sehingga tidak heran mereka hampir selalu online di perangkat
teknis. Keterampilan mengoperasikan perangkat digital ini membuat
mereka menjadi fasih teknologi dalam mencari informasi. Oleh karena
itu, guru perlu menyesuaikan sistem pembelajaran seperti melalui
penggunaan media pembelajaran dan pemilihan model pembelajaran
yang dapat mendorong terciptanya individu yang kreatif dan
berkarakter, sehingga hal ini berkaitan dengan kemampuan self
regulated siswa.
Self regulated yang merupakan kemampuan siswa dalam
berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar, baik secara
metakognitif, motivasi, maupun sikap dapat dibantu dengan
menyediakan media pembelajaran yang sesuai seperti media
pembelajaran berbasis aplikasi android (Ratnafuri & Muslihati, 2020).
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Hal ini dikarenakan siswa yang telah fasih menggunakan teknologi
dapat dilibatkan secara aktif pada proses pembelajaran. Sehingga
aktivitas siswa dapat meningkat dan membuat materi lebih berkesan
dan diterima dengan baik. Meskipun tidak menutup kemungkinan
terdapatnya pengaruh internal dan eksternal dalam membentuk
kemampuan self regulated siswa tersebut.

3. Keterkaitan Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Android
dengan Model Pembelajaran Konstruktivis-Metakognitif
Pemilihan model pembelajaran juga memiliki peran dalam
mendukung proses

pembelajaran

dikarenakan berperan

untuk

mengembangkan pengetahuan dan pengalaman siswa. Berbicara
mengenai model pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan
aspek pengetahuan, sikap, serta keterampilan siswa tentu cukup banyak,
salah satunya yang cukup dikenal adalah konstruktivisme-metakognitif.
Pada

penelitian

ini,

peneliti

memilih

model

pembelajaran

konstruktivisme-metakognitif pada model pembelajaran di RPP
lantaran makna dari konstruktivisme dalam filsafat pendidikan adalah
sebagai upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern.
Sehingga relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
Kombinasi kegiatan belajar secara kolaboratif, konstruktiv, dan
metakognitif yang dilengkapi dengan media pembelajaran yang
melibatkan siswa dapat menjadi salah satu solusi dalam memudahkan
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proses pembelajaran biologi. Media pembelajaran sebagai sarana
fasilitas dalam menyampaikan materi pembelajaran yang diharapkan
dapat menciptakan kondisi yang melibatkan siswa agar peserta didik
dapat memperoleh pengetahuan dan sikap yang baru. Sehingga dengan
adanya penyampaian materi dalam bentuk audio-visual dan dapat
dipelajari secara fleksibel dan mandiri oleh siswa menjadi strategi
pembelajaran yang cukup sesuai diterapkan pada siswa generasi Z saat
ini. Sehingga kendala pembelajaran yang semula terdapat dalam
kegiatan pembelajaran dapat diatasi dengan berbagai fitur yang tersedia
di dalamnya.

4. Keunggulan Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Android
Berbantuan Smart Apps Creator pada Materi Metabolisme Kelas XII
Produk akhir yang dikembangkan peneliti memiliki beberapa
keunggulan, baik secara materi pembelajaran maupun secara desain
media pembelajarannya. Jika melihat keunggulan materi pelajaran, hal
yang sekiranya menjadi kelebihan terletak pada kesesuaian materi
dengan desain pembelajaran, serta pada pemilihan bahasa dan
komunikasi yang digunakan. Hal ini dapat diketahui lantaran validator
tidak memberikan komentar pada kedua aspek tersebut dan memberikan
nilai yang cukup baik.
Materi yang diberikan dalam media ini tentunya telah disesuaikan
dengan desain pembelajaran, khususnya pada cakupan kompetensi dasar,
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kedalaman materi, dan pemilihan sumber materi yang mengacu pada
kompetensi dasar sehingga validator materi mampu memberikan skor
maksimal, yaitu 4 pada setiap poin penilaian.
Terkait aspek pemilihan bahasa dan komunikasi, validator
memberikan skor yang cukup baik. Jika melihat sub aspek penilaian yang
ada, keefektifan kalimat, kebakuan istilah, dan penggunaan kalimat yang
menyesuaikan kemampuan berpikir siswa telah cukup baik. Akan tetapi,
peneliti mendapat catatan pada sub aspek penilaian penyusunan kalimat
menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Catatan tersebut,
yaitu memperbaiki struktur kalimat agar sesuai kaidah S-P-O-K.
Aspek lainnya, yaitu pada kelayakan media. Hal yang sekiranya
menjadi kelebihan media ini berdasarkan komentar validator, yaitu pada
aspek kegunaan, fungsionalitas, serta bahasa dan komunikasi. Hal ini
dikarenakan validator tidak memberikan komentar pada aspek tersebut
dan memberikan nilai yang cukup baik.
Pada aspek kegunaan, seluruh validator memberikan skor maksimal
hampir pada semua poin penilaian, terkecuali pada poin penilaian dapat
dikelola dengan mudah. Meskipun salah satu validator memberikan skor
3 pada aspek tersebut, akan tetapi tidak ditemui catatan pada aspek
tersebut, sehingga rata-rata penilaian pada aspek kegunaan cukup baik.
Pada aspek fungsionalitas, seluruh validator tidak memberikan
komentar apa pun serta memberikan skor maksimal pada sub aspek
kemudahan mengakses menu yang tersedia, dan ketepatan tampilan
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halaman pada menu yang dipilih. Hal ini dikarenakan pembuatan media
ini didukung oleh fitur dapat mengedit kesalahan data oleh software
Smart Apps Creator. Sehingga, meskipun aplikasi telah terinstal dan
terdapat kesalahan, maka peneliti dapat memperbaikinya kembali.
Pada aspek bahasa dan komunikasi, poin penilaian yang paling rendah
terdapat pada sub aspek keefektifan kalimat. Hal ini diketahui dengan
terdapatnya skor 3 yang diberikan oleh dua orang validator. Akan tetapi,
perolehan nilai pada sub aspek lainnya termasuk cukup baik dan tidak
terdapat komentar apa pun pada aspek ini.
Berdasarkan bentuk fisik, media pembelajaran berbasis aplikasi
android dikemas dalam bentuk aplikasi (soft file) sehingga lebih praktis.
Media ini lebih praktis lantaran dapat digunakan pada perangkat android
dan perangkat PC, sehingga kemungkinan siswa merasa bosan dapat
diperkecil dibandingkan menggunakan buku pelajaran. Desain produk
yang dikembangkan juga menyesuaikan kebutuhan siswa dalam
pembelajaran daring, sehingga lebih menekankan pada cara aksesabilitas
media dengan tetap memperhatikan isi dan tampilan media.
Aksesabilitas media ini dapat dilihat dengan adanya fitur
pengoperasian media secara offline. Penggunaan media secara offline
membuat pengguna dapat belajar dimana saja dan kapan saja tanpa
terhalang koneksi internet. Sedangkan sistem pengoperasian media di
perangkat PC merupakan salah satu inovasi peneliti agar siswa yang
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sekiranya memiliki jumlah android yang terbatas dapat tetap belajar
dengan menggunakan perangkat elektronik lainnya.

5. Kelemahan Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Android
Berbantuan Smart Apps Creator pada Materi Metabolisme Kelas XII
Terkait isi materi masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki, hal ini
dapat dilihat dengan adanya komentar validator materi yang menyatakan
untuk memberikan ilustrasi yang relevan, memilih gambar yang menarik,
menambahkan materi kemosintesis dan fermentasi asam laktat.
Sedangkan pada aspek kelayaka media, hal yang perlu diperbaiki yaitu
kualitas gambar/ video, dan aspek kualitas desain. Perbaikan tersebut
perlu dilakukan lantaran pemilihan gambar pada media kurang bervariasi
dan terkesan monoton. Oleh karena itu, peneliti memperbaiki desain
tersebut dengan menambahkan gambar dan ikon respon jawaban latihan
soal yang relevan dengan materi.
Kekurangan lainnya yang cukup tampak adalah pada tampilan latihan
soal yang diberikan. Terkait bentuk soal yang diberikan hanya berupa
pilihan ganda dan belum bervariasi seperti mengombinasikan bentuk
isian singkat, essay, menjodohkan, atau bentuk aplikasi dalam permainan
seperti gim edukatif, puzzle, dan lain sebagainya. Teknik penilaian
latihan soal pada media pun masih kurang bervariasi, lantaran software
Smart Apps Creator hanya dapat melakukan satu operasi perhitungan.
Media ini juga belum dilengkapi kolom identitas pengguna, mengingat
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hal ini berkaitan dengan data base siswa dan tidak didukung oleh fitur
yang dimiliki software Smart Apps Creator.
Terkait fitur utama pada media ini masih kurang beragam. Meskipun
menu utama yang diberikan telah mencakup topik utama dalam kegiatan
pembelajaran yang dilandasi dari komponen RPP. Sehingga alangkah
lebih baik apabila menambahkan fitur interaktif lainnya yang melibatkan
siswa dan guru seperti chat, kolom diskusi, dan sistem operasi online.
Kekurangan yang terakhir, yaitu tidak dilakukannya ujicoba secara
terbatas kepada siswa. Hal ini dikarenakan adanya pertimbangan waktu,
tenaga, biaya, dan situasi kondisi pembelajaran daring yang terbatas.

G. Keterbatasan Pengembangan
Proses pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi
android ini masih terdapat keterbatasan. Keterbatasan tersebut antara lain
sebagai berikut :
1. Peneliti belum menguasai cara mengombinasikan berbagai variasi
bentuk latihan soal selain pilihan ganda
2. Sistem penilaian masih bersifat formatif, sehingga belum dapat
digunakan sebagai alat evaluasi pembelajaran. Oleh karena itu, hasil
penilaian ini tidak dapat digunakan untuk menentukan nilai akhir siswa.
3. Sistem penilaian pada latihan soal dalam media pembelajaran hanya
dapat dilakukan dalam satu operasi perhitungan. Sistem operasi hitung
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campuran tidak dapat dilakukan karena adanya keterbatasan software
Smart Apps Creator.
4. Media ini tidak terdapat kolom identitas pengguna. Hal ini lantaran tidak
didukung oleh software Smart Apps Creator, serta berhubungan dengan
aplikasi yang mengolah database siswa. Oleh karena itu, perlu dibuat 2
aplikasi, yaitu aplikasi admin atau operator yang dipegang oleh guru dan
aplikasi pengguna yang diberikan kepada siswa.
5. Media ini pada dasarnya dapat menambahkan fitur “calling” lantaran
didukung oleh software Smart Apps Creator dan dapat digunakan untuk
menghubungi call canter guru biologi. Akan tetapi, berhubung tahap
validasi telah selesai dilaksanakan maka fitur tersebut tidak digunakan.
6. Fitur interaktif seperti chat dan diskusi kelas belum digunakan lantaran
tidak didukung oleh software Smart Apps Creator.
7. Fitur sistem operasi online seperti pemberian link internet yang relevan
dengan materi belum digunakan. Padahal

fitur tersebut dapat

menambahkan informasi yang berguna bagi siswa selain materi yang
sudah tersedia secara offline.
8. Media ini tidak sampai tahap uji coba terbatas lantaran keterbatasan
waktu, biaya, tenagam dan situasi kondisi dalam masa pembelajaran
daring.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat peneliti berikan antara lain sebagai berikut :
1.

Desain media pembelajaran berbasis aplikasi android berbantuan Smart
Apps Creator pada materi metabolisme yang dikembangkan, yaitu
menyesuaikan dengan kebutuhan proses pembelajaran daring. Adapun
kebutuhan media pada proses pembelajaran daring yaitu mudah digunakan,
sesuai dengan teknologi dan lingkungan belajar siswa, menarik, dan
interaktif. Hal ini terlihat pada tampilan materi yang terdiri dari tulisan,
animasi, video, pengerjaan latihan soal, dan dapat digunakan secara offline
pada perangkat android dan PC.

2.

Kelayakan media pembelajaran berbasis aplikasi android pada materi
metabolisme kelas XII dengan bantuan Smart Apps Creator yang
dikembangkan menurut validator setelah diperbaiki sesuai saran, yaitu
sangat layak. Hal ini dapat dilihat berdasarkan aspek materi maupun aspek
media yang memperoleh persentase sebesar 90% dan masuk dalam kriteria
tersebut.

B. Saran
Saran yang peneliti berikan antara lain sebagai berikut :
1. Memvariasikan bentuk latihan soal seperti essay, isian singkat, atau bentuk
aplikasi dalam permainan seperti gim edukatif, puzzle, dan lain sebagainya.
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2. Memperbaiki sistem penilaian agar tidak hanya bersifat formatif, sehingga
dapat digunakan sebagai alat evaluasi pembelajaran dan dapat digunakan
untuk menentukan nilai akhir siswa.
3. Menambahkan sistem penilaian pada latihan soal dalam media
pembelajaran menjadi lebih dari satu operasi perhitungan, contohnya
seperti

menggabungkan

sistem

operasi

penjumlahan,

perkalian,

pengurangan, dan perkalian sehingga perolehan skor siswa menjadi lebih
beragam.
4. Menyediakan kolom identitas pengguna agar dapat memperbaharui
aplikasi ini.
5. Menambahkan fitur “calling” agar siswa yang kesulitan belajar dapat
mengonsultasikan hal tersebut kepada guru biologi yang bersangkutan
6. Menambahkan fitur interaktif seperti chat dan diskusi kelas agar keaktifan
siswa dapat diamati selama proses pembelajaran berlangsung
7. Menambahkan fitur sistem operasi online seperti pemberian link internet
yang relevan agar dapat menambahkan informasi yang berguna bagi siswa
selain materi yang sudah tersedia secara offline.
8. Media pembelajaran berbasis aplikasi android sebaiknya diujicobakan
secara terbatas ke beberapa sekolah untuk melihat efektif dan efisien
produk dalam pembelajaran.
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Lampiran 2. Lembar Wawancara Penelitian terhadap Guru Biologi SMA
Tabel 1. Panduan Pertanyaan untuk Analisis Kebutuhan
melalui Kegiatan Wawancara
No
Pertanyaan
Jawaban
Mengenai informasi awal guru
1
Siapa nama bapak/ibu ?
2
Pernah mengajar biologi di kelas berapa saja ?
3
Sekarang mengajar di kelas berapa?
Kompetensi Dasar yang dirasa bermasalah
4
Kelas X
5
Kelas X
6
Kelas XI
Cara yang dilakukan guru terhadap KD yang bermasalah (saat luring/ tatap
muka dan daring)
a. Analisis Kebutuhan Media pembelajaran dalam KBM
7
Media pembelajaran apa saja yang biasa digunakan
selama mengajar di kelas?
8
Apakah sudah menggunakan IT sebagai media
pembelajaran masa kini (berupa power point yang
disisipi suara guru, maupun room belajar online,
seperti Whatsapp group, Google Classroom, email,
dan aplikasi quizizz) ?
9
Apakah media pembelajaran yang digunakan dapat
membantu mengatasi persoalan KD yang
bermasalah?
10 Apakah media pembelajaran yang digunakan dalam
mengatasi persoalan KD bermasalah telah
memudahkan pemahaman siswa serta friendly to
use?
11 Apakah media pembelajaran yang digunakan dalam
mengatasi persoalan KD bermasalah telah sesuai
dengan teknologi dan lingkungan belajar siswa?
12 Apakah media pembelajaran yang digunakan dalam
mengatasi persoalan KD bermasalah sudah menarik
(tata letak, jenis tulisan, pemilihan warna, gambar,
animasi, video, serta alangkah lebih baik apabila ada
dubbing nya)?
13 Apakah media pembelajaran yang digunakan dalam
mengatasi persoalan KD bermasalah dapat memberi
pesan materi secara jelas?
14 Apakah media pembelajaran yang digunakan dalam
mengatasi persoalan KD bermasalah telah
dilengkapi sumber yang terpercaya dan bervariasi?
15 Apakah media pembelajaran yang digunakan dalam
mengatasi persoalan KD bermasalah telah
memberikan contoh dengan ilustrasi yang jelas?
b. Analisis Kebutuhan Media pembelajaran dalam KBM berdasarkan kesesuain
pada Perangkat Pembelajaran
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16
17

18
19

c.
20

Apakah media pembelajaran yang digunakan telah
sesuai dengan tujuan pembelajaran di RPP ?
Apakah media pembelajaran yang digunakan telah
sesuai dengan KI, KD, dan IPK yang terdapat pada
RPP ?
Apakah media pembelajaran yang digunakan telah
sesuai dengan materi KD yang bermasalah?
Apakah media pembelajaran yang digunakan telah
digunakan secara maksimal pada waktu yang
tersedia?
Respon siswa terhadap media pembelajaran secara luring/ tatap muka dan
daring
Bagaimana respon siswa terhadap media
pembelajaran di kelas?
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Lampiran 3. Lembar Kuesioner Online Penelitian terhadap Guru Biologi SMA
Aturan Menjawab Angket :
a. Berilah jawaban yang benar-benar cocok dengan pilian Anda.
b. Jawaban jangan dipengaruhi oleh jawaban pernyataan lain maupun teman lain.
c. Catat jawaban anda pada lembar jawaban yang tersedia dengan memberikan tanda centang (√) sesuai dengan keterangan pilihan
jawaban.
Keterangan pilihan jawaban :
STS
= Sangat Tidak Setuju
TS
= Tidak Setuju
S
= Setuju
SS
= Sangat Setuju

Tabel 1. Kuesioner Tanggapan Guru Mengenai Media Pembelajaran Biologi yang Diterapkan di SMA
No
1
2
3
4

PERNYATAAN
Saya belum menggunakan IT sebagai media pembelajaran masa kini (berupa power point yang disisipi suara
guru, maupun room belajar online, seperti Whatsapp group, Google Classroom, email, aplikasi quizizz dan
lain-lain)
Media pembelajaran yang saya gunakan belum dapat membantu mengatasi persoalan KD yang bermasalah
Media pembelajaran yang saya gunakan dalam mengatasi persoalan KD bermasalah telah memudahkan
pemahaman siswa serta friendly to use
Media pembelajaran yang saya gunakan dalam mengatasi persoalan KD bermasalah telah sesuai dengan
teknologi dan lingkungan belajar siswa

PILIHAN JAWABAN
STS TS
S
SS
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5
6
7
8
9
10
11
12

Media pembelajaran yang saya gunakan dalam mengatasi persoalan KD bermasalah sudah menarik (tata
letak, jenis tulisan, pemilihan warna, gambar, animasi, video, serta alangkah lebih baik apabila ada dubbing
nya
Media pembelajaran yang saya gunakan dalam mengatasi persoalan KD bermasalah belum memberi pesan
materi secara jelas
Media pembelajaran yang saya gunakan dalam mengatasi persoalan KD bermasalah belum dilengkapi
sumber yang bervariasi
Media pembelajaran yang saya gunakan dalam mengatasi persoalan KD bermasalah telah memberikan
contoh dengan ilustrasi yang jelas
Media pembelajaran yang saya gunakan telah sesuai dengan tujuan pembelajaran di RPP
Media pembelajaran yang saya gunakan belum sesuai dengan KI, KD, dan IPK yang terdapat pada RPP
Media pembelajaran yang saya gunakan belum sesuai dengan materi KD yang bermasalah
Media pembelajaran yang saya gunakan telah digunakan secara maksimal pada waktu yang tersedia
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Lampiran 4. Silabus

SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU-ILMU ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI

Satuan Pendidikan : SMA
Kelas/ Semester

KI 1

: X/ Ganjil dan Genap

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai),
santun,

responsif dan proaktif dari menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.
KI 3

: Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa
ingin tahunya 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 metoda sesuai kaidah keilmuan.
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KOMPETENSI DASAR
1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

Mengagumi
keteraturan
dan kompleksitas ciptaan
Tuhan
tentang
keanekaragaman
hayati,
ekosistem dan lingkungan
hidup.
Menyadari dan mengagumi
pola pikir ilmiah dalam
kemampuan
mengamati
bioproses
Peka dan peduli terhadap
permasalahan lingkungan
hidup,
menjaga
dan
menyayangi
lingkungan
sebagai
manisfestasi
pengamalan ajaran agama
yang dianutnya
Berperilaku ilmiah: teliti,
tekun, jujur terhadap data
dan
fakta,
disiplin,
tanggung jawab, dan peduli
dalam
observasi
dan
eksperimen, berani dan
santun dalam mengajukan
pertanyaan
dan
berargumentasi,
peduli
lingkungan,
gotong
royong, bekerjasama, cinta
damai, berpendapat secara
ilmiah dan kritis, responsif

MATERI
POKOK
Enzim
dan
metabolisme :
1. Enzim
• Komponen
enzim
• Sifat enzim
• Cara kerja
enzim
• Faktorfaktor yang
memengaruhi
kerja enzim
2. Metabolisme
• Katabolisme
karbohidrat
• Anabolisme
karbohidrat

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

2. Enzim dan Metabolisme
Mengorganisasi kelompok Tugas
belajar :
• Membuat
• Pembuatan
kelompok
laporan
belajar yang terdiri atas
praktikum
5-6 siswa
uji Sachs
bersama
Aktivasi skemata awal :
kelompok
• Siswa
diberikan
pertanyaan
untuk Observasi
dijawab
sesuai • Minat
pengetahuan awal yang
belajar
dimiliki.
Pertanyaan
dalam
yang
diberikan
mengikuti
merupakan pertanyaan
jalannya
yang
bersifat
kegiatan
memunculkan penjelasan
belajar
atau
gagasan
siswa
mengajar
terhadap materi yang • Tanggung
akan dipelajari.
jawab dalam
menMenciptakan
konflik
yelesaikan
kognitif :
tugas
• Siswa
diberikan
membuat
demonstrasi
(contoh)
laporan
yang membantah konsep
praktikum
awal. Hal ini dilakukan
uji
Sachs
agar siswa tertantang
bersama
untuk belajar.
kelompok

ALOKASI
WAKTU
12 JP

MEDIA,
ALAT,
BAHAN
• Buku ajar
siswa kelas
XII IPA
• Lembar
Kerja
Peserta
Didik
(LKPD)
tentang
metabolisme
• Gawai untuk
mengoperasikan
media pembelajaran
berbasis
aplikasi
android
• Media
platform
peng-ganti
ruang kelas :
Aplikasi
Zoom dan
Aplikasi
Quizizz

SUMBER
BELAJAR
• Arlianti.L.
(2018). Bioetanol
sebagai Sumber
Green
Energy
Alternatif yang
potensial
di
Indonesia. Jurnal
Keilmuan
dan
Aplikasi Teknik,
(5 (1), 16-21.
• Alodokter.com.
(2018,
17
November).
Jangan Salahkan
Metabolisme Jika
Anda
Gemuk.
Diakses pada 25
April 2021, dari
https://www.alod
okter.com/jangan
-salahkanmetabolisme-jikaanda-gemuk
• Campbell, N.A.,
Reece, J. B., &
Mitchell, L. G.
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KOMPETENSI DASAR

2.2.

3.2.

4.2.

dan proaktif dalam dalam
setiap tindakan dan dalam
melakukan
pengamatan
dan percobaan di dalam
kelas/laboratorium maupun
di luar kelas/laboratorium
Peduli
terhadap
keselamatan
diri
dan
lingkungan
dengan
menerapkan
prinsip
keselamatan kerja saat
melakukan
kegiatan
pengamatan dan percobaan
di laboratorium dan di
lingkungan sekitar.
Menjelaskan
proses
metabolisme sebagai reaksi
enzimatis dalam makhluk
hidup
Menyusun laporan hasil
percobaan
tentang
mekanisme kerja enzim,
fotosintesis, dan respirasi
anaerob

MATERI
POKOK

PEMBELAJARAN

PENILAIAN

Perencanaan
dan
pengonstruksian konsep :
• Siswa
merekonstruksi
konsep yang dimiliki
secara
bersama-sama
dengan
anggota
kelompok
melalui
kegiatan diskusi.

• Percaya diri
dalam menyampaikan
pendapat
dalam forum
diskusi pembelajaran

Presentasi kelas :
• Siswa
menjelaskan
kepada teman sebaya
tentang materi yang
didapat selama proses
pembelajaran.
• Tanya jawab tentang
materi yang baru dibahas
pada beberapa siswa
• Memberikan
apresiasi
pada siswa
Rekognisi kelompok :
• Siswa
dijelaskan
beberapa konsep yang
belum tepat dengan
penataan materi yang
sistematis,
kemudian
siswa
mengevaluasi
kekurangan
dan
kelebihan tim untuk

Tes
• Tertulis 10
soal pilihan
ganda

ALOKASI
WAKTU

MEDIA,
ALAT,
BAHAN

SUMBER
BELAJAR
(2002). BIOLOGI
EDISI KELIMA
JILID I. Jakarta :
Erlangga
• Irnaningtyas.
(2018). Biologi
untuk SMA/MA
Kelas
XII.
Jakarta : Penerbit
Erlangga
• Juliarti,
W.,
Andriyani, R., &
Triana, A. (2015).
BUKU
AJAR
BIOLOGI
REPRODUKSI
DAN
PERKEMBANGA
N. Yogyakarta :
Deepublish
• Suwarno. (2011).
Panduan
Pembelajaran
Biologi
untuk
SMA & MA Kelas
XII. Jakarta :
Pusat Perbukuan
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KOMPETENSI DASAR

MATERI
POKOK

PEMBELAJARAN
mendapatkan hasil yang
lebih optimal

PENILAIAN

ALOKASI
WAKTU

MEDIA,
ALAT,
BAHAN

SUMBER
BELAJAR
Departemen
Pendidikan
Nasional
• Usman,
N.A.,
Suryadi,K.,
&
Gumilar,
J.
(2018). Pengaruh
Konsentrasi
Bakteri
Asam
Laktat
Lactobacillus
plantarum
dan
Lactobacillus
casei Terhadap
mutu
Mikrobiologi dan
Kimia Mayones
Probiotik. Jurnal
Ilmu
Ternak,
18(2), 79-85.
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Lampiran 5. RPP

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Satuan Pendidikan
: Sekolah Menengah Atas (SMA)
Mata Pelajaran
: Biologi
Kelas/Semester
: XII/ Ganjil
Materi Pokok
: Metabolisme
Alokasi waktu
: 12 JP
Kondisi Pembelajaran : Belajar dari Rumah (BDR)/ Daring (Online)
I.

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), bertanggungjawab,
responsif, 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, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis,
spesifik, detil, dan kompleks 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 pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah.
KI 4 : Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah dan menyaji secara efektif,
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif dan solutif
dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan diri yang
dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai
dengan kaidah keilmuan.

II.

Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
2.1 Berperilaku ilmiah, teliti, tekun, jujur, sesuai data dan fakta, disiplin,
tanggung jawab, dan peduli dalam observasi dan eksperimen, berani
dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi, peduli
lingkungan, gotong royong, bekerja sama, cinta damai, berpendapat
secara ilmiah dan kritis, responsif dan proaktif dalam setiap tindakan
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dan dalam melakukan pengamatan dan percobaan di dalam
kelas/laboratorium maupun di luar kelas/laboratorium
2.1.1 Menunjukkan minat, tanggung jawab, dan percaya diri dalam belajar
dan bekerja baik secara individu maupun berkelompok
3.2 Menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam
makhluk hidup
3.2.1 Menentukan peran enzim dalam metabolisme
3.2.2 Menjelaskan proses katabolisme dan anabolisme
3.2.3 Membedakan proses respirasi aerob dan anaerob
3.2.4 Menjelaskan proses fotosintesis dan kemosintesis
4.2 Menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim,
fotosintesis, dan respirasi anaerob
4.2.1 Membuat laporan praktikum Uji Sachs secara berkelompok
III.

Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat menentukan peran enzim dalam metabolisme melalui kegiatan
studi literatur dengan tepat.
2. Siswa dapat mengkarakteristikkan proses katabolisme dan anabolisme
melalui penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi android dengan
tepat
3. Siswa dapat membuat dasar pengelompokan proses respirasi aerob dan
anaerob melalui kegiatan studi literatur dengan benar.
4. Siswa dapat mengurutkan proses fotosintesis dengan tepat melalui kegiatan
studi literatur dengan benar
5. Siswa dapat menentukan contoh proses kemosintesis melalui penggunaan
media pembelajaran berbasis aplikasi android dengan tepat
6. Siswa dapat menerapkan cara praktikum Uji Sachs pada daun Teh-tehan
(Acalypha siamensis) melalui kegiatan praktikum mandiri dengan baik
7. Siswa dapat menentukan faktor-faktor yang memengaruhi sintesis amilum
pada daun Teh-tehan (Acalypha siamensis) melalui kegiatan praktikum
mandiri dengan baik
8. Siswa dapat menganalisis pengaruh cahaya terhadap sintesis amilum pada
daun Teh-tehan (Acalypha siamensis) melalui kegiatan praktikum mandiri
dengan baik
9. Siswa dapat membuat laporan praktikum Uji Sachs pada daun Teh-tehan
(Acalypha siamensis) melalui kegiatan praktikum mandiri secara
berkelompok dengan baik
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IV. Materi Pembelajaran
Faktual
1. Sifat-sifat enzim
2. Pengertian katabolisme dan anabolisme
Konseptual
1. Faktor-faktor yang memengaruhi kerja enzim
2. Contoh peristiwa katabolisme dan anabolisme
Prosedur
1. Cara kerja enzim
2. Proses respirasi aerob dan anaerob
3. Melakukan praktikum uji Sachs pada daun Teh-tehan (Acalypha siamensis).
Kemudian menyusun hasil praktikum ke dalam laporan sesuai dengan isi
konteks yang telah disepakati bersama.
Metakognitif
Peran materi metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup
V.

VI.

Metode Pembelajaran
Pendekatan
: Scientific
Metode
: Diskusi, tanya jawab, dan presentasi
Model
: Konstruktivis metakognitif
Media dan Sumber Belajar
1. Media
a. Buku ajar siswa kelas XII IPA
b. Lembar kerja Siswa (LKS) tentang metabolisme
c. Laptop
d. Media pembelajaran berbasis aplikasi android berbantuan Smart Apps
Creator pada materi metabolisme kelas XII
e. Media platform pengganti ruang kelas : Aplikasi Zoom dan Quizizz
2. Sumber Belajar
Arlianti, L. (2018). Bioetanol sebagai Sumber Green Energy Alternatif
yang Potensial di Indonesia. Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Teknik,
5(1), 16-21.
Alodokter.com. (2018, 17 November). Jangan Salahkan Metabolisme Jika
Anda Gemuk. Diakses pada 25 April 2021, dari
https://www.alodokter.com/jangan-salahkan-metabolisme-jika-andagemuk
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Campbell, N. A., Reece, J. B., & Mitchell, L. G. (2002). BIOLOGI EDISI
KELIMA JILID I. Jakarta: Erlangga.
Irnaningtyas. (2018). Biologi untuk SMA/MA Kelas XII. Jakarta: Penerbit
Erlangga.
Juliarti, W., Andriyani, R., & Triana, A. (2015). BUKU AJAR BIOLOGI
REPRODUKSI DAN PERKEMBANGAN. Yogyakarta: Deepublish.
Suwarno. (2011). Panduan Pembelajaran Biologi untuk SMA & MA Kelas
XII. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
Usman, N. A., Suradi, K., & Gumilar, J. (2018). Pengaruh Konsentrasi
Bakteri Asam Laktat Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus casei
Terhadap Mutu Mikrobiologi dan Kimia Mayones Probiotik. Jurnal
Ilmu Ternak, 18(2), 79-85.
VII. Langkah-Langkah Pembelajaraan
Tabel 1. Sintak Pertemuan Pertama 2 JP (2 x 30 menit)
Kegiatan
Kegiatan
Pendahuluan/
Orientasi

Sintak Model
Pembelajaran
Orientasi

Apersepsi

Motivasi

Deskripsi Pembelajaran Guru
dan Siswa
Guru
memberikan
salam,
dilanjutkan dengan meminta salah
satu
peserta
didik
untuk
memimpin doa, menanyakan
kesehatan peserta didik serta
menyapa siswa sambil mengecek
kehadiran peserta didik (Media :
Aplikasi Zoom)
Siswa diajak untuk mengingat
kembali mengenai fenomena
biologi yang saat ini sedang marak
terjadi dan menghubungkannya
dengan
subbab
materi
pembelajaran yang akan dipelajari,
yaitu
peran
enzim
dalam
metabolisme
dan
pengantar
singkat
membahas
proses
anabolisme dan katabolisme
(“Apakah salah satu murid disini
ada yang pernah membantu atau
melihat orang memasak daging
sapi menggunakan tambahan
daun pepaya?”)
Siswa diberi gambaran mengenai
manfaat mempelajari metabolisme
dalam kehidupan sehari-hari,
menyampaikan
tujuan
pembelajaran pada pertemuan
yang akan berlangsung.
(“Baik, jadi anak-anak sekalian
ada
yang
pernah
melihat
penggunaan daun pepaya dalam
proses pengolahan daging dan

Alokasi
Waktu
10 menit
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Kegiatan

Sintak Model
Pembelajaran

Pemberian acuan

Inti
(Model
Pembelajaran
Konstruktivis
Metakognitif)

Mengorganisasi
kelompok belajar

Aktivasi skemata
awal

Menciptakan
konflik kognitif

Deskripsi Pembelajaran Guru
dan Siswa
ada juga yang belum. Jadi pada
dasarnya
getah
papaya
mengandung papain, yaitu enzim
yang berfungsi sebagai pelunak
daging”).
Siswa diberi tahu mengenai materi
pelajaran yang akan dibahas pada
pertemuan tersebut, yaitu subbab
mengenai
pengertian,
sifat,
komponen penyusun, cara kerja,
dan faktor yang memengaruhi
enzim. Kemudian menjelaskan
mekanisme
pelaksanaan
pengalaman belajar secara daring
sesuai dengan langkah-langkah
pembelajaran yang ada.
Pembuatan 4 kelompok belajar
yang terdiri atas 7-8 orang siswa.
1.
Kelompok 1 membahas
tahap glikolisis pada respirasi
aerob.
2.
Kelompok 2 membahas
tahap dekarboksilasi oksidatif
pada respirasi aerob.
3.
Kelompok 3 membahas
tahap siklus Krebs pada respirasi
aerob.
4.
Kelompok 4 membahas
tahap transpor elektron pada
respirasi aerob
Siswa diberikan pertanyaan untuk
dijawab sesuai pengetahuan awal
yang dimiliki. Pertanyaan yang
diberikan merupakan pertanyaan
yang
bersifat
memunculkan
penjelasan atau gagasan siswa
terhadap materi yang akan
dipelajari.
(“Menurut kalian, hal apakah
yang akan terjadi jika tubuh tidak
menghasilkan enzim?”)
Siswa diberikan demonstrasi
(contoh) yang membantah konsep
awal siswa. Hal ini dilakukan agar
siswa tertantang untuk belajar.
(“Jika enzim memiliki peran
penting dalam tubuh makhluk
hidup,
apakah
hal
ini
menunjukkan bahwa enzim satusatunya hal yang menunjang
proses kehidupan seseorang?”)

Alokasi
Waktu

45 menit
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Kegiatan

Sintak Model
Pembelajaran
Perencanaan dan
pengonstruksi-an
konsep
Presentasi kelas

Rekognisi
kelompok

Penutup

Tindak Lanjut

Deskripsi Pembelajaran Guru
dan Siswa
Siswa merekonstruksi konsep
yang dimiliki secara bersamasama dengan anggota kelompok
melalui kegiatan diskusi.
• Siswa menjelaskan kepada
teman sebaya tentang materi
yang didapat selama proses
pembelajaran.
• Tanya jawab tentang materi
yang baru dibahas pada
beberapa siswa
• Memberikan apresiasi pada
siswa
Siswa diberi penjelasan beberapa
konsep yang belum tepat dengan
penataan materi yang sistematis,
kemudian siswa mengevaluasi
kekurangan dan kelebihan tim
untuk mendapatkan hasil yang
lebih optimal. Siswa juga
diberikan LKPD untuk dikerjakan
secara mandiri.
• Siswa diberi tugas untuk
belajar mandiri menggunakan
media pembelajaran berbasis
aplikasi android yang ada
• Siswa
ditugaskan
untuk
mempersipkan
presentasi
kelompok pada pertemuan
berikutnya.

Alokasi
Waktu

5 Menit

(Catatan : 1 JP dalam pembelajaran daring adalah 30 menit)
Tabel 2. Sintak Pertemuan Kedua 3 JP (3 x 30 menit)
Kegiatan
Kegiatan
Pendahuluan/
Orientasi

Sintak Model
Pembelajaran
Orientasi

Apersepsi

Deskripsi Pembelajaran Guru
dan Siswa
Guru
memberikan
salam,
dilanjutkan dengan meminta salah
satu
peserta
didik
untuk
memimpin doa, menanyakan
kesehatan peserta didik serta
menyapa siswa sambil mengecek
kehadirian peserta didik (Media :
Aplikasi Zoom)
Siswa diajak untuk mengingat
kembali mengenai fenomena
biologi yang saat ini sedang marak
terjadi dan menghubungkannya
dengan kegiatan pembelajaran
yang akan dilaksanakan (“Apakah
ada yang bisa memberikan contoh
ciri-ciri makhluk hidup?”)

Alokasi
Waktu
10 menit
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Kegiatan

Sintak Model
Pembelajaran
Motivasi

Pemberian acuan

Inti
(Model
Pembelajaran
Konstruktivis
Metakognitif)

Mengorganisasi
kelompok belajar

Aktivasi skemata
awal

Menciptakan
konflik kognitif

Deskripsi Pembelajaran Guru
dan Siswa
Siswa diberi gambaran mengenai
manfaat mempelajari metabolisme
dalam kehidupan sehari-hari,
menyampaikan
tujuan
pembelajaran pada pertemuan
yang akan berlangsung
(“Baik, di antara kalian yang
menjawab sudah benar, yaitu
salah satu ciri khas makhluk hidup
adalah bernapas. Oleh karena itu,
hari ini kita akan membahas
materi mengenai contoh peristiwa
katabolisme pada makhluk hidup,
yaitu respirasi aerob. Serta akan
ada presentasi dari seluruh
kelompok presenter.”)
Siswa diberi tahu mengenai materi
pelajaran yang akan dibahas pada
pertemuan tersebut, yaitu subbab
mengenai peristiwa katabolisme
(respirasi aerob).
Kemudian
menjelaskan
mekanisme
pelaksanaan pengalaman belajar
secara daring sesuai dengan
langkah-langkah
pembelajaran
yang ada.
Siswa diberi kesempatan untuk
mengidentifikasi
sebanyak
mungkin
pertanyaan
yang
berkaitan dengan materi yang akan
dipelajari,
salah
satunya
menggunakan
media
pembelajaran berbasis aplikasi
android, serta mengingatkan
seluruh
kelompok
untuk
mempersiapkan presentasi.
Siswa diberikan pertanyaan untuk
dijawab sesuai pengetahuan awal
yang dimiliki. Pertanyaan yang
diberikan merupakan pertanyaan
yang
bersifat
memunculkan
penjelasan atau gagasan siswa
terhadap materi yang akan
dipelajari
(“Berkaitan dengan materi hari
ini, hal apa saja yang menurut
kalian berhubungan dengan hal
tersebut?”)
Siswa diberikan demonstrasi
(contoh) yang membantah konsep
awal siswa. Hal ini dilakukan agar
siswa tertantang untuk belajar.

Alokasi
Waktu

75 menit
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Kegiatan

Sintak Model
Pembelajaran

Perencanaan dan
pengonstruksi-an
konsep
Presentasi kelas

Rekognisi
kelompok

Penutup

Tindak Lanjut

Deskripsi Pembelajaran Guru
dan Siswa
(“Lalu, apakah menurut anakanak,
terdapat
karakteristik
khusus bagi makhluk hidup yang
melakukan respirasi aerob? Baik,
untuk lebih jelasnya silakan kalian
perhatikan materi yang akan
disampaikan
oleh
kelompok
presentasi hari ini.”)
Siswa merekonstruksi konsep
yang dimiliki secara bersamasama dengan anggota kelompok
melalui kegiatan diskusi.
• kelompok
presenter
dan
menjelaskan kepada teman
sebaya tentang materi yang
didapat
selama
proses
pembelajaran.
• Tanya jawab tentang materi
yang baru dibahas pada
beberapa siswa
• Memberikan apresiasi pada
siswa
Siswa diberi penjelasan beberapa
konsep yang belum tepat dengan
penataan materi yang sistematis,
kemudian siswa mengevaluasi
kekurangan dan kelebihan tim
untuk mendapatkan hasil yang
lebih optimal. Siswa juga
diberikan LKPD untuk dikerjakan
secara mandiri.
• Siswa
ditugaskan
untuk
belajar mandiri menggunakan
media pembelajaran berbasis
aplikasi android yang ada
• Siswa
ditugaskan
untuk
mempersipkan
presentasi
kelompok pada pertemuan
berikutnya.

Alokasi
Waktu

5 Menit

(Catatan : 1 JP dalam pembelajaran daring adalah 30 menit)
Tabel 3. Sintak Pertemuan Ketiga 2 JP (2 x 30 menit)
Kegiatan
Kegiatan
Pendahuluan/
Orientasi

Sintak Model
Pembelajaran
Orientasi

Deskripsi Pembelajaran Guru
dan Siswa
Guru
memberikan
salam,
dilanjutkan dengan meminta salah
satu
peserta
didik
untuk
memimpin doa, menanyakan
kesehatan peserta didik serta
menyapa siswa sambil mengecek
kehadirian peserta didik (Media :
Aplikasi Zoom)

Alokasi
Waktu
10 menit
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Kegiatan

Sintak Model
Pembelajaran
Apersepsi

Motivasi

Pemberian acuan

Inti
(Model
Pembelajaran
Konstruktivis
Metakognitif)

Mengorganisasi
kelompok belajar
Aktivasi skemata
awal

Deskripsi Pembelajaran Guru
dan Siswa
Siswa diajak untuk mengingat
kembali mengenai fenomena
biologi yang saat ini sedang marak
terjadi dan menghubungkannya
dengan kegiatan pembelajaran
yang akan dilaksanakan (“Sebelum
memulai pembelajaran, tolong
simak video mengenai salah satu
insiden yang dapat terjadi di dunia
olahraga
berikut
ini
:
https://youtu.be/USwnPCqsABo
Apakah anak-anak ada yang
pernah merasakan kaki nya keram
setelah melaksanakan olahraga?
Lalu,
apakah
ada
yang
mengetahui penyebabnya”)
Siswa diberi gambaran mengenai
manfaat mempelajari metabolisme
dalam kehidupan sehari-hari,
menyampaikan
tujuan
pembelajaran pada pertemuan
yang akan berlangsung
(“Beberapa di antara kalian ada
yang menjawab dengan benar,
bahwa penyebab otot tubuh
menjadi keram lantaran sel-sel
otot bekerja terlalu berat. Oleh
karena itu, hari ini kita akan
membahas
materi
mengenai
peristiwa katabolisme (respirasi
anaerob) pada makhluk hidup.”)
Siswa diberi tahu mengenai materi
pelajaran yang akan dibahas pada
pertemuan tersebut, yaitu subbab
mengenai peristiwa katabolisme
(respirasi anaerob). Kemudian
menjelaskan
mekanisme
pelaksanaan pengalaman belajar
secara daring sesuai dengan
langkah-langkah
pembelajaran
yang ada.
Siswa diingatkan untuk menjalin
komunikasi yang baik antar
anggota kelompok.
Siswa diberikan pertanyaan untuk
dijawab sesuai pengetahuan awal
yang dimiliki. Pertanyaan yang
diberikan merupakan pertanyaan
yang
bersifat
memunculkan
penjelasan atau gagasan siswa
terhadap materi yang akan
dipelajari
(“selain
contoh
peristiwa di atas, masih banyak

Alokasi
Waktu

45 menit
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Kegiatan

Sintak Model
Pembelajaran

Menciptakan
konflik kognitif

Perencanaan dan
pengonstruksi-an
konsep
Presentasi kelas

Rekognisi
kelompok

Penutup

Tindak Lanjut

Deskripsi Pembelajaran Guru
dan Siswa
contoh peristiwa lainnya yang
menujukkan proses anabolismekatabolisme. Salah satu peristiwa
tersebut adalah dalam proses
pembuatan roti. Apakah kalian
pernah
melihat
roti
yang
mengembang setelah dicampur
ragi?”)
Siswa diberikan demonstrasi
(contoh) yang membantah konsep
awal siswa. Hal ini dilakukan agar
siswa tertantang untuk belajar.
(Menurut anak-anak, apakah
penyebab
roti
menjadi
mengembang hanya dikarenakan
peran ragi? Lalu, apakah peran
penambahan
ragi
dapat
digantikan oleh bahan makanan
yang lain?”)
Siswa merekonstruksi konsep
yang dimiliki secara bersamasama dengan anggota kelompok
melalui kegiatan diskusi.
• Siswa menjelaskan kepada
teman sebaya tentang materi
yang didapat selama proses
pembelajaran.
• Tanya jawab tentang materi
yang baru dibahas pada
beberapa siswa
• Memberikan apresiasi pada
siswa
Siswa diberi penjelasan beberapa
konsep yang belum tepat dengan
penataan materi yang sistematis,
kemudian siswa mengevaluasi
kekurangan dan kelebihan tim
untuk mendapatkan hasil yang
lebih optimal. Siswa juga
diberikan LKPD untuk dikerjakan
secara mandiri.
• Siswa
ditugaskan
untuk
belajar mandiri menggunakan
media pembelajaran berbasis
aplikasi android yang ada
• Siswa
ditugaskan
untuk
mempelajari materi yang
sudah dipelajari dan yang akan
datang

(Catatan : 1 JP dalam pembelajaran daring adalah 30 menit)

Alokasi
Waktu

5 Menit
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Tabel 4. Sintak Pertemuan keempat 3 JP (3 x 30 menit)
Kegiatan
Kegiatan
Pendahuluan/
Orientasi

Sintak Model
Pembelajaran
Orientasi

Apersepsi

Deskripsi Pembelajaran Guru
dan Siswa
Guru
memberikan
salam,
dilanjutkan dengan meminta salah
satu
peserta
didik
untuk
memimpin doa, menanyakan
kesehatan peserta didik serta
menyapa siswa sambil mengecek
kehadirian peserta didik (Media :
Aplikasi Zoom)
Siswa diajak untuk mengingat
kembali mengenai fenomena
biologi yang saat ini sedang marak
terjadi dan menghubungkannya
dengan kegiatan pembelajaran
yang akan dilaksanakan.
(“Perhatikan tanaman berikut ini!

(Sirih Gading)
Sumber :
https://www.hipwee.com/tips/tana
man-hias-daun/

(Begonia)
Sumber :
https://www.hipwee.com/tips/tana
man-hias-daun/

Alokasi
Waktu
10 menit
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Kegiatan

Sintak Model
Pembelajaran

Motivasi

Pemberian acuan

Inti
(Model
Pembelajaran
Konstruktivis
Metakognitif)

Mengorganisasi
kelompok belajar

Deskripsi Pembelajaran Guru
dan Siswa

(Puring)
Sumber :
https://www.hipwee.com/tips/tana
man-hias-daun/
Jika dilihat berdasarkan warna
daunnya, contoh tanaman diatas
tidaklah berwarna hijau. Apakah
menurut kalian tanaman tersebut
dapat melakukan fotosíntesis?”)
Siswa diberi gambaran mengenai
manfaat mempelajari metabolisme
dalam kehidupan sehari-hari,
menyampaikan
tujuan
pembelajaran pada pertemuan
yang
akan
berlangsung
(“Beberapa di antara kalian
ternyata ada yang menjawab Ya,
dan ada yang Tidak. Jawaban
yang tepat adalah semua tanaman
di
atas
dapat
melakukan
fotosintesis. Hal ini dikarenakan
tanaman
tersebut
memiliki
kloroplas
sebagai
tempat
berlangsungnya
proses
fotosintesis.”)
Siswa diberi tahu mengenai materi
pelajaran yang akan dibahas pada
pertemuan tersebut, yaitu subbab
mengenai anabolisme (reaksi
terang dan reaksi gelap pada
fotosintesis).
Kemudian
menjelaskan
mekanisme
pelaksanaan pengalaman belajar
secara daring sesuai dengan
langkah-langkah
pembelajaran
yang ada.
Siswa
diinstruksikan
untuk
berkomunikasi bersama kelompok
untuk mempersiapkan melakukan
praktikum
uji
Sachs
dan
mengumpulkan laporan pada
pertemuan berikutnya via email.

Alokasi
Waktu

75 menit
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Kegiatan

Sintak Model
Pembelajaran
Aktivasi skemata
awal

Menciptakan
konflik kognitif

Perencanaan dan
pengonstruksi-an
konsep
Presentasi kelas

Rekognisi
kelompok

Penutup

Tindak Lanjut

Deskripsi Pembelajaran Guru
dan Siswa
Siswa diberikan pertanyaan untuk
dijawab sesuai pengetahuan awal
yang dimiliki. Pertanyaan yang
diberikan merupakan pertanyaan
yang
bersifat
memunculkan
penjelasan atau gagasan siswa
terhadap materi yang akan
dipelajari
(“Sebagimana
nama
nya,
fotosintesis memiliki keterkaitan
erat dengan cahaya. Lalu apakah
saat malam hari tanaman tidak
melakukan fotosintesis?”)
Siswa diberikan demonstrasi
(contoh) yang membantah konsep
awal siswa. Hal ini dilakukan agar
siswa tertantang untuk belajar.
(“Beberapa dari kalian ada yang
menjawab ya dan tidak.
Kemudian, bagaimana keadaan
yang terjadi pada peristiwa
fotosintesis tanaman jika saat
siang hari sedang mendung?
Siswa merekonstruksi konsep
yang dimiliki secara bersamasama dengan anggota kelompok
melalui kegiatan diskusi.
• Siswa menjelaskan kepada
teman sebaya tentang materi
yang didapat selama proses
pembelajaran.
• Tanya jawab tentang materi
yang baru dibahas pada
beberapa siswa
• Memberikan apresiasi pada
siswa
Siswa diberi penjelasan beberapa
konsep yang belum tepat dengan
penataan materi yang sistematis,
kemudian siswa mengevaluasi
kekurangan dan kelebihan tim
untuk mendapatkan hasil yang
lebih optimal. Siswa juga
diberikan LKPD untuk dikerjakan
bersama kelompok.
• Siswa
ditugaskan
untuk
belajar mandiri menggunakan
media pembelajaran berbasis
aplikasi android yang ada
• Siswa
ditugaskan
untuk
mempersiapkan
diri
menghadapi ulangan harian di
pertemuan minggu depan

Alokasi
Waktu

5 Menit
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Tabel 5. Sintak Pertemuan Kelima 2 JP (2 x 30 menit)
Kegiatan
Kegiatan
Pendahuluan/
Orientasi

Sintak Model
Pembelajaran
Orientasi

Apersepsi

Motivasi

Deskripsi Pembelajaran Guru
dan Siswa
Guru
memberikan
salam,
dilanjutkan dengan meminta
salah satu peserta didik untuk
memimpin doa, menanyakan
kesehatan peserta didik, dan
mengingatkan siswa untuk
mengumpulkan
laporan
maksimal pada akhir kegiatan
pembelajaran (Media : Aplikasi
Zoom)
Siswa diajak untuk mengingat
kembali mengenai fenomena
biologi yang saat ini sedang
marak
terjadi
dan
menghubungkannya
dengan
kegiatan pembelajaran yang
akan dilaksanakan
(“Dalam percobaan Engelmann,
pada Spirogyra dan bakteri
termo
diketahui
bahwa
fotosíntesis memerlukan cahaya
dan klorofil. Apakah sumber
cahaya
yang
dibutuhkan
tanaman hanya dapat berasal
dari matahari?”)
Siswa
diberi
gambaran
mengenai manfaat mempelajari
metabolisme dalam kehidupan
sehari-hari,
menyampaikan
tujuan
pembelajaran
pada
pertemuan
yang
akan
berlangsung, dan mengajukan
pertanyaan stimulus secara
interaktif.
(“Beberapa di antara kalian
ternyata ada yang menjawab Ya,
dan ada yang Tidak. Pada
dasarnya tanaman memang
membutuhkan cahaya agar
dapat melakukan fotosintesis.
Akan tetapi jika tanaman tidak
memungkinkan
memperoleh
cahaya
matahari
secara
langsung, dapat diatasi dengan
melakukan rekayasa lingkungan
seperti gambar berikut :

Alokasi
Waktu
10 menit
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Kegiatan

Inti
(Model
Pembelajaran
Konstruktivis
Metakognitif)

Sintak Model
Pembelajaran

Deskripsi Pembelajaran Guru
dan Siswa

Pemberian acuan

Siswa diberi tahu mengenai
materi pelajaran yang akan
dibahas
pada
pertemuan
tersebut, yaitu subbab mengenai
bukti-bukti peristiwa proses
fotosintesis, dan menentukan
contoh proses kemosintesis.
Kemudian
menjelaskan
mekanisme
pelaksanaan
pengalaman
belajar
secara
daring
salah
satunya
menggunakan
media
pembelajaran berbasis aplikasi
android sesuai dengan langkahlangkah pembelajaran yang ada.
Siswa dingatkan untuk menjalin
komunikasi yang baik antar
anggota
kelompok,
serta
mengingatkan bahwa pada akhir
pertemuan
akan
diadakan
ulangan harian dan batas
pengumpulan laporan praktikum
uji Sachs
Siswa diberikan pertanyaan
untuk
dijawab
sesuai
pengetahuan awal yang dimiliki.
Pertanyaan yang diberikan
merupakan pertanyaan yang
bersifat
memunculkan
penjelasan atau gagasan siswa
terhadap materi yang akan
dipelajari.
(“Apakah dari hasil kegiatan
praktikum
kemarin,
kalian
mendapatkan daun berwarna
biru tua?”)
Siswa diberikan demonstrasi
(contoh)
yang
membantah
konsep awal siswa. Hal ini
dilakukan agar siswa tertantang
untuk belajar.
(Menurut
kalian,
apakah
penyebab utama daun menjadi
berwarna biru diakibatkan oleh
pemberian larutan iodin?”)

Mengorganisasi
kelompok belajar

Aktivasi skemata
awal

Menciptakan
konflik kognitif

Alokasi
Waktu

45 menit
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Kegiatan

Sintak Model
Pembelajaran
Perencanaan dan
pengonstruksi-an
konsep
Evaluasi
pembelajaran

Penutup

Tindak Lanjut

Deskripsi Pembelajaran Guru
dan Siswa
Siswa merekonstruksi konsep
yang dimiliki secara bersamasama dengan anggota kelompok
melalui kegiatan diskusi.
Siswa mengerjakan soal ulangan
harian dengan tipe pilihan ganda
secara individu
•

•

Siswa ditugaskan untuk
belajar
mandiri
menggunakan
media
pembelajaran
berbasis
aplikasi android yang ada
Siswa ditugaskan untuk
mempelajari informasi yang
sudah
dipelajari
dan
mempersiapkan
diri
mempelajari materi pada
pertemuan minggu depan

Alokasi
Waktu

5 Menit

(Catatan : 1 JP dalam pembelajaran daring adalah 30 menit)
VIII. Penilaian Proses dan Hasil Belajar
Penilaian dilakukan pada tiga aspek yaitu aspek kognitif (pengetahuan), aspek
afektif (sikap), dan aspek psikomotorik (keterampilan). Adapun teknik dan
instrumen pengumpulan data yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3
berikut ini :
Tabel 3. Penilaian Proses dan Hasil Belajar
No
1.
2.
3

Aspek Penilaian
Kognitif
Afektif
Psikomotorik

Teknik
Tes
Non tes
Non Tes

Instrumen Pengumpulan Data
Soal pilihan ganda
Lembar observasi
Lembar observasi
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK I
Pembuatan Mind Map Peran Enzim dalam Metabolisme Makhluk Hidup
Satuan Pendidikan
Kelas/Semester
Mata Pelajaran
Materi Pokok
Nama Siswa

: Sekolah Menengah Atas (SMA)
: XII/1
: Biologi
: Metabolisme Makhluk Hidup
:

A. Kompetensi Dasar
3.2 Menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk
hidup
4.2 Menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim,
fotosintesis, dan respirasi anaerob
B. Tujuan
1. Siswa dapat menentukan peran enzim dalam metabolisme
C. Alat dan Bahan
1. Buku mata pelajaran Biologi
2. Handphone/ Laptop
3. Alat tulis
D. Cara Kerja
1. Carilah berbagai sumber relevan tentang materi proses metabolisme makhluk
hidup!
2. Jawablah semua pertanyaan di bawah ini dengan benar secara mandiri!
B. Pertanyaan
Sebagaimana materi yang telah kita pelajari hari ini,kita menyadari bahwa
enzim memiliki peran yang cukup berarti bagi proses metabolisme manusia. Jika
tubuh mengalami gangguan metabolisme, maka dapat memicu terganggunya
produksi energi untuk menjalankan fungsi tubuh. Salah satu contoh penyakit
metabolisme yang cukup dikenal adalah diabetes. Carilah informasi sebanyakbanyaknya mengenai penyakit akibat gangguan metabolisme, meliputi aspek
berikut :
a. Penyebab gangguan
b. Gejala gangguan
c. Diagnosis gangguan
d. Cara pengobatan gangguan
e. Cara pencegahan gangguan
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Kunci Jawaban LKPD I dan Rubrik Penilaian yang Digunakan
No
1

2

3

4

5

Indikator Jawaban

Rubrik Penilaian

• Skor 3 apabila :
- Menentukan penyebab gangguan dengan
benar
- Menghubungkan penyebab gangguan dengan
jenis gangguan yang terjadi
- Menggunakan sumber yang terpercaya
• Skor 2 apabila hanya memenuhi dua aspek
• Skor 1 hanya memenuhi satu aspek
• Skor 0 apabila siswa tidak menjawab sama sekali
Gejala gangguan
• Skor 3 apabila :
- Menentukan gejala gangguan dengan benar
- Menghubungkan gejala gangguan dengan
jenis gangguan yang terjadi
- Menggunakan sumber yang terpercaya
• Skor 2 apabila hanya memenuhi dua aspek
• Skor 1 hanya memenuhi satu aspek
• Skor 0 apabila siswa tidak menjawab sama sekali
Diagnosis gangguan
• Skor 3 apabila :
- Menentukan diagnosis gangguan dengan
benar
- Menghubungkan diagnosis dengan jenis
gangguan yang terjadi
- Menggunakan sumber yang terpercaya
• Skor 2 apabila hanya memenuhi dua aspek
• Skor 1 hanya memenuhi satu aspek
• Skor 0 apabila siswa tidak menjawab sama sekali
Cara
pengobatan • Skor 3 apabila :
gangguan
- Menentukan cara pengobatan gangguan
dengan benar
- Menghubungkan cara pengobatan gangguan
dengan jenis gangguan yang terjadi
- Menggunakan sumber yang terpercaya
• Skor 2 apabila hanya memenuhi dua aspek
• Skor 1 hanya memenuhi satu aspek
• Skor 0 apabila siswa tidak menjawab sama sekali
Cara pencegahan
• Skor 3 apabila :
gangguan
- Menentukan cara pencegahan gangguan
dengan benar
- Menghubungkan cara pencegahan gangguan
dengan jenis gangguan yang terjadi
- Menggunakan sumber yang terpercaya
• Skor 2 apabila hanya memenuhi dua aspek
• Skor 1 hanya memenuhi satu aspek
• Skor 0 apabila siswa tidak menjawab sama sekali
Total Skor Maksimal
Nilai = Nilai yang Diperoleh/ Total Skor maksimal x 100

Skor
Maksimal

Penyebab gangguan

3

3

3

3

3

15
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK II
Tahap Respirasi Aerob

A. Kompetensi Dasar
3.2 Menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk
hidup
8.2 Menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim,
fotosintesis, dan respirasi anaerob
B. Tujuan
1. Siswa dapat membuat dasar pengelompokan proses respirasi aerob dan
anaerob
C. Alat dan Bahan
1. Buku mata pelajaran Biologi
2. Handphone/ Laptop
3. Alat tulis
D. Cara Kerja
1. Carilah berbagai sumber relevan tentang materi proses metabolisme makhluk
hidup!
2. Jawablah semua pertanyaan di bawah ini dengan benar secara mandiri!
E. Pertanyaan
1. Pada tahap glikolisis terbagi menjadi 2 fase, yaitu the energy investment
phase (fase memakai energi) dan the energy payoff phase (fase menghasilkan
energi). Jelaskan hal yang mendasari terciptanya kedua fase tersebut!
2. Pada tahap dekarboksilasi oksidatif, pemecahan molekul piruvat memerlukan
peran serta koenzim A (CoA) agar dapat masuk ke mitokondria. Jelaskan
peran koenzim A (CoA) dalam tahap dekarboksilasi oksidatif tersebut !
3. Pada siklus Krebs atau siklus asam sitrat, terdapat tahap pembuatan senyawa
sitrat dan isositrat. Mengapa gugus karbonnya tetap sama, yaitu berjumlah 6?
4. Mengapa pada tahap transpor elektron dilakukan pengubahan NADH dan
FADH2 menjadi ATP?
5. Pada tahap transpor elektron diketahui bahwa nilai ATP hasil konversi
NADH, yaitu 3. Sedangkan nilai ATP yang dikonversikan dari FADH2 adalah
2. Hal apakah yang mengakibatkan jalasan jumlah konversi ATP dari NADH
dan FADH2 berbeda ?
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Kunci Jawaban LKPD II dan Rubrik Penilaian yang Digunakan
No

Kunci Jawaban
Pada fase memakai energi, 2 ATP
digunakan pada tahap pertama Ketika
glukosa diubah menjadi glukosa 6fosfat, serta pada saat pengubahan
fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6
Bifosfat.

1
Sedangkan pada fase menghasilkan
energi menghasilkan 4 ATP. Hal ini
mengakibatkan
tahap
glikolisis
menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2
asam piruvat per satu molekul glukosa.

2

3

4

5

Peran koenzim A (CoA) dalam proses
perombakan asam piruvat tersebut
adalah sebagai tanda pengenal agar
atom karbon pada asetil dapat diuraikan
di dalam mitokondria. Hal ini
dikarenakan mitokondria merupakan
organel sel yang sangat selektif dan
tidak membiarkan sembarang molekul
untuk masuk ke organel tersebut.

Rubrik Penilaian
• Skor 3 apabila :
- menjelaskan fase memakai
energi dengan benar
- menjelaskan fase menghasilkan
energi dengan benar
- menyebutkan jumlah ATP yang
digunakan
maupun
yang
dihasilkan pada masing-masing
fase
• Skor 2 apabila hanya dua aspek
yang benar
• Skor 1 apabila hanya satu aspek
yang benar
• Skor 0 apabila tidak menjawab
sama sekali
• Skor 2 apabila menjelaskan peran
koenzim A dengan benar serta
menjelaskan
karakteristik
mitokondria
yang
bersifat
semipermeable dan selektif
• Skor 1 apabila hanya satu aspek
yang benar
• Skor 0 apabila tidak menjawab
sama sekali

Hal ini dikarenakan reaksi yang terjadi
pada tahap pengubahan sitrat menjadi
isositrat hanya isomerisasi. Isomerisasi
merupakan pengubahan satu senyawa
ke senyawa lain yang masih memiliki
rumus senyawa yang sama

• Skor 2 apabila menjelaskan
penyebab yang terjadi akibat
adanya peristiwa isomerisasi
serta memberikan pengertiannya
dengan benar
• Skor 1 apabila hanya satu aspek
yang benar
• Skor 0 apabila tidak menjawab
sama sekali

Hal ini dikarenakan NADH dan
FADH2 merupakan bentuk energi yang
tidak dapat digunakan oleh tubuh,
sehingga perlu diubah menjadi ATP

• Skor 2 apabila menjelaskan
alasan tidak dapat digunakannya
NADH dan FADH2 bagi tubuh
dengan benar
• Skor 1 apabila salah menjawab
• Skor 0 apabila tidak menjawab
sama sekali
•
• Skor 3 apabila :
- menjelaskan
proses
pengubahan NADH menjadi
ATP dengan tepat
- menjelaskan
proses
pengubahan FADH2 menjadi
ATP dengan tepat

Pada perubahan NADH dan FADH2
menjadi
ATP
terdapat
sedikit
perbedaan dalam prosesnya. Pada
pengubahan
NADH,
terjadi
pemompaan ion H+ ke luar menuju
ruang antar membran sebanyak 3 kali.
Ion H+ tersebut kemudian akan masuk
kembali ke mitokondria melalui enzim

Skor
Maksimal

3

2

2

2

3
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ATP sintase. Lewatnya H+ lewat ATP
sintase tersebut memicu terciptanya
ATP secara bersamaan. Berhubung
jumlah ion H+ yang masuk lewat ATP
sintase berjumlah 3, maka jumlah ATP
yang dihasilkan juga 3.
Sedangkan pada proses pengubahan
FADH2 menjadi ATP juga sama seperti
proses pengubahan NADH. Akan
tetapi, jumlah ion H+ yang dipompa ke
luar menuju ruang antar membran
hanya berjumlah 2, sehingga ion H+
yang masuk kembali ke mitokondria
melalui
ATP
sintase
hanya
menghasilkan 2 ATP.

- menyebutkan peran enzim ATP
sintase dalam proses pembuatan
ATP di transpor elektron
• Skor 2 apabila memenuhi dua
aspek dengan benar
• Skor 1 apabila hanya satu aspek
yang benar
• Skor 0 apabila tidak menjawab
sama sekali

Total Skor Maksimal
Nilai = Nilai yang Diperoleh/ Total Skor maksimal x 100

12
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK III
Reaksi Terang dan Reaksi Gelap pada Peristiwa Fotosintesis

A. Kompetensi Dasar
3.2 Menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk
hidup
4.2 Menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim,
fotosintesis, dan respirasi anaerob
B. Tujuan
1. Siswa dapat mengurutkan proses fotosintesis dengan tepat
C. Alat dan Bahan
1. Buku mata pelajaran Biologi
2. Handphone/ Laptop
3. Alat tulis
D. Cara Kerja
1. Carilah berbagai sumber relevan tentang materi proses metabolisme
makhluk hidup!
2. Jawablah semua pertanyaan di bawah ini dengan benar secara mandiri!
E. Pertanyaan
1. Bagaimana hubungan yang terjadi antara reaksi terang dan reaksi gelap
dalam berlangsungnya peristiwa fotosintesis?
2. Bagaimana peran fotosistem I dan II pada proses fotosintesis?
3. Perhatikan pernyataan berikut :
“Pada percobaan Jean Senebier diketahui bahwa peristiwa fotosintesis
terbukti membutuhkan CO2. Hal ini diketahui dengan tetap berlangsungnya
fotosintesis pada tanaman meski berada di tempat tertutup dan diberi
tambahan NaOH.”

Berdasarkan bukti peristiwa fotosintesis di atas, jelaskan peran NaOH
sebagai penyedia CO2!
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Kunci Jawaban LKPD III dan Rubrik Penilaian yang Digunakan
Skor
Maksimal
2

No

Kunci Jawaban

Rubrik Penilaian

1

Hubungan yang terjadi antara reaksi
terang dan gelap, yaitu adanya
kesinambungan satu sama lain. ATP
dan NADPH yang dihasilkan pada
tahap fotofosforilasi di reaksi terang
akan dimanfaatkan untuk membentuk
glukosa pada reaksi gelap, sedangkan
oksigen
yang
dihasilkan
akan
dikeluarkan sebagai hasil sampingan
peristiwa fotosintesis.

• Skor 2 apabila menjelaskan
peran ATP dan NADPH dalam
reaksi gelap yang dihasilkan
reaksi terang dengan tepat
• Skor
1
apabila
tidak
menjelaskan peran ATP dan
NADPH dalam reaksi gelap
yang dihasilkan reaksi terang
dengan tepat
• Skor 0 apabila tidak menjawab
sama sekali

2

Peran fotosistem I dan II, yaitu sebagai
unit pengumpul cahaya pada membran
tilakoid.
Reaksi
terang
dapat
berlangsung apabila fotosistem I dan II
terkena cahaya matahari. Klorofil
dalam Fotosistem I yang terkena
cahaya matahari akan mengatifkan
mengakibatkan klorofil teraktifasi
sehingga melepaskan elektronnya.
Elektron tersebut akan diedarkan dari
enzim satu ke yang lain melalui proses
transpor elektron untuk membentuk
ATP. Fotosistem I yang telah
kehilangan elektronnya akan menyerap
elektron yang dihasilkan fotosistem II.
Fotosistem II tersebut kemudian
memenuhi kebutuhan elektronnya
melalui penguraian air.

• Skor 3 apabila :
- Menjelaskan peran fotosistem
I dan II dengan tepat
- Menjelaskan
cara
kerja
fotosistem I dan II dengan
tepat
- Menjelaskan
keterkaitan
antara peran fotosistem I dan
II dengan tepat
• Skor 2 apabila hanya dua aspek
yang benar
• Skor 1 apabila hanya satu aspek
yang benar
• Skor 0 apabila tidak menjawab
sama sekali

3

3

Berdasarkan praktikum Jean Senebier
di atas, penambahan NaOH dalam
tabung
kaca
tersebut
untuk
membuktikan bahwasanya tanaman
memerlukan CO2 untuk melakukan
fotosintesis. Berhubung percobaan
yang dilakukan dalam ruang tertutup
tidak
memungkinkan
terjadinya
pertukaran udara, maka digunakanlah
NaOH untuk menyerap karbon dioksida
dalam ruangan percobaan.

• Skor 2 apabila menjelaskan
prinsip dasar fotosintesis, yaitu
membutuhkan CO2 dan
menjelaskan peran NaOH dalam
percobaan tersebut dengan benar.
• Skor 1 apabila hanya
menjelaskan salah satu poin
dengan benar
• Skor 0 apabila tidak menjawab
sama sekali

2

Total Skor Maksimal
Nilai = Nilai yang Diperoleh/ Total Skor Maksimal x 100

7
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK IV
Praktikum Uji Sachs pada Daun Teh-tehan (Acalupha siamensis)
Satuan Pendidikan
Kelas/Semester
Mata Pelajaran
Materi Pokok
Nama Kelompok
Anggota Kelompok
1.
2.
3.
4.
5.
6.

: Sekolah Menengah Atas (SMA)
: XII/ Ganjil
: Biologi
: Metabolisme
:
:

A. Kompetensi Dasar
3.3 Menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk
hidup
4.2 Menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim,
fotosintesis, dan respirasi anaerob
B. Tujuan
1. Mengetahui cara praktikum Uji Sachs pada daun Teh-tehan (Acalypha
siamensis)
2. Menentukan faktor-faktor yang memengaruhi sintesis amilum pada daun
Teh-tehan (Acalypha siamensis)
3. Menganalisis pengaruh cahaya terhadap sintesis amilum pada daun Tehtehan (Acalypha siamensis)
4. Membuat laporan praktikum Uji Sachs secara berkelompok
C. Alat Dan Bahan
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Alat
Gelas beker
Cawan petri
Kaca objek
Bunsen
Pembakar bunsen
Kaki tiga dan kawat kasa
Penjepit tabung reaksi
Karet
Pinset

No
1
2
3
4
5

Bahan
Daun Teh-tehan (Acalypha siamensis)/ daun
tanaman hijau apa saja
Etanol
Larutan iodin
Air
Aluminium foil/ bungkus rokok/ kertas timah
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D. Cara Kerja
1. Siapkan 1 helai daun tanaman Teh-tehan (atau daun tanaman hijau apa
saja) lalu tutuplah sebagian daun menggunakan aluminium foil/ bungkus
rokok/ kertas timah selama 2-3 hari sebelum percobaan
2. Tutup sebagian sisi daun yang terbuka dan diberi aluminium foil, lalu
biarkan terkena cahaya matahari. Hal ini bertujuan untuk melihat
pengaruh cahaya pada proses fotosintesis. Daun tersebut dibiarkan sesaat
untuk memberi kesempatan tumbuhan melakukan proses fotosintesis.
3. Setelah 2-3 hari petik satu helai daun dan bukalah kertas Aluminium foil
yang menutupi daun
4. Panaskan air menggunakan bunsen hingga mendidih dan rendam daun
dalam air mendidih selama 10 detik atau menjadi layu
5. Gulung daun tersebut dan letakkan dalam gelas beker yang berisi etanol.
Kemudian masukkan gelas beker tersebut ke dalam gelas beker berisi air
mendidih selama 10 menit. Perebusan daun bertujuan untuk melarutkan
klorofil, sehingga proses ini menghasilkan warna daun yang pucat.
6. Cuci dan bilas daun dengan menggoyangkan daun dengan pinset di
dalam gelas beker yang berisi air panas. Hal ini dilakukan agar daun
dapat bersih dari klorofil dan alkohol yang diberikan sebelumnya
7. Letakkan daun dalam cawan petri lalu beri larutan iodin atau lugol
(alternatif lainnya dapat menggunakan larutan betadine).
8. Amati perubahan warna yang terjadi
9. Catat hasil kegiatan praktikum pada laporan dengan format sebagai
berikut :
E. Pertanyaan Diskusi :
1. Faktor apa saja yang memengaruhi sintesis amilum pada daun Teh-tehan
(Acalypha siamensis) ?
2. Bagaimana pengaruh cahaya terhadap sintesis amilum pada daun Tehtehan (Acalypha siamensis) ?
F. Kriteria Penilaian
1. Sistematika laporan
2. Bagian isi laporan
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a. Panduan Sistematika Laporam
Cover
BAB I PENDAHULUAN
a. Latar belakang
b. Rumusan masalah
c. Tujuan penelitian
BAB II DASAR TEORI
BAB III METODE PENELITIAN
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Daftar pustaka
Lampiran
• Font
: Times New Roman
• Ukuran : 12
• Spasi
: 1,5

b. Format cover laporan :
(Judul Praktikum)

(cantumkan salah satu foto kegiatan yang relevan dengan judul praktikum)

(Kelompok)
(Nama Anggota Kelompok)

(Nama Sekolah)
(Tahun Ajaran)
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Kisi-Kisi Penilaian Bagian Isi Laporan Praktikum Siswa
Kompetensi Dasar

Indikator
Melalui kegiatan praktikum
mandiri
siswa
dapat
menerapkan cara praktikum
Uji Sachs pada daun Tehtehan (Acalypha siamensis)
dengan baik

3.2 Menjelaskan proses
metabolisme
sebagai
reaksi
enzimatis dalam
makhluk hidup

Melalui kegiatan praktikum
mandiri
siswa
dapat
mengkorelasikan
faktorfaktor yang memengaruhi
sintesis amilum pada daun
Teh-tehan
(Acalypha
siamensis) dengan baik
Melalui kegiatan praktikum
mandiri
siswa
dapat
mengkorelasikan pengaruh
cahaya terhadap sintesis
amilum pada daun Tehtehan (Acalypha siamensis)
dengan baik

Sub indikator

Ranah
Kognitif

Siswa
mampu
menentukan
latar
belakang, rumusan
masalah, dan tujuan
laporan
sesuai
dengan
kegiatan
praktikum
Siswa
mampu
menganalisis
pembahasan
hasil
praktikum pengaruh
cahaya
terhadap
sintesis amilum pada
daun tanaman Tehtehan
(Acalypha
siamensis)

C3

C4

Siswa
mampu
menyimpulkan
kesimpulan
pembahasan yang
menjawab
tujuan
dan saran

C4

Kisi-Kisi Penilaian Sistematika Laporan Praktikum Siswa
Kompetensi Dasar

Indikator

Sub indikator

4.2 Menyusun laporan
hasil percobaan
tentang
mekanisme kerja
enzim,
fotosintesis, dan
respirasi anaerob

Melalui kegiatan praktikum
mandiri
siswa
dapat
membuat laporan praktikum
Uji
Sachs
secara
berkelompok dengan baik

Siswa
mampu
membuat
cover
laporan
sesuai
dengan format yang
telah ditentukan
Siswa
mampu
membuat
daftar
pustaka
sesuai
dengan sistematika
penulisan
daftar
pustaka
Siswa
mampu
menyajikan laporan
sesuai
dengan
format laporan yang
telah ditentukan
Siswa
mampu
merumuskan bagian
pendahuluan,
isi,
dan penutup

Ranah
Psikomotorik

P2

P2

P3

P4
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Rubrik Penilaian Laporan Praktikum Siswa
No
1

Indikator
Sistematika Laporan
a. Cover laporan

Rubrik Nilai
•
•
•

b.

c.

Bagian Pendahuluan,
isi, dan penutup
dikelompokkan
dengan jelas
Daftar pustaka

•
•
•
•

•
•

2

Bagian Inti
a. Pendahuluan berisi :
latar
belakang,
rumusan
masalah,
dan tujuan penulisan
laporan

b.

Latar
belakang
memaparkan adanya
masalah
dan
pentingnya masalah /
topik tersebut dibahas
(kenyataan dan teori)

c.

Isi laporan berisi
pembahasan
hasil
praktikum pengaruh
faktor
eksternal
terhadap
proses
pertumbuhan
dan
perkembangan
tanaman

Baik apabila cover laporan berisi judul, logo, nama
penulis, identitas sekolah dan terorganisir dengan
baik.
Cukup apabila tidak terdapat salah satu di antara syarat
cover pada cover laporan.
Kurang apabila hanya terdapat dua syarat cover pada
cover laporan
Baik apabila penulisan pendahuluan, isi, dan penutup
dikelompokkan dengan jelas
Cukup apabila penulisan pendahuluan, isi dan penutup
tidak jelas
Kurang apabila salah satu bagian tidak dituliskan
Baik apabila :
1. Penulisan daftar pustaka dilakukan dengan benar
2. Sumber yang dicantumkan relevan
3. Penyusunan daftar pustaka sesuai abjad
4. Referensi yang digunakan berusia 5- 10 tahun
terakhir
Cukup apabila hanya terdapat 3 kriteria yang terpenuhi
dan referensi yang digunakan 5 tahun terakhir
Kurang apabila hanya terdapat 2 kriteria yang
terpenuhi dan referensi yang digunakan berusia lebih
dari 5 tahun

• Baik apabila dalam pendahuluan berisi latar belakang,
rumusan masalah, dan tujuan ditulis secara
berkelompok dan jelas
• Cukup apabila dalam pendahuluan tidak berisi salah
satu bagian pendahuluan
• Kurang apabila dalam pendahuluan hanya terdiri dari
latar belakang
• Baik apabila topik latar belakang sesuai dengan
permasalahan yang diuji pada praktikum dan
mencantumkan teori-teori dari sumber yang jelas
• Cukup apabila topik latar belakang sesuai dengan
permasalahan yang diuji pada praktikum dan tidak
mencantumkan teori
• Kurang apabila latar belakang hanya sedikit
menyangkut topik permasalahan yang dibahas
• Baik apabila :
1. Isi laporan berisi pembahasan hasil praktikum
yang dikembangkan sesuai pengetahuan dan
disangkutkan dengan teori yang diperoleh.
2. Hasil analisis dan pembahasan tepat sesuai
konteks
• Cukup apabila :
1. Isi laporan berisi pembahasan hasil praktikum
yang dikembangkan sesuai dengan pengetahuan
tetapi tidak disangkutkan dengan teori yang
diperoleh
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No

Indikator

Rubrik Nilai
Hasil analisis tepat, namun pembahasan kurang
tepat
Kurang apabila :
1. Isi laporan berisi pembahasan yang tidak
dikembangkan oleh peserta didik
2. Hasil analisis data dan pembahasan tidak tepat
Baik apabila penutup berisi kesimpulan dari
pembahasan yang menjawab tujuan, dan saran yang
sesuai dengan topik bahasan
Cukup apabila penutup berisi kesimpulan dari
pembahasan saja
Kurang apabila penutup berisi kesimpulan dari
pembahasan namun tidak sesuai dengan topik
2.

•

3.

Penutup
berisi
kesimpulan
pembahasan
yang
menjawab tujuan, dan
saran

•
•
•

Kriteria Penilaian :
Baik
=3
Cukup
=2
Kurang
=1
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍

Nilai Akhir = 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍 𝒙 𝟏𝟎𝟎
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LEMBAR PENILAIAN AFEKTIF
Lembar Observasi Keterampilan Belajar Siswa pada
Materi Metabolisme
Satuan Pendidikan
: Sekolah Menengah Atas (SMA)
Kelas
: XII IPA
Hari/Tanggal
:
Petunjuk
:
1. Tuliskan nama/nomor absen siswa yang diamati pada kolom yang tersedia
2. Amatilah kegiatan siswa selama proses pembelajaran
3. Berilah tanda centang (√) pada skor yang sesuai dengan pengamatan

No

Nama Siswa

Aspek yang Diamati (Skor 1-5)
Tanggung
Percaya
Minat
Jawab
Diri

Total
Skor

Nilai
Akhir

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
157

RUBRIK PENILAIAN AFEKTIF
Lembar Observasi Keterampilan Belajar Siswa Pada Materi
Metabolisme
No

Indikator
•

1

Minat
•
•
•
•
•

2

Tanggung
Jawab

3

Percaya Diri

•
•
•
•
•

•
•
•
•
Nilai Akhir =

Rubrik Nilai
Poin 5 apabila :
- Siswa mencari jawaban menggunakan berbagai sumber baik buku
maupun internet
- Siswa memperhatikan penjelasan guru
- Siswa memberikan ide, gagasan, sanggahan, atau pertanyaan
dalam diskusi kelas
- Siswa bertanya atau meminta penjelasan guru atau teman terhadap
permasalahan yang ditemui dalam mempelajari materi
Poin 4 apabila hanya memenuhi 3 kriteria di atas
Poin 3 apabila hanya memenuhi 2 kriteria di atas
Poin 2 apabila hanya memenuhi 1 kriteria di atas
Poin 1 apabila tidak ada kriteria yang terpenuhi
Poin 5 apabila :
- Siswa menerima resiko dari tindakan yang dilakukan
- Siswa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu
- Tidak menyalahkan orang lain tanpa bukti yang akurat
- Mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan
Poin 4 apabila hanya memenuhi 3 kriteria di atas
Poin 3 apabila hanya memenuhi 2 kriteria di atas
Poin 2 apabila hanya memenuhi 1 kriteria di atas
Poin 1 apabila tidak ada kriteria yang terpenuhi
Poin 5 apabila :
- Siswa menyampaikan pendapat dengan dasar yang logis
- Tidak mudah putus asa
- Mampu membuat keputusan dengan cepat dan tepat
- Berani bertanya dan menjawab pertanyaan yang terdapat selama
kegiatan belajar mengajar berlangsung
Poin 4 apabila hanya memenuhi 3 kriteria di atas
Poin 3 apabila hanya memenuhi 2 kriteria di atas
Poin 2 apabila hanya memenuhi 1 kriteria di atas
Poin 1 apabila tidak ada kriteria yang terpenuhi

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉
𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍

𝒙 𝟏𝟎𝟎
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KISI-KISI LATIHAN SOAL MATERI METABOLISME PADA MEDIA
PEMBELAJARAN BERBASIS APLIKASI ANDROID
Jenjang Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Tipe Soal
Jumlah Soal
Alokasi Waktu

: SMA
: Biologi
: XII/1
: Pilihan Ganda
: 20
: 40 Menit

Kompetensi Dasar : 3.2 Menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis
dalam makhluk hidup
4.2 Menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme
kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob
Materi Pokok

: Metabolisme

Kisi-kisi soal pilihan ganda
Indikator

Menentukan peran
enzim dalam
metabolisme

Soal
Pengertian enzim yang paling tepat
berada pada pilihan ….
Jika larutan enzim dijenuhkan
dengan substrat, cara yang paling
efektif untuk mendapatkan produk
yang lebih cepat adalah ….
Enzim akan mempercepat reaksi
metabolisme dengan cara ….
Faktor-faktor yang memengaruhi
kerja enzim yang benar, kecuali ….
Berikut ini beberapa jenis kofaktor
yang membantu aktivitas enzim ….
Berdasarkan bukti dari kristalografi
sinar X dan analisis kimia sisi aktif
enzim, diduga bahwa sisi aktif
enzim bukan merupakan bentuk
yang
kaku.
Ketika
substrat
memasuki sisi aktif enzim, bentuk
sisi
aktif
termodifikasi
melingkupinya
membentuk
kompleks. Ketika produk sudah
terlepas dari kompleks, enzim
kembali tidak aktif hingga substrat
yang lain kembali bereaksi dengan
enzim tersebut”. Pernyataan di atas
merupakan definisi dari ….
Berdasarkan
tujuannya,
metabolisme dibedakan menjadi….

Ranah
Kognitif

No
Soal

Jawaban

C2

1

C

C4

2

A

C2

3

B

C3

4

E

C3

5

D

C2

6

C

C2

7

B
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Indikator

Menjelaskan proses
katabolisme dan
anabolisme

Membedakan proses
respirasi aerob dan
anaerob

Menentukan contoh
peristiwa kemosintesis

Menjelaskan proses
fotosintesis

Soal

Ranah
Kognitif

No
Soal

Jawaban

C2

8

A

C2

9

D

C2

10

E

C3

11

A

C3

12

D

C3

13

B

C3

14

B

C3

15

E

C3

16

D

C3

17

A

C3

18

B

C2

19

E

C2

20

D

Katabolisme adalah rangkaian
reaksi kimia yang bertujuan untuk ...
Anabolisme adalah rangkaian
reaksi kimia yang bertujuan
untuk ....
Sel tidak mengkatabolisme karbon
dioksida karena ….
Berdasarkan jalur metabolisme
berikut ini, jalur mana yang dimiliki
oleh peristiwa fermentasi dan
respirasi seluler ?
Berdasarkan pernyataan berikut ini,
yang merupakan perbedaan nyata
antara fermentasi dan respirasi
seluler adalah …
Berdasarkan hasil yang terbentuk,
fermentasi dibedakan menjadi 2
macam. Dari tabel fermentasi di
bawah ini, perbedaan yang benar
adalah ….
Pernyataan yang tepat terkait
peristiwa kemosintesis berada pada
pilihan nomor ….
Contoh peristiwa kemosintesis yang
tepat ditunjukkan pada peristiwa ….
Reaksi terang fotosintesis memasok
siklus Calvin dengan ….
Hubungan fotosintesis dengan
reaksi terang dan reaksi gelap, yaitu
….
Reaksi gelap disebut juga siklus
Calvin Benson. Reaksi ini disebut
gelap lantaran …
Reaksi terang merupakan reaksi
yang ….
Reaksi
gelap
fotosintesis
merupakan reaksi lanjutan dari
proses
fotosintesis
yang
berlangsung di dalam stroma.
Komponen berikut yang tidak
diperlukan untuk berlangsungnya
reaksi gelap fotosintesis adalah ….

Rubrik Penilaian :
Jika benar mendapatkan skor 5
Jika salah mendapatkan skor 0

Nilai Akhir =

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑷𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍

x 100
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1.

Latihan Soal
Pengertian enzim yang paling tepat berada pada pilihan ….
a. enzim merupakan cadangan lemak yang berfungsi sebagai biokatalisator
dalam tubuh makhluk hidup.
b. enzim merupakan vitamin yang berfungsi menjaga kekebalan tubuh
makhluk hidup.
c. enzim merupakan protein yang berfungsi sebagai biokatalisator dalam
tubuh makhluk hidup.
d. enzim merupakan karbohidrat yang berfungsi sebagai cadangan energi
dalam tubuh makhluk hidup.
e. enzim merupakan protein yang berfungsi sebagai zat pembangun tubuh
dalam tubuh makhluk hidup.
Jawaban : C
Pembahasan : Enzim merupakan protein yang berfungsi sebagai
biokatalisator dalam tubuh makhluk hidup. Enzim sebagai biokatalisator
diperlukan untuk meningkatkan kecepatan reaksi kimia (Irnaningtyas. 2018).

2. Jika larutan enzim dijenuhkan dengan substrat, cara yang paling efektif untuk
mendapatkan produk yang lebih cepat adalah ….
a. menambahkan lebih banyak enzim
b. memanaskan larutan itu sampai 90°C
c. menambahkan lebih banyak substrat
d. menambahkan suatu inhibitor alosterik
e. menambahkan suatu inhibitor nonkompetitif
Jawaban : A
Pembahasan : Konsentrasi enzim dapat memengaruhi kecepatan reaksi. Hal
ini dikarenakan konsentrasi enzim berbanding lurus dengan kecepatan reaksi
(Irnaningtyas. 2018).
3. Enzim akan mempercepat reaksi metabolisme dengan cara ….
a. mengubah keseluruhan perubahan energi bebas reaksi tersebut
b. menurunkan energi aktivasi
c. membuat reaksi endergonik terjadi secara spontan
d. mendorong reaksi menjauhi kesetimbangan
e. membuat molekul substrat menjadi lebih stabil
Jawaban : B

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
161

Pembahasan : Enzim mempercepat reaksi metabolisme dengan cara
menurunkan energi aktivasi (Irnaningtyas. 2018).
4. Peristiwa berikut yang merupakan proses anabolisme adalah ….
a. respirasi seluler menghasilkan energi
b. konversi gula menjadi karbondioksida dan air
c. perubahan molekul kompleks menjadi sederhana
d. pemecahan ikatan kimia menjadi molekul sederhana
e. penyimpanan energi pada proses fotosintesis
Jawaban : E
Pembahasan : Ciri-ciri proses anabolisme antara lain sebagai berikut :
- Mengubah molekul sederhana menjadi molekul kompleks
- Anabolisme dengan cahaya disebut fotosintesis, sedangkan anabolisme
dengan energi kimia disebut kemosintesis
- Energi cahaya ataupun energi kimia tersimpan dalam sebuah ikatan-ikatan
kimia pada senyawa kompleks
- Pada proses fotosintesis energi disimpan dan diubah menjadi molekul organik
(Juliarti, dkk. 2015)
5.

Berikut ini beberapa jenis kofaktor yang membantu aktivitas enzim yang tepat
adalah….
a. ion-ion anorganik, holoenzim, dan gugus prostetik
b. ion-ion organik, gugus prostetik, dan holoenzim
c. ion-ion organik, koenzim, dan holoenzim
d. ion-ion anorganik, gugus prostetik, dan koenzim
e. ion-ion anorganik, holoenzim, dan koenzim
Jawaban : D
Pembahasan : Kofaktor enzim terdiri dari ion-ion anorganik, gugus prostetik,
dan koenzim (Irnaningtyas. 2018).

6. ” Berdasarkan bukti dari kristalografi sinar X dan analisis kimia sisi aktif
enzim, diduga bahwa sisi aktif enzim bukan merupakan bentuk yang kaku.
Ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif termodifikasi
melingkupinya membentuk kompleks. Ketika produk sudah terlepas dari
kompleks, enzim kembali tidak aktif hingga substrat yang lain kembali
bereaksi dengan enzim tersebut”.
Pernyataan di atas merupakan definisi dari ….
a. teori gembok dan kunci
b. teori pembentukan enzim
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c. teori kecocokan yang terinduksi
d. teori sifat enzim
e. teori inhibitor enzim
Jawaban : C
Pembahasan : salah satu teori yang menjelaskan mengenai cara kerja enzim
adalah “Teori Kecocokan yang Terinduksi”. Teori ini menjelaskan bahwa sisi
aktif enzim bukan merupakan bentuk yang kaku (Suwarno, 2011)
7. Berdasarkan tujuannya, metabolisme dibedakan menjadi….
a. anabolisme dan fotosintesis
b. katabolisme dan anabolisme
c. anabolisme dan respirasi
d. katabolisme dan fotosintesis
e. respirasi aerob dan respirasi anaerob
Jawaban : B
Pembahasan : Metabolisme merupakan rangkaian reaksi kimia yang diawali
oleh substrat awal dan diakhiri dengan produk akhir yang terjadi di dalam sel.
Berdasarkan tujuannya, metabolisme dibedakan menjadi katabolisme dan
anabolisme (Suwarno, 2011)
8. Katabolisme adalah rangkaian reaksi kimia yang bertujuan untuk ...
a. menguraikan molekul besar menjadi molekul kecil
b. menguraikan molekul kecil menjadi molekul besar
c. membentuk senyawa dasar karbohidrat dari karbon dioksida dan air.
d. menyusun atau sintesis molekul
e. menyimpan cadangan molekul yang berlebih
Jawaban : A
Pembahasan : Katabolisme adalah rangkaian reaksi kimia yang bertujuan
untuk menguraikan molekul besar menjadi molekul kecil. Proses yang meliputi
antara lain pemecahan polisakarida menjadi monosakarida dan pemakaian
glukosa dalam proses respirasi untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP
(adenosine triphosphate). (Irnaningtyas. 2018).
9. Anabolisme adalah rangkaian reaksi kimia yang bertujuan untuk ....
a. menguraikan molekul besar menjadi molekul kecil
b. menguraikan molekul kecil menjadi molekul besar
c. membentuk senyawa dasar karbohidrat dari karbon dioksida dan air.
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d. menyusun atau sintesis molekul
e. menyimpan cadangan molekul yang berlebih
Jawaban : D
Pembahasan : Anabolisme adalah rangkaian reaksi kimia yang bertujuan
untuk menyusun atau sintesis molekul. Contoh anabolisme karbohidrat adalah
fotosintesis atau sintesis karbohidrat dengan bantuan energi cahaya matahari.
(Irnaningtyas. 2018).
10. Sel tidak mengkatabolisme karbon dioksida karena ….
a. ikatan gandanya terlalu stabil untuk dipecah
b. CO2 memiliki pengikatan elektron yang lebih sedikit daripada senyawa
organik lain
c. atom karbon tidak direduksi sempurna
d. molekulnya memiliki atom yang terlalu sedikit
e. sebagian besar energi elektron yang tersedia dilepas pada saat CO2
terbentuk
Jawaban : E
Pembahasan : Sel tidak mengkatabolisme karbon dioksida dikarenakan
sebagian besar energi elektron yang tersedia dilepas pada saat CO2 terbentuk
(Campbell, dkk. 2002)
11. Berdasarkan jalur metabolisme berikut ini, jalur mana yang dimiliki oleh
peristiwa fermentasi dan respirasi seluler ?
a. glikolisis
b. siklus krebs
c. rantai transpor elektron
d. sintesis asetil CoA dari piruvat
e. reduksi piruvat menjadi laktat
Jawaban : A
Pembahasan : sama seperti pada respirasi aerob, glukosa merupakan substrat
pada tahap awal fermentasi. Akan tetapi, reaksi fermentasi tidak sempurna
memecah karbon dioksida dan air, sehingga ATP yang dihasilkan lebih sedikit
dari jumlah ATP yang dihasilkan melalui respirasi aerob. (Irnaningtyas. 2018).
12. Berdasarkan pernyataan berikut ini, yang merupakan perbedaan nyata antara
fermentasi dan respirasi seluler adalah …
a. hanya respirasi yang mengoksidasi glukosa
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b. fermentasi, dan bukannya respirasi, merupakan suatu contoh jalur
katabolik
c. fosforilasi tingkat-substrat bersifat unik untuk fermentasi
d. NADH dioksidasi oleh rantai transpor elektron hanya dalam respirasi
e. NAD+ berfungsi sebagai agen pengoksidasi hanya dalam respirasi
Jawaban : D
Pembahasan : persamaan nyata yang dimiliki antara respirasi seluler (respirasi
aerob) dan fermentasi (respirasi anaerob) antara lain sebagai berikut :
- Melakukan oksidasi glukosa pada tahap glikolisis
- Fermentasi dan respirasi merupakan contoh peristiwa katabolisme
- Tidak ada perbedaan nyata pada tahap fosforilasi untuk peristiwa fermentasi
dan respirasi seluler
- NAD+ berfungsi sebagai agen pengoksidasi dalam respirasi seluler dan
fermentasi (Campbell, dkk. 2002)
13. Berdasarkan hasil yang terbentuk, fermentasi dibedakan menjadi 2 macam.
Dari tabel fermentasi di bawah ini, perbedaan yang benar adalah ….
No
Dasar Perbedaan
Fermentasi asam
Fermentasi
laktat
alkohol
I
Sifat
Anaerob
Anaerob
II ATP yang terbentuk
2
>2
III Hasil akhir
Asam laktat
Alkohol
IV Organisme yang melakukan Ragi (yeast)
Ragi (yeast)
V ATP yang terbentuk
2
2
a. III, IV, dan V
b. II, III, dan IV
c. I, IV, dan V
d. I, III, dan V
e. I, III, dan IV
Jawaban : B
Pembahasan : fermentasi merupakan contoh peristiwa respirasi anerob.
Adapun hasil akhir dari fermentasi asam laktat maupun fermentasi alkohol
adalah sama-sama menghasilkan 2 ATP. Jika ditinjau berdasarkan organisme
yang melakukan, fermentasi asam laktat dilakukan oleh manusia atau hewan
tingkat tinggi lainnya, sedangkan fermentasi alkohol dilakukan oleh ragi
(yeast). (Suwarno, 2011)
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14. Perhatikan pernyataan berikut :
i. Bakteri kemosintesis memiliki kemampuan seperti organisme berklorofil
ii. Bakteri kemosintesis memerlukan cahaya dalam mengolah karbohidrat
iii. Bakteri kemoautotrof mengoksidasi senyawa tertentu untuk asimilasi
karbon
iv. Bakteri kemoautotrof mereduksi senyawa tertentu untuk asimilasi karbon
Pernyataan yang tepat terkait peristiwa kemosintesis berada pada pilihan
nomor ….
a. i dan ii
b. i dan iii
c. ii dan iii
d. ii dan iv
e. i dan iv
Jawaban : B
Pembahasan :
- Beberapa bakteri kemosintesis ini mempunyai kemampuan seperti
organisme berklorofil, yaitu mampu membuat karbohidrat dari bahan
mentah anorganik, tetapi mereka tidak menggunakan energi cahaya untuk
melakukan hal itu.
- Bakteri kemoautotrof ini akan mengoksidasi senyawa-senyawa tertentu
dan energi yang dihasilkan tersebut akan digunakan untuk asimilasi karbon.
Energi bebas yang tersedia oleh oksidasi ini kemudian digunakan untuk
pembuatan karbohidrat (Campbell, dkk. 2002)
15. Contoh peristiwa kemosintesis yang tepat ditunjukkan pada peristiwa ….
a. pembentukan nitrat oleh bakteri Thiobacillus
b. pembentukan sulfat oleh bakteri Nitrobacter
c. pembentukan kalium oleh bakteri Nitrosomonas
d. pembentukan nitrat oleh bakteri Beggiatoa
e. pembentukan sulfat oleh bakteri Thiobacillus
Jawaban : E
Pembahasan :
Contoh peristiwa kemosintesis dapat terjadi pada proses pembentukan sulfat
oleh bakteri sulfur (Thiobacillus, dan Beggiatoa), serta pembentukan nitrat
oleh bakteri nitrat dan bakteri nitrit (Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan
Nitrobacter) (Irnaningtyas, 2018)
16. Reaksi terang fotosintesis memasok siklus Calvin dengan ….
a. CO2 dan ATP
b. H2O dan NADPH
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c. energi cahaya
d. ATP dan NADPH
e. gula dan O2
Jawaban : D
Pembahasan : Pada dasarnya, reaksi gelap dapat tetap berlangsung meskipun
ada cahaya, selagi memiliki ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi
terang. (Campbell, dkk. 2002)
17. Hubungan fotosintesis dengan reaksi terang dan reaksi gelap, yaitu ….
a. produk yang dihasilkan proses fotosintesis (karbohidrat) perlu melalui
tahapan yang terdapat dalam reaksi terang dan gelap
b. fotosintesis membutuhkan zat hijau daun yang dihasilkan oleh reaksi terang
dan reaksi gelap
c. fotosintesis memerlukan cahaya yang dihasilkan oleh reaksi terang dan
reaksi gelap
d. fotosintesis memerlukan hormon yang dihasilkan oleh reaksi terang dan
reaksi gelap
e. produk yang dihasilkan proses fotosintesis membutuhan air dari hasil reaksi
terang dan gelap
Jawaban : A
Pembahasan : Hubungan fotosintesis dengan reaksi terang dan reaksi gelap
yaitu produk yang dihasilkan proses fotosintesis (karbohidrat) perlu melalui
tahapan yang terdapat dalam reaksi terang dan gelap secara berkesinambungan.
Pada siang hari (ketika ada cahaya) sel-sel fotosintesis mengubah glukosa
menjadi sukrosa atau pati. Kemudian pada malam hari, sel-sel fotosintesis akan
mengubah pati menjadi sukrosa untuk diangkut ke sel-sel tumbuhan di batang,
daun, dan akar (Irnaningtyas. 2018).
18. Reaksi gelap disebut juga siklus Clavin Benson. Reaksi ini disebut gelap
lantaran …
a. tidak membutuhkan cahaya sama sekali
b. tidak bergantung pada cahaya secara langsung.
c. tidak dapat bekerja jika ada cahaya
d. menghasilkan energi ketika tidak mendapatkan cahaya
e. memerlukan cahaya untuk dapat bekerja secara efektif
Jawaban : B
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Pembahasan : . Reaksi ini disebut gelap lantaran tidak bergantung pada
cahaya secara langsung. Pada dasarnya, reaksi gelap dapat tetap berlangsung
meskipun ada cahaya, selagi memiliki ATP dan NADPH yang dihasilkan dari
reaksi terang (Campbell, dkk. 2002)
19. Reaksi terang merupakan reaksi yang ….
a. tidak membutuhkan cahaya sama sekali
b. tidak bergantung pada cahaya secara langsung.
c. tidak dapat bekerja jika ada cahaya
d. menghasilkan energi ketika tidak mendapatkan cahaya
e. reaksi yang bergantung pada cahaya
Jawaban : E
Pembahasan : Tahap awal fotosintesis adalah reaksi terang. Reaksi terang
merupakan reaksi yang bergantung pada cahaya (Suwarno, 2011).
20. Reaksi gelap fotosintesis merupakan reaksi lanjutan dari proses fotosintesis
yang berlangsung di dalam stroma. Komponen berikut yang tidak diperlukan
untuk berlangsungnya reaksi gelap fotosintesis adalah ….
a. cahaya matahari dan CO2
b. cahaya matahari dan H2O
c. ATP dan NADPH
d. cahaya matahari dan O2
e. ATP dan O2
Jawaban : D
Pembahasan : Reaksi gelap fotosintesis merupakan reaksi lanjutan dari proses
fotosintesis yang berlangsung dalam stroma serta tidak memerlukan cahaya
matahari dan oksigen (Irnaningtyas. 2018).
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KISI-KISI SOAL ULANGAN HARIAN
MATERI METABOLISME
Jenjang Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Tipe Soal
Jumlah Soal
Alokasi Waktu

: SMA
: Biologi
: XII/1
: Pilihan Ganda
: 10
: 20 Menit

Kompetensi Dasar : 3.2 Menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis
dalam makhluk hidup
4.2 Menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme
kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob
Materi Pokok

Indikator

Menentukan peran
enzim dalam
metabolisme

Menjelaskan proses
katabolisme dan
anabolisme

Membedakan proses
respirasi aerob dan
anaerob

: Metabolisme

Soal

Ranah
Kognitif

No
Soal

Jawaban

Pernyataan yang benar ditunjukkan
oleh nomor ….

C2

1

A

C4

2

B

C3

3

C

C2

4

E

C3

5

D

C3

6

A

C3

7

E

Berdasarkan data tersebut, enzim
katalase dipengaruhi oleh ….
Jika larutan enzim dijenuhkan
dengan substrat, cara yang paling
efektif untuk mendapatkan produk
yang lebih cepat adalah ….
Peristiwa berikut yang merupakan
proses anabolisme adalah ….
Pernyataan berikut menggambarkan
proses
yang
terjadi
dalam
katabolisme :
i. Asam
piruvat
mengalami
dekarboksilase
ii. Menghasilkan etanol
iii. Menghasilkan dua molekul ATP
Proses katabolisme tersebut adalah
….
Berdasarkan jalur metabolisme
berikut ini, jalur mana yang dimiliki
oleh peristiwa fermentasi dan
respirasi seluler ?
Perhatikan pernyataan berikut :
i.
Glikolisis
adalah
tahap
pemecahan glukosa menjadi
ATP, 2 asam piruvat, dan
NADH
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Indikator

Soal

No
Soal

Jawaban

C3

8

B

C2

9

D

C2

10

C

ii.

Menjelaskan proses
fotosintesis

Dekarboksilasi oksidatif adalah
tahap pemecahan asam piruvat
menjadi asetil CoA (senyawa
antara)
iii. Siklus krebs merupakan tahap
yang memproses asetil CoA
menjadi CO2
iv. Rantai transpor elektron adalah
tahap yang mengubah senyawa
NADH dan FADH2 menjadi
ATP agar dapat digunakan oleh
tubuh
Pernyataan yang salah ditunjukkan
oleh nomor ….
Pada
peristiwa
fotosintesis
berlangsung hal-hal berikut ini,
kecuali ….
Reaksi gelap fotosintesis merupakan
reaksi
lanjutan
dari
proses
fotosintesis yang berlangsung di
dalam stroma. Komponen berikut
yang tidak diperlukan untuk
berlangsungnya
reaksi
gelap
fotosintesis adalah ….
Hubungan fotosintesis dengan reaksi
terang dan reaksi gelap, yaitu ….

Ranah
Kognitif

Rubrik Penilaian :
Jika benar mendapatkan skor 10
Jika salah mendapatkan skor 0
Nilai Akhir =

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝑷𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉𝒂𝒏
𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒂𝒍

x 100
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1. Perhatikan pernyataan berikut :
i. Enzim sangat penting bagi organisme hidup, karena dapat melaksanakan
reaksi pada tingkat sel
ii. Struktur enzim terdiri dari apoenzim dan kofaktor
iii. Koenzim adalah kofaktor yang memiliki fungsi aktif sebagai katalisator
yang dapat meningkatkan kemampuan katalitik suatu enzim
iv. Apoenzim bersifat stabil pada suhu tinggi
v. Kofaktor bersifat thermolabil (peka terhadap suhu tinggi)
Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor ….
a. i, ii, dan iii
b. ii, iii, dan iv
c. i, ii, dan iv
d. i, ii, dan v
e. ii, iii, dan v
2. Berikut data hasil percobaan enzim katalase :
No
1
2
3

Perlakuan
Ekstrak hati + 5 tetes H2O2 10%
Ekstrak hati + 10 tetes H2O2 10%
Ekstrak hati didinginkan + 5 tetes H2O2 10%

Gelembung gas
++
+++
+

Nyala Api
++
+++
+

Keterangan :
+
: Sedikit
++
: Sedang
+++ : Banyak
Berdasarkan data tersebut, enzim katalase dipengaruhi oleh ….
a. konsentrasi dan volume enzim
b. konsentrasi dan volume substrat
c. volume substrat dan volume enzim
d. volume substrat dan konsentrasi enzim
e. konsentrasi substrat
3. Jika larutan enzim dijenuhkan dengan substrat, cara yang paling efektif untuk
mendapatkan produk yang lebih cepat adalah ….
a. memanaskan larutan itu sampai 90°c
b. menambahkan lebih banyak substrat
c. menambahkan lebih banyak enzim
d. menambahkan suatu inhibitor alosterik
e. menambahkan suatu inhibitor nonkompetitif
4. Peristiwa berikut yang merupakan proses anabolisme adalah ….
a. respirasi seluler menghasilkan energi
b. konversi gula menjadi karbondioksida dan air
c. perubahan molekul kompleks menjadi sederhana
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d. pemecahan ikatan kimia menjadi molekul sederhana
e. penyimpanan energi pada proses fotosintesis
5. Pernyataan berikut menggambarkan proses yang terjadi dalam katabolisme :
i. Asam piruvat mengalami dekarboksilase
ii. Menghasilkan etanol
iii. Menghasilkan dua molekul ATP
Proses katabolisme tersebut adalah ….
a. respirasi aerob
b. asimilasi
c. fermentasi asam laktat
d. fermentasi alkohol
e. fosforilasi
6. Berdasarkan jalur metabolisme berikut ini, jalur mana yang dimiliki oleh
peristiwa fermentasi dan respirasi seluler ?
a. glikolisis
b. siklus krebs
c. rantai transpor elektron
d. sintesis asetil coa dari piruvat
e. reduksi piruvat menjadi laktat
7. Perhatikan pernyataan berikut :
i. Glikolisis adalah tahap pemecahan glukosa menjadi ATP, 2 asam piruvat,
dan NADH
ii. Dekarboksilasi oksidatif adalah tahap pemecahan asam piruvat menjadi
asetil CoA (senyawa antara)
iii. Siklus krebs merupakan tahap yang memproses asetil CoA menjadi CO2
iv. Rantai transpor elektron adalah tahap yang mengubah senyawa NADH dan
FADH2 menjadi ATP agar dapat digunakan oleh tubuh
Pernyataan yang salah ditunjukkan oleh nomor ….
a. i dan ii
b. ii dan iii
c. iii dan iv
d. i, ii, dan iii
e. i, ii, iii, dan iv
8. Pada peristiwa fotosintesis berlangsung hal-hal berikut ini, kecuali ….
a. pengikatan CO2 dalam reaksi gelap
b. daur Calvin dalam reaksi terang
c. pemecahan air yang melepaskan elektron
d. pemanfaatan ATP dan NADPH dalam reaksi gelap
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e. perubahan senyawa beratom C tiga menjadi glukosa
9. Reaksi gelap fotosintesis merupakan reaksi lanjutan dari proses fotosintesis
yang berlangsung di dalam stroma. Komponen berikut yang tidak diperlukan
untuk berlangsungnya reaksi gelap fotosintesis adalah ….
a. cahaya matahari dan CO2
b. cahaya matahari dan H2O
c. ATP dan NADPH
d. cahaya matahari dan O2
e. ATP dan O2
10. Hubungan fotosintesis dengan reaksi terang dan reaksi gelap, yaitu ….
a. fotosintesis membutuhkan zat hijau daun yang dihasilkan oleh reaksi
terang dan reaksi gelap
b. fotosintesis memerlukan cahaya yang dihasilkan oleh reaksi terang dan
reaksi gelap
c. produk yang dihasilkan proses fotosintesis (karbohidrat) perlu melalui
tahapan yang terdapat dalam reaksi terang dan gelap
d. fotosintesis memerlukan hormon yang dihasilkan oleh reaksi terang dan
reaksi gelap
e. produk yang dihasilkan proses fotosintesis membutuhan air dari hasil
reaksi terang dan gelap
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Lampiran 6. Panduan Menginstal Aplikasi Media Pembelajaran Berbasis
Aplikasi Android

A. CARA MENGINSTAL MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS
APLIKASI ANDROID PADA PERANGKAT ANDROID
1. Klik link berikut ini https://drive.google.com/file/d/14aQQgWtWu5b8xf_TpvyM9SPo7gvHeIl/view?usp=sharing
2. Pilih file yang berjudul APK Metabolisme (Android).apk dan klik tombol
“Instal”.

3. Tunggu file terdownload di perangkat android
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4. Tunggu file terpasang di perangkat android

5. Buka aplikasi yang telah terinstal di perangkat android

6. Izinkan aplikasi android mengakses foto, media, dan file di perangkat
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7. Izinkan aplikasi android melakukan dan mengelola panggilan telepon

8. Izinkan aplikasi android mengambil gambar dan merekam video

9. Aplikasi siap digunakan
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B. CARA MENGINSTAL MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS
APLIKASI ANDROID PADA PERSONAL COMPUTER (PC)
1. Hidupkan personal computer (PC) yang hendak digunakan
2. Sambungkan personal computer (PC) dengan jaringan internet
3. Klik link berikut ini https://drive.google.com/file/d/14aQQgWtWu5b8xf_TpvyM9SPo7gvHeIl/view?usp=sharing
4. Klik dua kali (double click) file yang berjudul EXE Metabolisme(PC).exe

5. Klik tombol “DOWNLOAD”
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6. Klik tombol “TETAP DOWNLOAD”

7. Simpan file aplikasi di perangkat Personal Computer (PC)

8. Buka file yang telah berhasil terinstal
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9. Klik pilihan “More Info”

10. Klik pilihan “Run Anyway”

11. Aplikasi siap digunakan pada perangkat Personal Computer (PC)
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Lampiran 7. Hasil Validasi Validator Materi
b. Validator I
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c. Validator II
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d. Validator III
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Lampiran 8. Hasil Validasi Validator Media
a. Validator IV
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b. Validator II
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c. Validator III
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