PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENGEMBANGAN MODUL DIGITAL KEGIATAN PRAKTIKUM
OBSERVASIONAL PADA MATERI JARINGAN TUMBUHAN KELAS XI
SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Biologi

Oleh:
Karissa Adiati
NIM : 171434016

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2021

i

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SKRIPSI
PENGEMBANGAN MODUL DIGITAL KEGIATAN PRAKTIKUM
OBSERVASIONAL PADA MATERI JARINGAN TUMBUHAN KELAS XI

Oleh:
Karissa Adiati
NIM: 171434016

Telah disetujui oleh:

Pembimbing,

Ignatius Yulius Kristio Budiasmoro S.Si., M.si

ii

Tanggal 10 Juni 2021

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SKRIPSI
PENGEMBANGAN MODUL DIGITAL KEGIATAN PRAKTIKUM
OBSERVASIONAL PADA MATERI JARINGAN TUMBUHAN KELAS XI
Dipersiapkan dan ditulis oleh:
Karissa Adiati
NIM: 171434016

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Biologi
JPMIPA FKIP Universitas Sanata
Dharma pada tanggal: 9 Juli 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji
Nama Lengkap
Ketua

Tanda Tangan

: Dr. Marcellinus Andy Rudhito, S.Pd.

………………

Sekretaris : Dr. Luisa Diana Handoyo, M.Si.

………………

Anggota

: Drs. Antonius Tri Priantoro, M.For.Sc.

………………

Anggota

: Dr. Luisa Diana Handoyo, M.Si

………………

Anggota

: Betty, S.Si., M.Si.

………………

Yogyakarta, 9 Juli 2021
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma
Dekan,

Dr. Yohanes Harsoyo, S.Pd., M.Si

iii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERSEMBAHAN
“Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai
kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari (Matius 6:34).

Kupersembahkan untuk :
Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan berkat dan rahmat-Nya
Bapak Yohanes Hanung Prastyawan dan Ibu Enny Anjarwati selaku orang tua serta
saudari Kezia Adiati selaku kakak yang telah banyak berkorban, memotivasi, dan
mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
Almamater Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta.
Diri sendiri yang sudah mau berjuang hingga akhirnya skripsi ini selesai.

iv

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak
memuat karya orang lain atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan
dalam kutipan dan daftar pustaka sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 9 Juli 2021
Penulis

Karissa Adiati

v

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta :
Nama : Karissa Adiati
NIM : 171434016
Demi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada
Perpustakan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul
Pengembangan Modul Digital Kegiatan Praktikum Observasional Pada Materi
Jaringan Tumbuhan Kelas XI.
Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma
hak untuk menyimpan, untuk mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya
dalam

bentuk

pangkalan

data,

mendistribusikan

secara

terbatas,

dan

mempublikasikannya diinternet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa
perlu ijin dari saya maupun memberikan royalty kepada saya selama tetap
mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenernya.

Dibuat di

: Yogyakarta

Pada tanggal : 9 Juli 2021

Yang menyatakan,

Karissa Adiati

vi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK
PENGEMBANGAN MODUL DIGITAL KEGIATAN PRAKTIKUM
OBSERVASIONAL PADA MATERI JARINGAN TUMBUHAN KELAS XI
Karissa Adiati
Universitas Sanata Dharma
2021
Latar belakang penelitian dan pengembangan modul digital materi jaringan tumbuhan
ini ialah tidak adanya kegiatan praktikum selama sekolah daring. Sedangkan
keterampilan praktikum tetap dibutuhkan. Modul digital ini menjadi salah satu media
pembelajaran yang membantu guru untuk menjelaskan tentang materi praktikum dan
disertai dengan video praktikum. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk
mengembangkan modul digital dan mengetahui kelayakan modul digital sebagai
media pembelajaran. Tahapan dalam penelitian menggunakan tahapan penelitian dan
pengembangan Borg and Gall. Pengumpulan data dengan cara observasi dan
wawancara guru biologi. Validasi produk modul digital dengan ahli dan analisis hasil
validasi menggunakan kategori kelayakan produk oleh Mardapi. Hasil yang diperoleh
produk berupa modul digital yang berisikan panduan praktikum, dasar teori, dan
latihan soal layak dikembangkan dan diujicobakan dengan revisi yang ada.
Kesimpulan dari penelitian ini dihasilkan sebuah modul digital panduan kegiatan
praktikum berisikan video panduan praktikum, dasar teori, dan latihan soal tentang
materi jaringan tumbuhan. Hasil validasi menunjukkan skor 2,70 dengan kategori
“tinggi” serta layak diujicobakan dengan revisi.
Kata Kunci : Modul digital, praktikum, jaringan tumbuhan
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ABSTRACT
DEVELOPING A DIGITAL MODULE OF OBSERVATIONAL PRACTICE
ACTIVITIES TO TEACH PLANT TISSUES TO ELEVENTH GRADE
STUDENTS
Karissa Adiati
Universitas Sanata Dharma
2021
The background of the research and development of this digital module for plant
tissue material is that there are no practical activites during online schooling. While
practical skills are still needed. This digital module is one of the learning media that
helps teachers to explain practicum material and is accompanied by practicum
videos. The purpose of this study is to determine the development of digital modules
and the feasibility of digital modules as learning media. The stages in the research
use the research and development stages of Borg and Gall. Collecting data by means
of observations and interview with biology teachers. Validation of digital module
products with expert and analysis of validation results using product eligibility
categories by Mardapi. The result obtained by the product are in the form of a digital
module containing practical guides, theoretical basis, and practice questions that are
worthy of being developed and tested with existing revisions. The conclusion of this
research is that a digital module for practical activity guides contains a practical
video guide, theorical basis, and practice questions about plant tissues. The
validation result show a score of 2.70 in the “high” category and deserves to be
tested with revisions..
Keyword : Digital module, practicum, plant tissue
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Permasalahan
Pembelajaran pada masa pandemi ini merupakan suatu hal yang baru.
Jika biasanya kegiatan belajar mengajar dilakukan secara tatap muka atau luar
jaringan, pada saat ini dilakukan dalam jaringan atau secara virtual. Pada
pengelolaan pembelajaran di masa pandemi ini tidak mudah, banyak
permasalahan dan kendala yang dihadapi. Adanya pandemi ini membatasi
ruang gerak guru dan peserta didik untuk belajar dari lingkungan sekitar. Guru
dan peserta didik harus beradaptasi dengan model pembelajaran jarak jauh.
Kegiatan pembelajaran yang biasanya dilakukan dengan berbagai model,
media, dan metode pembelajaran sekarang menjadi terbatas karena tidak
semua dapat diterapkan dalam pembelajaran jarak jauh.
Menurut hasil wawancara dengan guru biologi SMA Stella Duce 1,
SMA Negeri 11 Yogyakarta, SMA Negeri 4 Yogyakarta, SMA Negeri 6
Yogyakarta, SMA Santa Maria, SMA Kolose De Britto, SMA Negeri 10
Yogyakarta, dan SMA Pangudi Luhur Yogyakarta, hanya 2 sekolah yang
sudah melakukan pengembangan media untuk tetap melakukan praktikum.
SMA Santa Maria dan SMA Kolose De Britto mengajak siswa untuk tetap
praktikum secara mandiri. Sedangkan untuk sekolah lain masih terbatas
dengan menggunakan video demonstrasi dari youtube dan analisis dari video
tersebut.
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Praktik baik yang dapat diambil dari SMA Santa Maria, guru meminta
siswa untuk membuat petunjuk praktikum dan melakukannya secara mandiri
sehingga siswa lebih mandiri dalam melakukan praktikum karena mereka
sendiri yang membuat petunjuknya. Kegiatan pembelajaran online di SMA
Santa Maria juga sudah dilakukan sebelum pandemi, sehingga siswa sudah
terbiasa dengan pembelajaran online. di SMA Negeri 6 Yogyakarta, praktik
baik yang dilakukan guru ialah mengajak siswa untuk mencari video
pembelajaran. Dari kegiatan ini, siswa akan benar-benar belajar karena harus
mencari video yang sesuai dengan materi tersebut.
Pada SMA Kolose De Britto, praktik baiknya ialah guru dapat
menerapkan metode dan model pembelajaran yang sama antara luring dan
daring. Diskusi tetap berjalan selama pembelajaran daring, hanya saja untuk
tugas mengerjakan soal dan kuis-kuis dikurangi dan digantikan ke suatu
proyek. Sedangkan praktik baik di 8 sekolah (SMA Stella Duce 1, SMA
Negeri 11 Yogyakarta, SMA Negeri 4 Yogyakarta, SMA Negeri 6
Yogyakarta, SMA Santa Maria, SMA Kolose De Britto, SMA Negeri 10
Yogyakarta, dan SMA Pangudi Luhur Yogyakarta) yang menjadi narasumber
ialah semua guru membebaskan sumber belajar yang digunakan. Siswa
diperbolehkan mencari tahu tentang materi pembelajaran tersebut di internet
sehingga pengetahuan siswa akan lebih luas. Namun dari hasil pencarian
tersebut guru melakukan klarifikasi sehingga meminimalisir kesalahan konsep
materi pembelajaran.
2
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Keterbatasan pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi ini mengajak
guru untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan media yang ada. Pemakaian
media pembelajaran yang menarik dan bervariasi dalam proses kegiatan
belajar mengajar dapat memotivasi dan meningkatkan minat belajar peserta
didik. Selain itu, media juga dapat digunakan sebagai penuntun atau alat bantu
dalam mengajar (Hastika, 2016). Salah satu pembelajaran yang sangat
membutuhkan media dalam proses KBM ialah mata pelajaran biologi.
Karakteristik dari pembelajaran biologi ini belajar menggunakan benda
konkret dan dapat dikembangkan berdasarkan pengalaman yang nyata
(Budiarti, 2014). Hampir seluruh materi pada pembelajaran biologi
memerlukan pengalaman yang nyata supaya lebih mudah dipahami dan
peserta didik mendapatkan hal konkret.
Pengalaman nyata pada pembelajaran biologi dapat diperoleh dari
kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum ini memberikan kesempatan kepada
peserta didik untuk mencoba mempraktikkan, sehingga peserta didik tidak
hanya membayangkan (Putri, 2018). Selain itu, kegiatan praktikum juga bisa
digunakan untuk meningkatkan sikap ilmiah siswa. Metode pembelajaran
praktikum mengajak peserta didik untuk mengikuti suatu proses dan dapat
menarik kesimpulan dari proses yang terjadi (Agustina, 2016). Namun, pada
masa pandemi seperti ini, kegiatan praktikum sulit dilakukan karena
kurangnya fasilitas yang dimiliki oleh peserta didik. Selain itu, perlu adanya
pengawasan dari guru mata pelajaran untuk mengawasi jalannya kegiatan
3
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praktikum. Oleh karena itu, untuk pembelajaran jarak jauh kegiatan praktikum
belum dapat dilakukan secara optimal.
Kegiatan praktikum pada masa pembelajaran jarak jauh akan lebih
mudah jika dilakukan secara virtual. Praktikum virtual dapat mengatasi
permasalahan seperti peralatan lab yang tidak dimiliki oleh peserta didik dan
waktu pembelajaran yang terbatas (Gaffar, 2016). Selain itu, praktikum
virtual juga lebih aman dilakukan karena tidak langsung bersentuhan dengan
bahan laboraturium yang beresiko tinggi. Pelaksanaan kegiatan praktikum
secara virtual juga memudahkan guru dalam penyediaan alat dan bahan
karena praktikum secara virtual tidak membutuhkan alat dan bahan. Semua
alat dan bahan sudah tersedia pada aplikasi yang digunakan. Dari kegiatan
praktikum virtual, siswa tetap akan mendapatkan pengalaman untuk
mempraktikkan langsung kegiatan tersebut sehingga diharapkan siswa tetap
mendapat pengalaman secara konkret.
Pada praktikum virtual dapat menggunakan aplikasi yang didesain
untuk menunjang pembelajaran biologi (Muhammad, 2012). Dalam aplikasi
tersebut dapat berisi tentang foto dari alat yang akan digunakan, lalu ada pula
suara dan video. Aplikasi praktikum virtual juga berisi tentang cara kerja
melakukan praktikum tersebut. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam
praktikum visual ini merupakan praktikum observasional.
Materi pembelajaran yang membutuhkan kegiatan praktikum salah
satunya ialah pengamatan tentang jaringan tumbuhan kelas XI. Kegiatan
4
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pembelajaran pada materi ini membahas tentang jaringan meristem, jaringan
dewasa, dan macam-macam jaringan tumbuhan. Pengamatan menggunakan
mikroskop sangat diperlukan pada bab ini karena jaringan tumbuhan tidak
dapat dilihat secara kasat mata. Oleh karena itu, materi ini mengalami kendala
karena guru tidak dapat mengajak siswa untuk langsung pengamatan
menggunakan mikroskop. Praktikum pada materi jaringan tumbuhan
merupakan praktikum observasional yang berarti siswa tidak meneliti variabel
namun hanya mengamati.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana desain kegiatan praktikum materi Jaringan Tumbuhan Kelas
XI pada pembelajaran daring?
2. Bagaimanakah kelayakan produk pembelajaran praktikum observasional
virtual sebagai media pembelajaran materi Jaringan Tumbuhan Kelas XI?
C. Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian pengembangan ini adalah :
1. Materi biologi yang digunakan sebagai penelitian pengembangan yaitu
“Jaringan

pada

Tumbuhan”

pada

Kompetensi

Dasar

(KD)

3.2

Menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan
dengan fungsi organ pada tumbuhan dan KD 4.2 Menyajikan data hasil
pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan.
2. Praktikum virtual yang dikembangkan pada materi Jaringan Tumbuhan
merupakan praktikum observasional virtual.
5
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3. Materi yang dikembangkan dalam praktikum observasional virtual ialah
anatomi akar, batang, dan daun.
4. Desain dari aplikasi praktikum observasional virtual hanya berupa
gambar, suara, cara kerja, dan latihan soal.
5. Penggunaan produk modul digital hanya bisa secara offline dan tidak bisa
digunakan untuk pengambilan nilai siswa.
D. Tujuan Penelitian
1. Mendesain modul kegiatan praktikum materi Jaringan Tumbuhan Kelas
XI pada pembelajaran daring.
2. Mengetahui kelayakan modul digital panduan kegiatan praktikum
observasional virtual sebagai media pembelajaran materi Jaringan
Tumbuhan Kelas XI.
E. Manfaat Penelitian
a. Bagi Peneliti
Mendapatkan

pengalaman

baru tentang

pengembangan

media

pembelajaran berupa praktikum observasional virtual.
b. Bagi Guru
a. Melalui penelitian ini, guru mendapatkan berbagai pengalaman
baru dan ada pengembangan media yang bisa digunakan dalam
pembelajaran.
b. Mempermudah guru dalam melakukan kegiatan praktikum materi
Jaringan Tumbuhan
6
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c. Bagi Sekolah
Dapat menjadi referensi bagi sekolah dalam pengembangan media
pembelajaran.

7
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembelajaran Daring
Pada masa pandemi ini, kegiatan belajar dilaksanakan secara jarak
jauh atau dalam jaringan (daring). Kemajuan teknologi sangatlah dibutuhkan
pada pembelajaran daring (Handarini, 2020). Menurut (Sofyana, 2019), tujuan
dari pembelajaran daring ialah memberikan layanan pembelajaran bermutu
yang bersifat masif dan terbuka secara luas. Saat pelaksanaan pembelajaran
daring, dibutuhkan perangkat seperti telepon genggam, laptop, atau komputer.
Selain itu, juga dibutuhkan jaringan internet yang stabil supaya pembelajaran
bisa berjalan dengan lancar.
Keuntungan dari pembelajaran daring ialah dapat memudahkan
kegiatan belajar. Hal ini dikarenakan pada pembelajaran daring siswa bisa
belajar secara mandiri. Selain itu, pembelajaran daring juga lebih fleksibel
dibandingkan pembelajaran tatap muka. Pada pembelajaran daring, siswa juga
menjadi lebih mandiri dalam mempelajari materi pelajaran (Sadikin, 2020).
Namun, terdapat kendala dalam pelaksanaannya seperti kestabilan jaringan
internet karena tidak semua daerah memiliki jaringan internet yang stabil.
Keterbatasan kuota juga menjadi salah satu kendala yang dialami oleh siswa.
Namun kendala keterbatasan kuota sudah bisa diatasi, karena sekarang
pemerintah menyediakan subsidi kuota bagi pelajar. Subsidi kuota tersebut
8
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dibagi menjadi 2 macam, yaitu kuota utama dan kuota belajar. Jika kuota
belajar maka dapat hanya dapat digunakan untuk platform pembelajaran.
Pembelajaran daring bisa menggunakan berbagai platform seperti
whatsapp, zoom, web blog, google classroom, dan lain-lain. Untuk media
yang digunakan bisa berupa video, foto kegiatan, powerpoint materi, modul,
dan

masih

banyak

lagi.

Selama

pembelajaran

daring,

diperlukan

pengembangan dalam pembuatan media pembelajaran supaya siswa tidak
cepat bosan. Selain itu, jika hanya diberi tugas secara terus menerus, siswa
juga akan merasa terbebani dengan banyaknya tugas. Oleh karena itu, masih
perlunya ide-ide pengembangan produk pembelajaran secara daring.
B. Teori Pembelajaran dan Belajar
a. Discovery Learning
Pembelajaran dalam kelas pada saat ini lebih mengajak siswa
untuk aktif. Siswa diminta untuk menemukan permasalahan sendiri
dan dapat menyelesaikannya sendiri. Guru hanya sebagai fasilitator
pembelajaran di kelas dan pusat pembelajaran ada di siswa. Kegiatan
belajar seperti ini dapat mengaktifkan siswa untuk mengonstruksi
materi pelajaran sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih baik (Salmi,
2019).
Pada kegiatan pembelajaran yang aktif, guru menggunakan
model discovery learning. Model discovery menekankan pada
pengalaman langsung dan pentingnya pemahaman ide. Pembelajaran
9
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dengan model discovery dimulai dengan mengangkat permasalahan
yang ditemukan siswa pada kehidupan sehari-hari. Kemudian dari
permasalahan tersebut, siswa diminta untuk dapat membuat suatu
penyelesaian. Dari model pembelajaran yang seperti itu, siswa
diharapkan dapat lebih memahami tentang materi yang diajarkan
karena siswa mengalami langsung.
Kegiatan aktif dalam model discovery learning bisa diterapkan
pada praktikum. Discovery learning merupakan pengembangan dari
cara pandang konstruktivisme (Sartono, 2018). Pengembangannya
ialah pada discovery siswa belajar aktif untuk menemukan konsep dari
serangkaian data yang diperoleh dari pengamatan atau percobaan.
Oleh karena itu, jika diterapkan dalam praktikum sesuai karena pada
praktikum siswa akan memperoleh data dari pengamatan.
Kelebihan penggunaan discovery learning bisa membantu
siswa

dalam

meningkatkan

keterampilan

dan

meningkatkan

kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Jika discovery
diterapkan di kelas, maka siswa akan lebih mengingat tentang materi.
Tidak hanya mengingat, siswa juga memahami tentang konsep yang
diajarkan. Dari penerapan discovery siswa diajarkan untuk dapat
belajar secara mandiri dan memecahkan permasalahan tanpa bantuan
orang lain.

10
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Kelemahan

dari

penerapan

discovery

learning

ialah

pembelajaran akan berjalan lebih lama. Hal ini dikarenakan guru
membebaskan siswa untuk eksplorasi tentang apa yang ingin mereka
tahu. Karena fokus pembelajaran ada pada siswa, sehingga guru harus
bisa menjadi fasilitator dan motivator.
b. Teori Pembelajaran Sibernetik
Kegiatan

belajar

mengalami

perkembangan

seiring

kemajuan teknologi. Dengan demikian, perlu adanya pembaharuan
teori belajar supaya tetap sesuai dengan perkembangan yang ada.
Teori belajar juga harus mampu untuk menghubungkan hal yang
ada dengan hasil dari hal tersebut.
Salah satu teori yang menitikberatkan pada penggunaan
teknologi di dalamnya ialah teori pembelajaran sibernetik. Pada
teori ini mementingkan tentang proses pembelajaran dan
penggunaan teknologi untuk mendapatkan informasi dengan cepat
dan tepat. Teori sibernetik ini merupakan salah satu teori belajar
yang relatif baru jika dibandingkan dengan teori yang sudah ada
sebelumnya.
Teori sibernetik hampir sama dengan teori kognitif yang
lebih mementingkan proses pembelajaran dibandingkan dengan
hasil. Cara belajar secara sibernetik terjadi jika siswa mengolah
informasi yang didapatkan, kemudian memonitorinya, lalu mencari
11
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dan menyusun strategi sesuai dengan informasi yang didapatkan
(Arifin, 2017).
Keunggulan dari teori sibernetik ialah memperoleh suatu
pengetahuan dari pengalaman yang disusun menjadi suatu konsep,
teori, atau informasi umum. Hasil belajar dari teori ini ialah adanya
perubahan baik secara kemampuan pada ranah kognitif, afektif,
dan psikomotorik. Sedangkan untuk kelemahan yang dimiliki
sibernetik ini ialah pengetahuan dan pemahaman tentang
mekanisme pembelajaran sangatlah terbatas. Keterbatasan ini juga
membuat sulitnya penerapan teori sibernetik.
c. Teori Classical Conditioning
Pembelajaran menggunakan sebuah stimulus merupakan hal
yang sering digunakan. Pada teori classical conditioning ini
stimulus digunakan berulang kali hingga menimbulkan respon dari
siswa. Pengulangan pada suatu materi akan membuat siswa
menjadi lebih paham tentang materi tersebut.
Prinsip-prinsip dalam teori classical conditioning ialah belajar
merupakan

pembentukan

kebiasaan

yang

menghubungkan

stimulus. Proses pembelajaran juga akan terjadi bila adanya
interaksi antara organisme dengan lingkungan. Kegiatan belajar ini
akan menimbulkan perubahan-perubahan pada organisme dan
setiap rangsangan akan menimbulkan aktivitas otak (Nurhidayati,
12
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2012). Oleh karena itu, pada proses pembelajaran diperlukan
stimulus yang sesuai. Untuk stimulus yang diberikan dapat dari
kuat ke lemah. Lama kelamaan siswa akan terbiasa dengan pola
yang diberikan sehingga menimbulkan cara belajar baru.
C. Modul Digital
a. Pengertian modul digital
Modul merupakan suatu unit bahan ajar yang disusun secara
menarik dan sistematis supaya bisa dipelajari secara mandiri. Terdapat
karakteristik untuk penyusunan modul pembelajaran yang meliputi : 1.
Self instructional atau siswa mampu untuk mempelajari sendiri isi
modul tersebut; 2. Self contained, seluruh materi pembelajaran
terdapat pada satu modul utuh; 3. Stand alone, modul yang
dikembangkan tidak tergantung media lain atau tidak harus digunakan
secara bersamaan dengan media lain; 4. Adaptif, modul mengikuti
perkembangan teknologi dan ilmu yang ada; 5. User friendly, modul
dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna atau siswa; 6.
Konsistensi, pada pembuatan modul isi yang dituliskan harus
konsisten begitu pula dengan font, tata letak, dan spasi. (Fatimah,
2017)
Modul digital atau biasa disebut e-modul merupakan bentuk
pengembangan dari modul cetak. E-modul ini merupakan modul ajar
yang berbasis web sehingga lebih mudah dalam navigasi dan
13
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memungkinkan banyaknya tampilan gambar atau video (Putri N. S.,
2015). Dalam penggunaannya, bisa diakses melalui perangkat yang
sudah terhubung untuk mengakses modul digital (Permatasari, 2017).
Jika dibandingkan dengan modul cetak, modul digital lebih praktis
karena mudah dibawa kemana-mana. Dengan kepraktisan ini, modul
digital lebih mudah dipelajari. Kelengkapan dari modul digital juga
bisa disesuaikan dengan keinginan guru. Pada modul digital dapat
dilengkapi dengan pre-test dan post-test. Dengan demikian, akan
memudahkan guru karena dengan memberi satu modul digital dapat
mencakup semua kegiatan pembelajaran.
Tidak hanya praktis dan dapat mencakup semua kegiatan
pembelajaran, modul digital juga bisa dilengkapi dengan audio
sehingga siswa tidak hanya mendapat penjelasan dari melihat gambar
atau video, namun juga mendengarkan. Modul digital ini seperti guru
yang sedang menjelaskan di kelas. Dengan seperti itu, diharapkan
modul digital dapat menjadi media pembelajaran yang cukup efektif di
masa pembelajaran daring.
b.

Manfaat Modul Digital Dalam Pembelajaran
Manfaat dari penggunaaan modul digital dalam pembelajaran

cukup banyak. Selain lebih praktis jika dibandingkan modul cetak,
modul digital juga dapat menampilkan video. Jika pada modul cetak,
maksimal hanya menggunakan foto. Sedangkan pada modul digital,
14
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dapat ditampilkan lebih banyak video dan foto yang menunjang
pembelajaran.
Desain modul digital juga sangat bisa disesuaikan dengan
kebutuhan guru. Dari desain yang menarik, diharapkan siswa lebih
tertarik untuk belajar. Pada modul digital juga bisa didesain untuk
mencakup pembelajaran dari awal hingga akhir. Untuk umpan balik
secara otomatis dari siswa juga mudah didapatkan. Selain desain yang
menarik untuk menambah minat belajar siswa, modul digital ini juga
bisa digunakan untuk menarik minat membaca siswa.
Pada pembelajaran biologi, modul digital dapat digunakan
sebagai

media

dalam

kegiatan

praktikum.

Terlebih

disaat

pembelajaran daring, banyak kegiatan praktikum yang terhambat dan
bisa digantikan dengan modul digital. Pada modul digital dapat
ditampilkan cara kerja praktikum, sehingga siswa tidak hanya
membayangkan tetapi dapat melihatnya.
D. Kegiatan Praktikum
a. Praktikum Riil
Praktikum merupakan salah satu kegiatan wajib pada mata
pelajaran biologi. Kegiatan praktikum dapat dilakukan di laboratorium
sekolah maupun lingkungan sekitar seperti halaman sekolah, rumah,
gunung, dan lain-lain. Menurut (Ningrum, 2019), kegiatan praktikum
yang efektif membutuhkan laboratorium dan peralatannya yang
15
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berkecukupan. Ketika praktikum, peserta praktikum juga harus
memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Apabila
praktikum dilakukan di alam, maka akan efektif jika peserta dapat
mengetahui tujuan pembelajaran, memilih tempat yang sesuai hingga
menuliskan laporan praktikum.
Kegiatan praktikum membutuhkan waktu yang berbeda dari
pembelajaran teori. Saat pelaksanaan praktikum, diperlukan waktu
cukup panjang karena ada langkah-langkah kerja yang harus
dilakukan. Karena diperlukan waktu yang cukup panjang, kegiatan
praktikum biasanya dilaksanakan seusai pembelajaran teori atau di
luar jam pelajaran sekolah.
Sebelum kegiatan praktikum dimulai, dibutuhkan persiapan
untuk menyiapkan alat dan bahan yang digunakan saat praktikum.
Setelah kegiatan praktikum selesai, dibutuhkan waktu lebih untuk
membersihkan alat yang digunakan saat praktikum. Kendala yang
dihadapi jika melaksanakan praktikum ialah keterbatasan waktu yang
dimiliki oleh sekolah.
Pelaksanaan kegiatan praktikum digunakan untuk mencapai
tujuan pembelajaran pada materi terkait. Selain itu, saat kegiatan
praktikum guru juga bisa menilai psikomotor siswa. Lalu dari kegiatan
praktikum ini, siswa mendapatkan pengalaman secara langsung.
Pengalaman yang dialami siswa akan menjadi sebuah pelajaran yang
16
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lebih mudah dipahami oleh siswa. Kegiatan praktikum ini, juga bisa
membantu guru untuk mempermudah menjelaskan teori karena siswa
bisa langsung mempraktekkan.
Pembelajaran biologi menggunakan kegiatan praktikum dapat
mengembangkan keterampilan kerja ilmiah siswa. Peranan praktikum
ini untuk memperkuat teori yang sudah diberikan pada jam pelajaran.
Sehingga, tidak hanya memahami teori, tetapi siswa juga paham
tentang kegiatan praktikumnya. Dengan adanya kegiatan praktikum,
siswa tidak hanya membayangkan namun dapat mepraktekkannya
secara langsung.
b. Praktikum Virtual
Praktikum virtual merupakan pengembangan dari kegiatan
praktikum riil. Pada pembelajaran daring seperti sekarang ini,
praktikum riil sulit dilakukan karena fasilitas untuk kegiatan
praktikum tidak dimiliki oleh siswa. Untuk penggantinya bisa
menggunakan praktikum virtual. Kegiatan praktikum virtual dilakukan
dengan bantuan teknologi.
Secara garis besar, pelaksanaan kegiatan praktikum virtual
sama dengan praktikum riil. Hanya saja pada praktikum virtual siswa
tidak menggunakan alat dan bahan yang sesungguhnya. Pada
praktikum

virtual,

terdapat

keuntungan

seperti

mengurangi

keterbatasan waktu karena pelaksanaannya bisa kapan saja dan lebih
17
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singkat. Secara biaya juga lebih ekonomis karena tidak memerlukan
bahan yang harus selalu dibeli. Selain itu, keamanan dalam praktikum
juga dapat meningkat karena siswa hanya melihat melalui web.
Meskipun

demikian,

praktikum

virtual

juga

memiliki

keterbatasan yaitu guru tidak bisa memperoleh nilai psikomotor siswa.
Bagi siswa yang berada di daerah dengan jaringan minim akan sulit
mengikuti praktikum virtual ini.
c. Praktikum Observasional
Kegiatan praktikum pada pembelajaran tatap muka dilakukan
di laboratorium dan siswa bekerja untuk mendapatkan hasil. Namun,
untuk kegiatan praktikum saat pembelajaran jarak jauh ini tidak dapat
dilakukan secara langsung. Praktikum yang dilakukan berupa
pengamatan sebuah video demonstrasi untuk mengetahui tentang
langkah-langkah dan hasil dari praktikum tersebut.
Observasi

sendiri

memiliki

pengertian

melakukan

pengumpulan data dengan pengamatan terhadap objek tertentu dan
pada periode tertentu. Dengan demikian praktikum observasional
memiliki pengertian kegiatan pengamatan yang dilakukan untuk
pengumpulan data terhadap suatu objek pada satuan waktu tertentu.
Kegiatan ini berguna untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang
ilmu pengetahuan dan cara bekerja dalam laboratorium (Setiawan,
2020)
18
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E. Materi Jaringan Tumbuhan Kelas XI
Materi Jaringan Tumbuhan merupakan materi tingkat SMA yang
diberikan kepada peserta didik kelas XI di semester I (Gasal). Jaringan
Tumbuhan terdapat pada Kompetensi Dasar (KD) 3.2 Menganalisis
keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi organ
pada tumbuhan serta KD 4.2 Menyajikan data hasil pengamatan struktur
jaringan dan organ pada tumbuhan. Namun akibat pandemi ini, beberapa
sekolah

belum

mengajarkan

materi

jaringan

tumbuhan

dikarenakan

keterbatasan alat untuk pengamatan.
Jaringan tumbuhan dirasa sulit oleh guru jika diajarkan ketika
pembelajaran jarak jauh ini dikarenakan kegiatan pembelajaran tidak bisa
dilengkapi dengan praktikum atau pengamatan langsung. Pada materi ini,
pengamatan dilakukan supaya siswa dapat melihat sendiri jaringan tumbuhan
secara mikroskopik. Perlu adanya pengembangan dalam kegiatan praktikum
supaya siswa tetap dapat memahami dan melihat bagian-bagian dari
tumbuhan. Pengembangan yang dapat dilakukan ialah melakukan praktikum
observasional virtual sehingga siswa dapat mendalami materi. Dengan adanya
praktikum secara virtual, diharapkan siswa lebih memahami konsep dan
materi meskipun tidak mempraktekkannya.
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F. Penelitian yang Relevan
Beberapa penelitian relevan dengan penelitian ini yang berkaitan
tentang pembuatan modul digital :
1. Muhammad Arsal, Muhammad Danial, dan Yusminah Hala tahun
2019 dengan judul penelitian “Pengembangan Media Pembelajaran EModul Materi Sistem Peredaran Darah Pada Kelas XI MIPA SMAN 6
Barru.”

Penelitian

ini

bertujuan

untuk

mengetahui

proes

pengembangan media pembelajaran e-modul dan menciptakan emodul

yang

keefektifan.

memenuhi
Berdasarkan

kriteria
hasil

kevalidan,

tes

kevalidan

kepraktisan,
oleh

dan

validator,

kepraktisan berdasarkan hasil angket oleh guru dan peserta didik, dan
keefektifan berdasarkan hasil tes belajar peserta didik. Hasil yang
didapatkan yaitu media e-modul memenuhi kriteria kevalidan
berdasarkan hasil validasi dari validator, kepraktisan berdasarkan hasil
angket kepraktisan oleh guru dan peserta didi, serta keefektifan
berdasarkan hasil tes belajar peserta didik.
2. Astrini Widyanita, J. Djoko Budiono, Rinie Pratiwi P tahun 2012
dengan judul penelitian “Pengembangan Media E-Book Interaktif Pada
Materi Struktur dan Fungsi Jaringan Organ Tumbuhan.” Tujuan
penelitian ini ialah menghasilkan media pembelajaran e-book yang
layak

digunakan

dalam

kegiatan

belajar

mengajar

mendeskripsikan kelayakan media e-book interaktif. Hasil yang
20
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diperoleh

ialah

e-book

interaktif

yang

dikembangkan

layak.

Ditujukkan dari hasil telaah dosen ahli materi, ahli media, dan guru
biologi.
3. Umiati Syafriah tahun 2012 dengan dengan judul penelitian
“Pengembangan E-Modul Pada Mata Pelajaran Biologi Materi Pokok
Animalia Invertebrata Untuk Siswa Kelas X di SMA Negeri 1
Dawarblandong Kabupaten Mojokerto.” Tujuan dari penelitian ini
yaitu untuk mengetahui kelayakan media e-modul agar bisa digunakan
menjadi salah satu sumber belajar bagi siswa dan mengetahui
keefektifan media e-modul. Hasil yang diperoleh yaitu media e-modul
layak digunakan berdasarkan validasi ahli materi, ahli media, dan uji
coba yang dilakukan. E-modul ini juga efektif untuk meningkatkan
hasil belajar siswa sesuai dengan hasil uji coba lapangan.
Berdasarkan hasil pemaparan ketiga penelitian di atas, diketahui
bahwa e-modul efektif untuk menjadi media pembelajaran bagi siswa.
Keterbaruan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki judul
“Pengembangan Modul Digital Kegiatan Praktikum Observasional Pada
Materi Jaringan Tumbuhan Kelas XI” dengan bagan seperti pada Gambar 2.1
Perbandingan penelitian yang dikembangkan dengan penelitian
sebelumnya :

21

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pengembangan Modul Digital

Arsal, Danial, dan
Yusminah (2019)






Astrini, Djoko, dan Rinie
(2012)


Sistem
Peredaran Darah
XI MIPA
Media
Pembelajaran EModul
Valid,
sangat
praktis,
dan
efektif






Struktur dan Fungsi
Organ
Jaringan
Tumbuhan
XI MIPA
Media
Pembelajaran
EBook interaktif
Kelayakan E-Book
interaktif

Penelitian dan Pengembangan




Jaringan Tumbuhan
XI IPA
Modul Digital Kegiatan
Praktikum

Gambar 2.1 Literatur map penelitian yang relevan
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G. Kerangka Berpikir
Modul dapat membantu guru untuk mempermudah menyampaikan
materi ke siswa. Pada masa pandemi ini, akan lebih mudah jika menggunakan
modul digital karena lebih praktis. Selain itu, siswa juga bisa langsung
mengunduh dari perangkat yang sudah dimilikinya. Dari hasil wawancara
menunjukkan bahwa guru masih sulit untuk menjelaskan materi praktikum ke
siswa.

Praktik

baiknya

bahwa

guru

sudah

mencoba

menjelaskan

menggunakan gambar dan tutorial di youtube.
Terdapat media pembelajaran berupa modul digital yang dapat
digunakan oleh guru untuk membantu menjelaskan materi. Modul digital ini
berbasis komputer dan bisa dibuka oleh siswa setiap saat. Peneliti khusus
membuat modul digital bagi kegiatan praktikum yang berisikan cara kerja dan
kuis-kuis pada setiap cara kerja. Tujuan peneliti membuat modul digital untuk
kegiatan praktikum ialah supaya siswa tetap mendapatkan materi praktikum
meskipun tidak bisa mempraktekkannya. Sehingga pada modul ini, bukan
keterampilan yang dinilai namun pemahaman siswa. Untuk bagan kerangka
berpikir dapat dilihat pada Gambar 2.2.
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1. Materi

jaringan tumbuhan lebih
efektif jika dijelaskan dengan
praktikum
2. Peserta didik kurang mendapatkan
pengetahuan
tentang
praktikum
karena kegiatan ditiadakan saat
pembelajaran daring
3. Guru merasa kesulitan mencari bahan
yang
akan
digunakan
dalam
praktikum
4. Guru merasa kemampuan praktikum
siswa tetap perlu dikembangkan
5. Media yang sudah digunakan berupa
gambar dan video tutorial dari
youtube.

Muhammad Arsal, Muhammad
Danial, dan Yusminah Hala (2019)
“Pengembangan
Media
Pembelajaran
E-Modul
Materi
Sistem Peredaran Darah Pada Kelas
XI MIPA SMAN 6 Barru.”
2. Astrini
Widyanita, J. Djoko
Budiono, Rinie Pratiwi P (2012)
“Pengembangan Media E-Book
Interaktif Pada Materi Struktur dan
Fungsi Jaringan Organ Tumbuhan.”
3. Umiati
Syafriah
(2012)
“Pengembangan E-Modul
Pada
Mata Pelajaran Biologi Materi
Pokok Animalia Invertebrata Untuk
Siswa Kelas X di SMA Negeri 1
Dawarblandong
Kabupaten
Mojokerto.”
1.

Penelitian dan pengembangan modul digital untuk kegiatan praktikum materi Jaringan
Tumbuhan Kelas XI IPA

Validasi produk untuk mengetahui kelayakan produk modul digital kegiatan praktikum
materi Jaringan Tumbuhan Kelas XI IPA

Produk modul digital kegiatan praktikum materi Jaringan Tumbuhan Kelas XI IPA layak
diterapkan berdasarkan ahli.

Gambar 2.2 Kerangka berpikir penelitian
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian
Jenis dan rancangan penelitian yang digunakan ialah penelitian dan
pengembangan (Research and Development). Hasil akhir yang akan
dihasilkan dari penelitian ini berupa sebuah produk dan dinilai kevalidannya
oleh ahli.
Tahap pertama ialah pencarian data dengan cara mewawancarai guru
dari berbagai sekolah untuk memperoleh kebutuhan guru dalam pembelajaran
daring ini. Kegiatan wawancara dilakukan di SMA Stella Duce 1, SMA
Negeri 11 Yogyakarta, SMA Negeri 4 Yogykarta, SMA Negeri 6 Yogyakarta,
SMA Santa Maria, SMA Kolose De Britto, SMA Negeri 10 Yogyakarta, dan
SMA Pangudi Luhur Yogyakarta. Kemudian hasil wawancara disimpulkan
menjadi suatu rumusan masalah tentang kebutuhan guru.
Bahan dan alat yang digunakan saat memperoleh data ialah lembar
wawancara dan alat perekam. Kegiatan wawancara dengan guru berlangsung
selama 30-60 menit. Setelah itu, hasil wawancara dianalisis dan dituliskan
sebagai analisis kebutuhan penelitian.
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Langkah-langkah dalam R&D dijabarkan dalam Gambar 3.1 :
Potensi
dan
Masalah
Revisi
Desain

Revisi
Produk

Pengumpula
n Data

Ujicob
a
Produk

Desain Produk

Revisi
Produk

Valida
si
Desain

Ujicoba
Pemakaia
n

Produk
si
Masal

Gambar 3.1 Tahapan penelitian dan pengembangan
B. Prosedur Pengembangan
Penelitian menggunakan prosedur pengembangan yang menghasilkan produk
akhir berupa modul digital kegiatan praktikum. Tahapan penelitian yang
digunakan berdasarkan pada pengembangan oleh Borg and Gall
a. Potensi dan Kebutuhan
Tahap awal dimulai dengan analisis kebutuhan setiap sekolah.
Kegiatan analisis dengan cara melakukan wawancara dengan guru biologi
kelas XI di sekolah. Analisis kebutuhan dilakukan pada tanggal 14
Oktober 2020, 16 Oktober 2020, 19 Oktober 2020, 20 Oktober 2020, 21
Oktober 2020, dan 23 Oktober 2020 dengan mewawancarai 8 guru biologi
kelas XI di sekolah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari 4 SMA
Negeri (SMA Negeri 11 Yogyakarta, SMA Negeri 6 Yogyakarta, SMA
Negeri 4 Yogyakarta, dan SMA Negeri 10 Yogyakarta) dan 4 SMA
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Swasta (SMA Stella Duce 1, SMA Santa Maria, SMA De Britto, dan
SMA Pangudi Luhur).
Tujuan

dari

pelaksanaan

wawancara

ini

untuk

mengetahui

pembelajaran secara daring dan pengembangan media apa saja yang sudah
dilakukan sekolah. Selain itu juga untuk memperoleh gambaran tentang
produk yang akan dikembangkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan
pembelajaran untuk materi Jaringan Tumbuhan kelas XI.
b. Pengumpulan Data
Pada tahap ini, data yang sudah diperoleh dari kegiatan wawancara
dirangkum

dan

dijadikan

dasar

pengembangan

produk.

Untuk

kelengkapan sebagai dasar pengembangan produk, data dapat diperoleh
dari internet maupun buku-buku yang relevan dengan pengembangan
produk. Peneliti juga mengumpulkan informasi tentang perkiraan biaya,
tenaga kerja, dan waktu penyelesaian produk yang akan dikembangkan.
c. Desain Produk
Proses pengembangan produk dimulai dengan ketertarikan akan
kegiatan praktikum di masa pembelajaran daring. Materi jaringan
tumbuhan yang kurang optimal jika tidak melalui kegiatan praktikum
sehingga dikembangkanlah modul digital praktikum untuk materi jaringan
tumbuhan.
Modul digital ini tidak digunakan sebagai pengganti praktikum, hanya
memperdalam konsep dan materi yang bisa diperoleh siswa. Pada modul
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

digital kegiatan praktikum ini berisikan tentang cara kerja praktikum yang
dijelaskan melalui teks dan audio. Untuk lebih menarik minat siswa,
digunakan gambar, video, dan musik pada aplikasi terkait.
d. Validasi Produk
Produk yang dikembangkan melalui tahap validasi oleh ahli untuk
mengetahui kelayakan produk. Validasi dilakukan oleh satu orang ahli TI,
satu orang dosen ahli materi, dan 2 orang guru biologi kelas XI SMA yang
berpengalaman dalam pengembangan produk pembelajaran.
Tahapan validasi produk digunakan untuk memperbaiki kekurangan
dari desain yang sudah dibuat supaya lebih optimal. Untuk menghasilkan
produk pengembangan yang berkualitas dan layak digunakan, diperlukan
validasi oleh para ahli.
Ahli sebagai validator bertugas memberikan penilaian, kritik, dan
saran terhadap produk yang telah didesain supaya lebih sempurna dan
layak digunakan sebagai penunjang pembelajaran. Pemilihan guru sebagai
validator bisa menyesuaikan dengan kegiatan belajar mengajar guru
selama di kelas.
Terdapat beberapa aspek yang divalidasi oleh validator. Untuk validasi
media terdapat 3 aspek yaitu aspek rekayasa, aspek media pembelajaran,
dan aspek komunikasi audio visual. Skala yang digunakan pada validasi
media ialah 1-3. Lalu pada validasi materi, terdapat 4 aspek yaitu aspek
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cakupan materi, aspek keakuratan materi, aspek kemutakhiran, dan aspek
kelengkapan penyajian. Untuk validasi materi ini menggunakan skala 1-4.
e. Revisi Produk Hasil Validasi
Tahap setelah uji coba produk oleh validator maka akan ada kritik dan
saran dari para ahli. Kritik dan saran tersebut digunakan untuk perbaikan
produk yang dikembangkan. Perbaikan yang dilakukan bertujuan untuk
meminimalkan kekurangan produk sehingga menghasilkan produk akhir
berupa modul digital untuk kegiatan praktikum pada materi jaringan
tumbuhan kelas XI.
C. Spesifikasi Produk
Spesifikasi produk yang akan dikembangkan dijabarkan sebagai
berikut :
1. Produk yang dihasilkan berupa aplikasi modul digital yang digunakan di
komputer berisi tentang praktikum jaringan tumbuhan.
2. Modul digital berisi cara kerja dan kuis tentang materi jaringan tumbuhan.
3. Modul digital berisi video, gambar, dan teks.
4. Modul digital berisi :
a. Slide pembuka yang berisi :


Indikator pembelajaran



Tujuan pembelajaran



Petunjuk praktikum
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b. Slide cara kerja berisi :


Langkah kerja



Kuis pada beberapa langkah kerja



Dipadukan dengan penjelasan berupa suara dan teks supaya mudah
dipahami oleh siswa



Dipadukan dengan musik supaya lebih menarik

c. Slide tentang berisi :


Latar belakang pembuatan modul digital



Daftar pustaka

D. Teknik Pengumpulan Data
Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini untuk menemukan
potensi dan masalah yang digunakan dalam pembuatan produk. Teknik yang
digunakan ialah wawancara dengan guru biologi.
Wawancara dilakukan secara terstruktur dan tatap muka oleh guru
biologi di sekolah. Kegiatan wawancara didasari dengan petunjuk wawancara
yang dibuat oleh peneliti. Pertanyaan yang diajukan seputar pembelajaran
secara daring yang memuat metode pembelajaran, media pembelajaran, dan
evaluasi pembelajaran. Pada lembar pertanyaan terdapat identitas guru (nama
dan asal sekolah.)
Untuk kegiatan validasi, dilakukan dengan pembagian angket ke ahli.
Pada kegiatan ini, ahli yang dimaksud ialah ahli pembuatan media modul

30

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

digital, dosen ahli materi, dan guru biologi kelas XI yang berpengalaman
dalam pembuatan produk sehingga para ahli dapat menilai kelebihan dan
kekurangan desain. Validasi oleh ahli ini bertujuan untuk mengetahui
kevalidan produk dan jika ada kekurangan dapat diperbaiki oleh peneliti.
E. Instrumen Pengumpulan Data
Pada kegiatan wawancara menggunakan panduan wawancara supaya
pertanyaan yang ditanyakan tidak keluar dari topik pembahasan. Panduan
wawancara yang digunakan oleh peneliti dapat dilihat pada tabel 3.1 dan 3.2.
Untuk angket yang digunakan oleh validator dapat dilihat pada lampiran tabel
3.3 dan 3.4
Tabel 3.1 Kisi-kisi Pertanyaan Untuk Analisis Kebutuhan
Aspek
Metode dan model
pembelajaran
Media pembelajaran

Instrumen Evaluasi

Indikator
1. Penjelasan metode dan model
pembelajaran di kelas
1. Penjelasan media pembelajaran yang
digunakan dalam pembelajaran
2. Minat guru dan peserta didik dalam
menggunakan
media
elektronik
(modern)
3. Perbedaan media yang digunakan
saat daring dan luring
1. Penjelasan instrument evaluasi di
kelas

No. Item
Pertanyaan
1

Tabel 3.2 Panduan Pertanyaan Untuk Analisis Kebutuhan
No
Pertanyaan
Jawaban
1. Metode dan model pembelajaran apa saja
yang bapak/ibu gunakan dalam kegiatan
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No
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Pertanyaan
mengajar di kelas secara daring?
Apakah menurut bapak/ibu media
pembelajaran saat daring ini diperlukan?
Jika diperlukan, apa kah sudah ada
pengembangan media pembelajaran?
Bagaimana pelaksanaan materi jaringan
pada tumbuhan yang telah dilaksanakan
secara luring di sekolah?
Bagaimana pelaksanaan pembelajaran
materi jaringan pada tumbuhan pada saat
daring?
Pada materi jaringan pada tumbuhan
bagian KD 4.2 terdapat pembelajaran
yang membutuhkan kegiatan praktikum,
bagaimana pelaksanaan praktikumnya
saat luring?
Jika pada pembelajaran luring sudah
dilakukan praktikum, apakah pada
pembelajaran daring juga dilaksanakan?
Jika iya, apa perbedaan dari pelaksanaan
praktikum tersebut?
Bagaimana pelaksanaan evaluasi di kelas?

Jawaban

F. Analisis Data
Analisis data diperlukan untuk mengolah hasil yang peroleh saat
pengumpulan data. Terdapat 2 jenis data yang digunakan dalam penelitian ini.
Untuk analisis data penelitian menggunakan teknik analisis sebagai berikut:
a. Analisis Data Kualitatif
Cara yang dilakukan untuk mendapatkan data kualitatif ialah
wawancara terstruktur. Pada analisis kualitatif terdapat hubungan antar
variabel yang sedang diteliti. Tujuan dari kualitatif yaitu memperoleh data

32

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dengan cara menggali dan mencari makna yang terkandung dalam antar
variabel penelitian dan bisa menjawab masalah yang telah dirumuskan.
Peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dan observasi
kegiatan pembelajaran di sekolah untuk mengetahui kebutuhan sekolah.
Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menganalisisnya. Peneliti
membandingkan tentang media dan perkembangan apa saja yang sudah
digunakan oleh sekolah. Kemudian setelah itu, diambil kesimpulan untuk
melakukan pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.
b. Analisis Data Kuantitatif
Metode kuantitaif digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang
berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik. Data yang
digunakan untuk kuantitatif sepenuhnya berupa angka sehingga pada
tahap analisis menggunakan prinsip-prinsip statistik. Untuk kategori
kelayakan validitas produk, peneliti mengacu pada buku karangan
(Mardapi, 2008). Kategori tersebut tertera pada tabel 3.3
Tabel 3.3 Kategori kelayakan validitas produk

No
1.
2.

Skor
� ≥ + 1.SBx
+ 1.SBx > � ≥

Kategori
Sangat tinggi
Tinggi

3.

>�≥ –
1.SBx
� < – 1.SBx

Rendah

4.
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Keterangan :
= rerata skor
� = skor yang dicapai
SBx = simpangan baku skor keseluruhan
Dari skor yang diperoleh, dapat ditentukan penilaian hasil validasi
produk memasuki kategori sangat tinggi, tinggi, rendah, atau sangat rendah.
Hasil yang diperoleh merupakan hasil penelitian validasi produk.

34

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kebutuhan
Tahap awal yang dilakukan oleh peneliti ialah melakukan analisis pada
setiap sekolah yang sudah ditentukan. Kegiatan ini bertujuan untuk
mendapatkan informasi terkait pembelajaran daring di sekolah dan media
yang mendukung pembelajaran tersebut. Pada kegiatan awal ini menggunakan
metode wawancara secara langsung ke guru pelajaran biologi kelas XI untuk
mendapatkan informasi yang diperlukan. Wawancara analisis kebutuhan ini
dilakukan di delapan sekolah berbeda yaitu SMA Stella Duce 1 Yogyakarta,
SMA Negeri 11 Yogyakarta, SMA Negeri 4 Yogyakarta, SMA Negeri 6
Yogyakarta, SMA Santa Maria Yogyakarta, SMA Kolose De Britto
Yogyakarta, SMA Negeri 10 Yogyakarta, dan SMA Pangudi Luhur
Yogyakarta.
Pertanyaan yang diajukan seputar perbandingan pembelajaran daring
dan luring serta penggunaan media pembelajaran khususnya pada materi
pelajaran Jaringan Tumbuhan Kelas XI. Ringkasan hasil wawancara dapat
dilihat pada Tabel 4.1.
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Tabel 4.1 Hasil Wawancara Analisis

No

Pertanyaan

1.

Metode
dan
model
pembelajaran apa
saja
yang
bapak/ibu
gunakan dalam
kegiatan
mengajar di kelas
secara daring?

2.

Apakah menurut
bapak/ibu media
pembelajaran saat
daring
ini
diperlukan?
Jika diperlukan,
apa kah sudah
ada
pengembangan
media
pembelajaran?

3.

4.

Bagaimana
pelaksanaan
materi jaringan
pada tumbuhan
yang
telah
dilaksanakan

Jawaban
SMA Negeri 6 SMA Santa Maria

SMA Negeri 11

SMA Negeri 4

Model mengajar
yang berbeda jika
dibandingkan
luring, guru lebih
banyak memberi
materi

Menggunakan
model discovery
learning.
Lebih
banyak
ke
pemberian materi,
diskusi, dan tanya
jawab.

Pembelajaran
secara individu.

Perlu

Ya perlu

Ya sudah ada,
guru memiliki
akun youtube,
lalu membuat
video
dan
diunggah
di
akun tersebut.

Sudah
ada,
menggunakan
aplikasi gschool.
Guru juga merasa
daya kreasi guru
meningkat ketika
pandemi ini.

Ya praktikum
terstruktur,
pengamatan
secara
langsung.

Ada pengamatan
secara langsung

SMA Stella
Duce 1
Menggunakan
google
class
room
dan
Jesuit.
Pengajaran
dilakukan
secara parallel
dengan
cara
menyampaikan
materi, video
pembelajaran,
dan
review
materi.
Perlu

SMA Negeri 10

Menggunakan
google meet dan elearning sekolah.
Lalu
tetap
mengupayakan
siswa aktif dengan
cara tanya jawab.

SMA Kolose De
Britto
Menggunakan
problem
based
learning
atau
project
based
learning. Diskusi
kelompok sangat
memungkinkan

Perlu

Perlu

Perlu

Perlu

Perlu

Sudah, tapi baru 1
kali yaitu video
pembelajaran.

Sudah
ada,
menggunakan
camtasia (ppt
diedit, lalu guru
nampak sedang
menjelaskan
materi tersebut).

Ya sudah ada,
media yang mudah
dijangkau
oleh
siswa.

Ya ada, video
demonstrasi.
Sekolah
juga
menyediakan
pembuatan
podcast.

Video
pembelajaran
yang
diambil
dari
youtube,
guru
belum
sempat
jika
membuat video
sendiri.

Video
pembelajaran
yang diambil dari
youtube.

Ditunjukkan
secara
asli
menggunakan
preparat,
pengamatan, dan
langsung
diberi

Melalui belajar
kelompok,
pengamatan
secara
langsung.

Melihat langsung
di
lingkungan
sekitar sekolah dan
praktikum.

Menggunakan
lingkungan sekitar
untuk
pengamatan.
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Diskusi
dan
tanya
jawab.
Menggunakan
web
sekolah
sehingga semua
terstruktur.

langsung.

SMA Pangudi
Luhur
Diskusi,
tanya
jawab.
Menggunakan
google classroom

Penjelasan
materi,

langsung.
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5.

6.

7.

secara luring di
sekolah?
Bagaimana
pelaksanaan
pembelajaran
materi jaringan
pada tumbuhan
pada saat daring?
Pada
materi
jaringan
pada
tumbuhan bagian
KD 4.2 terdapat
pembelajaran
yang
membutuhkan
kegiatan
praktikum,
bagaimana
pelaksanaan
praktikumnya
saat luring?
Jika
pada
pembelajaran
luring
sudah
dilakukan
praktikum,
apakah
pada
pembelajaran
daring
juga
dilaksanakan?
Jika iya, apa
perbedaan
dari

penjelasan.
Tidak diajarkan
pada semester
ini
karena
termasuk materi
yang rumit jika
menggunakan
daring.
Dilaksanakan
sesuai dengan
jadwal
yang
sudah ada.

Diatasi
dengan
pemberian gambar
anatomi
organ
tumbuhan secara
kosong lalu siswa
mengidentifikasi.

Hanya
menggunakan
video atau google
meet.

Melalui belajar
dan
diskusi
kelompok, lalu
pengamatan
langsung.

Membuat petunjuk
praktikum sendiri,
lalu
dikerjakan
secara mandiri.

Sebisa mungkin
diatasi
dengan
praktikum
di
rumah jika masih
memungkinkan.

Tidak
ada
praktikum,
melalui video
yang ada dari
youtube.

Tidak praktikum,
diajarkan melalui
video
dan
disisipkan
dengan materimateri lain.

Saat
luring
melalui kegiatan
praktikum secara
terstruktur.

Ada disaat jam
pembelajaran dan
terstruktur.

Terstruktur
dengan jadwal
pembelajaran.

Pelaksanaan
praktikum
terstruktur dengan
jadwal pelajaran.

Pelaksanaan
praktikum sesuai
dengan
pembelajaran di
sekolah.

Pelaksanaan
sesuai jadwal
pembelajaran di
sekolah.

Dilakukan
dengan
jadwal
yang terstruktur
menurut jadwal
pelajaran.

Tidak
ada
praktikum saat
pembelajaran
daring, diganti
menggunakan
video
demonstrasi
saja.

Ada
video
demonstrasi
sebagai pengganti
praktikum, namun
guru
merasa
kurang
puas
karena
konsep
tidak melekat di
siswa.

Menggunakan
video saja yang
sudah ada di
youtube.

Tidak. Diatasi
dengan
memberikan
foto-foto
praktikum lalu
dibandingkan
dengan literatur.

Tidak
dilakukan
secara terstruktur,
namun siswa tetap
praktikum dengan
cara
membuat
petunjuk praktikum
dan melakukannya
secara mandiri.

Pengamatan
di
lingkungan sekitar
rumah,
lalu
melalui
video
demonstrasi dari
youtube.

Tidak
ada
praktikum,
menggunakan
video
dari
youtube

Tidak ada. Hanya
melalui
penjelasan dan
video.

praktikum
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8.

tersebut?
Bagaimana
pelaksanaan
evaluasi di kelas?

Latihan
soal
melalui google
form, penilaian
melalui
KD
esensial,
ada
beberapa
KD
yang dijadikan
satu sehingga
lebih
mudah
dalam menilai.

Melalui
google
classroom,
edmodo, quiziz.

Menggunakan
google
form.
Tidak ada PTS
dan untuk ulang
harian
dengan
jadwal
pembelajaran.

Menggunakan
LKPD, essay,
dan
google
form.
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Mengumpulkan
penugasan melalui
e-learning sekolah.

Menggunakan
google form, ada
juga
terstruktur
atau
project.

Penilaian harian
menggunakan
google form dan
web sekolah.

Penilaian
google form.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hasil yang diperoleh dari wawancara pada delapan sekolah ialah
semua guru sudah menggunakan media dalam pembelajaran baik dalam
pembelajaran luring maupun daring. Kemudian untuk cara mengajar pada saat
luring dan daring beberapa guru mengatakan bahwa terdapat perbedaan
metode atau model yang digunakan. Meskipun demikian, tetap ada beberapa
guru yang menggunakan metode atau model sama untuk pembelajaran luring
dan daring.
Beberapa metode dan model pembelajaran yang digunakan guru dalam
pembelajaran daring ialah problem based learning, project based learning,
dan discovery learning. Saat pembelajaran luring beberapa guru masih
menggunakan metode ceramah tetapi untuk daring tidak dapat dilakukan
karena keterbatasan yang ada. Guru juga tetap mengupayakan supaya siswa
tetap aktif dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Cara yang dilakukan
dengan menyesuaikan model dan metode pembelajaran sesuai materi yang
akan dibahas.
Media pembelajaran yang sering digunakan guru saat pembelajaran
luring ialah video yang diunduh dari youtube, lalu preparat untuk pengamatan
di laboratorium, dan lingkungan sekolah untuk pengamatan secara langsung
serta lebih mengenal alam. Saat pembelajaran daring ini, beberapa guru sudah
membuat inovasi media pembelajaran seperti pembuatan video. Pembuatan
video ini bisa berupa video demonstrasi maupun video mengajar. Namun
masih ada juga guru yang belum membuat media pembelajaran sendiri
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dikarenakan keterbatasan alat yang ada. Pembelajaran jarak jauh atau secara
daring ini menuntut guru untuk menjadi individu yang lebih kreatif dibanding
sebelumnya.
Untuk pemberian materi pelajaran terdapat sekolah yang menerapkan
penggunaan KD essensial atau menggabungkan beberapa materi menjadi satu.
Hal ini dikarenakan keterbatasan dalam hal pemberian materi dan media
pembelaran. Seperti materi yang membutuhkan praktikum, kegiatan
pengamatan tidak dapat dilakukan sehingga guru menggantinya dengan video
demonstrasi atau penugasan yang berkaitan dengan materi tersebut. Selain itu,
pihak sekolah juga harus mengelola media pembelajaran secara efektif dan
efisien supaya tidak terlalu banyak membebankan biaya internet ke siswa.
Dari aspek penilaian, selama pembelajaran jarak jauh ini ada yang
berbeda dengan pembelajaran langsung. Saat pembelajaran luring dilakukan
penilian kognitif, afektif, dan psikomotor. Pada pembelajaran daring,
penilaian paling mudah dilakukan untuk kognitif. Sedangkan afektif dan
psikomotor tidak terlalu diutamakan. Untuk indikator keberhasilan siswa juga
ada perubahan. Saat pembelajaran secara daring lebih rendah dibandingkan
luring. Hal ini dikarenakan pembelajaran secara daring lebih terbatas.
Keterbatasan lain yang dialami saat pembelajaran lain ialah penilaian
harian dan ujian. Pada saat luring, penilaian bisa dilakukan dengan cara
tertulis berbasis kertas dan ujian lisan. Namun untuk pembelajaran jarak jauh
ini menggunakan media yang ada seperti google form dan web sekolah.
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Kendala yang dialami terkadang siswa kesulitan mengakses soal dan
mengunggah jawaban. Oleh karena itu, siswa membutuhkan waktu yang
relatif lebih lama jika ujian berbasis online.
B. Deskripsi Produk Awal
Produk yang dibuat merupakan modul digital tentang materi jaringan
tumbuhan khususnya pada praktikum perbedaan organ tumbuhan. Pembuatan
produk ini menggunakan aplikasi lectora. Lectora merupakan aplikasi yang
digunakan untuk membuat presentasi maupun media pembelajaran interaktif.
Modul digital tentang jaringan tumbuhan ini hanya bisa diakses pada
komputer atau laptop tanpa perlu mengunduh aplikasi lectora. Penggunaan
produk ini juga tidak memerlukan jaringan internet atau dapat digunakan
secara offline. Modul digital ini bisa digunakan terus menerus tanpa ada masa
berlakunya.
Cara

pengoprasian

produk

ini

dengan

membuka

pada

file

LectoraViewer. Aplikasi LectoraViewer ini merupakan aplikasi yang bisa
digunakan pada HP maupun laptop. Namun jika penggunaannya offline hanya
bisa digunakan di laptop. Untuk pengoperasiaannya bisa menggunakan laptop
atau komputer dengan basis iOs dan windows. Penggunaan awal memerlukan
penginstallan terlebih dahhulu. Ketika sudah selesai install, maka modul bisa
dioperasikan. Kemudian akan muncul menu-menu seperti yang sudah
dijelaskan sebelumnya. Siswa dan guru bisa memilih menu mana yang akan
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digunakan pada pembelajaran hari itu. Untuk setiap menunya bisa digunakan
secara terpisah tidak harus berurutan.
Modul digital panduan kegiatan praktikum ini bisa diperoleh melalui
link

berikut

ini

https://drive.google.com/drive/folders/1Ta4Lj F827_PLBMKDFOekUb4Jtg
-014?usp=sharing. Kemudian bisa diunduh dan disimpan pada komputer
masing-masing. Cara mendownload dan menginstall dicantumkan oleh
peneliti pada poster yang juga terdapat pada link tersebut. Setelah itu, modul
digital bisa dibuka pada aplikasi Microsoft edge.
Pada menu awal ditampilkan pilihan deskripsi pembelajaran, latihan
soal, biodata penyusun dan sumber yang digunakan. Pada menu deskripsi
pembelajaran berisi kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan indikator
pencapaian. Setelah itu ada peta konsep dan dilanjutkan dengan video
praktikum. Untuk menu latihan soal hanya berisikan soal-soal yang berjumlah
20 butir tentang materi jaringan tumbuhan. Kemudian untuk menu biodata
penyusun berisikan data diri pembuat produk.
Kegiatan praktikum yang dicantumkan dibagi pada beberapa tahap.
Pembagian ini ditujukan untuk mempermudah siswa dalam mempelajarinya.
Untuk kegiatan praktikum pada aplikasi modul digital ditampilkan dalam
bentuk video tanpa suara. Penjelasan tentang kegiatan yang dilakukan divideo
tersebut disajikan dalam bentuk teks. Supaya lebih menarik, video diberi
backsound. Contoh tampilan video dengan teks dan suara ada pada Gambar
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4.1 serta contoh tampilan video dengan teks dan backsound terdapat pada
Gambar 4.2.

Gambar 4.1 Contoh tampilan video dengan teks dan suara

Gambar 4.2 Contoh tampilan video dengan teks dan backsound
Pada modul digital ini selain berisikan kegiatan praktikum
observasional tentang perbedaan organ tumbuhan juga ada latihan soal. Untuk
latihan soal yang disajikan tidak hanya tentang kegiatan praktikum, namun
mencakup materi bab jaringan tumbuhan. Latihan soal ini berbentuk pilihan
ganda. Sistem yang digunakan pada aplikasi modul digital ini, jika belum
menjawab secara benar maka tidak dapat lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
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Tidak ada penskoran yang dicantumkan karena modul ini digunakan untuk
latihan saja, bukan untuk penilaian. Untuk contoh tampilan menu yang dibuat
terpisah terdapat pada Gambar 4.3

Gambar 4.3 Tampilan Menu yang dibuat terpisah
C. Hasil Validasi Produk
Produk modul digital pada materi jaringan tumbuhan divalidasi oleh
satu orang ahli media (dosen), satu orang ahli materi (dosen), dan dua orang
guru biologi SMA kelas XI (ahli media dan materi.) Tujuan dari validasi
produk ialah untuk mengetahui kelayakan produk tersebut digunakan sebagai
media pembelajaran. Validasi dilakukan dengan cara validator mengisi angket
penilaian produk yang dibuat oleh peneliti. Hasil yang diperoleh peneliti
dituliskan pada Tabel 4.2 hingga Tabel 4.7. Untuk rekapitulasinya terdapat
pada Tabel 4.8.
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Tabel 4.2 Hasil Validasi Media Oleh Validator I
Hasil Perolehan Skor
Aspek yang Dinilai
Validator I (F.W)
Rekayasa
9
Media Pembelajaran
9
Komunikasi Audio Visual
6
Rerata = Jumlah Skor/seluruh item 3
Kriteria
Sangat Tinggi
Keterangan :
Rentang skor 1-24 dengan skala Likert 1-3

Tabel 4.3 Hasil Validasi Media Oleh Validator II
Hasil Perolehan Skor
Aspek yang Dinilai
Validator II (Y.E)
Rekayasa
6
Media Pembelajaran
9
Komunikasi Audio Visual
4
Rerata = Jumlah Skor/seluruh item 2,37
Kriteria
Sangat Tinggi
Keterangan :
Rentang skor 1-24 dengan skala Likert 1-3

Tabel 4.4 Hasil Validasi Media Oleh Validator III
Hasil
Perolehan
Skor
Validator III (A.T.P)
6
5
5
2

Aspek yang Dinilai

Rekayasa
Media Pembelajaran
Komunikasi Audio Visual
Rerata = Jumlah Skor/seluruh
item
Kriteria
Tinggi
Keterangan :
Rentang skor 1-24 dengan skala Likert 1-3
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Tabel 4.5 Hasil Validasi Materi Oleh Validator I
Hasil Perolehan Skor
Validator I (F.W)

Aspek yang Dinilai

Cakupan Materi
5
Keakuratan Materi
15
Kemutakhiran
9
Kelengkapan Penyajian
8
Rerata = Jumlah Skor/seluruh 2,84
item
Kriteria
Tinggi
Keterangan :
Rentang skor 1-52 dengan skala Likert 1-4
Tabel 4.6 Hasil Validasi Materi Oleh Validator II
Hasil Perolehan Skor
Aspek yang Dinilai
Validator II (Y.E)
Cakupan Materi
6
Keakuratan Materi
13
Kemutakhiran
9
Kelengkapan Penyajian
5
Rerata = Jumlah Skor/seluruh item 2,53
Kriteria
Tinggi
Keterangan :
Rentang skor 1-52 dengan skala Likert 1-4
Tabel 4.7 Hasil Validasi Materi Oleh Validator IV
Hasil Perolehan Skor
Validator IV (S)
Cakupan Materi
13
Keakuratan Materi
23
Kemutakhiran
14
Kelengkapan Penyajian
9
Rerata = Jumlah Skor/seluruh item 3,47
Kriteria
Sangat Tinggi
Keterangan:
Rentang skor 1-68 dengan skala Likert 1-4
Aspek yang Dinilai
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Tabel 4.8 Hasil Rekapitulasi Penilaian Validasi Oleh Semua Validator
No
Validator
1a
Validator I
1b
Validator I
2a
Validator II
2b
Validator II
3
Validator III
4
Validator IV
Jumlah Skor
Rerata = Jumlah Skor/Validator
Kriteria

Skor Validasi
3
2,84
2,37
2,53
2
3,47
16,21
2,70
Tinggi

Hasil yang diperoleh dari kegiatan validasi dari Validator I yang
merupakan guru biologi kelas XI untuk media memperoleh kategori “Sangat
Tinggi” dengan beberapa komentar sebagai revisi perbaikan produk.
Komentar yang diberikan berkaitan dengan perlunya pertimbangan antara
aplikasi media saat digunakan dengan waktu yang tersedia dalam proses
belajar. Kemudian Validator II memberikan hasil validasi media dengan
kategori “Sangat Tinggi” dengan beberapa catatan untuk revisi. Keunggulan
yang diperoleh terdapat pada aspek media pembelajaran. Aspek ini berisikan
tentang tujuan pembelajaran, kemudahan untuk dipahami, dan sistematika
produk modul digital. Apresiasi yang diberikan ialah produk modul digital ini
merupakan upaya yang menarik bagi peserta didik. Pemahaman pada aplikasi
juga mudah dilakukan.
Beberapa catatan yang diberikan tombol keluar pada aplikasi tidak
berfungsi untuk keluar dari aplikasi modul, memori yang digunakan untuk
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modul ini terhitung besar, tidak semua perangkat terinstall, dan perlunya
pengoptimalan pada beberapa video. Untuk Validator III merupakan dosen
ahli media memberikan kategori “Tinggi” pada media modul digital. Saran
yang diberikan berupa sistematika yang masih kurang urut pada produk, lalu
masih ada narasi tulisan maupun audio yang kurang terkait dengan video
alat/bahan dan cara kerja, serta modul digital ini hanya bisa digunakan pada
komputer berbasis Windows, dan belum ada cara pemakaian media dalam
komputer.
Untuk validasi materi hasil yang diperoleh dari Validator I
memperoleh kategori “Sangat Tinggi” dengan catatan perlu adanya petunjuk
teknis pada video praktikum, lalu dibutuhkan dasar teori sebagai pendalaman
materi, dan font pada video diperbesar supaya lebih jelas. Kemudian untuk
validator II hasil memberikan hasil validasi dengan kategori “Tinggi” dan
catatan revisi untuk memperjelas beberapa video praktikum. Hasil dari
Validator III termasuk dalam kategori “Sangat Tinggi” dengan saran untuk
memperjelas video praktikum dan memperbaiki beberapa nomor pada menu
latihan soal. Nilai tertinggi pada validasi materi ini terletak pada aspek
keakuratan materi. Aspek ini berisikan keakuratan fakta, konsep, teori,
metode, dan ilustrasi.
Secara keseluruhan, hasil rekapitulasi semua skor dari validasi
memperoleh kategori “Tinggi.” Produk modul digital yang telah dibuat oleh
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peneliti layak untuk diedarkan atau diujicobakan dengan revisi yang sudah
diberikan oleh validator.
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D. Revisi Produk
Produk modul digital setelah divalidasi oleh validator mendapatkan beberapa saran dan komentar untuk
perbaikan. Perbaikan tersebut meliputi aspek tampilan dan aspek isi. Perbandingan antara produk awal dan produk
akhir dijabarkan pada Tabel 4.9
Tabel 4.9 Revisi Produk
No Komentar/Saran
Revisi
1
Belum
ada Menambahkan petunjuk
petunjuk
penggunaan
penggunaan.
produk
Petunjuk
ini
akan
dimasukkan ke
dalam file yang
dibagikan ke
siswa/guru.

Produk Awal
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2

Menu
awal Menu
yang
kurang rinci
semula hanya 3
pilihan
diperinci
menjadi
6
bagian.

3

Peta
konsep
kurang
sesuai
dengan
materi
yang
ada
di
produk

Peta
konsep
diperinci
sehingga
mencakup
semua materi.
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4

Belum terdapat
menu
petunjuk
penggunaan
produk

Menambahkan
menu petunjuk
penggunaan
produk.

5

Belum terdapat
dasar teori yang
memperkuat
materi praktikum

Menambahkan menu
dasar
teori.

-
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6

Pada “Tahap 1 :
Alat dan Bahan”
perlu
ditambahkan
video pengenalan
mikroskop

Menambahkan video tentang
mikroskop dan
bagianbagiannya.

7

Video praktikum
kurang sesuai

Mengganti
video
praktikum

8

Latihan
soal Membenarkan
kurang
sesuai latihan
soal
dengan
materi dan
praktikum
disesuaikan
dengan ranah
kognitif serta
materi
praktikum
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E. Kajian Produk Akhir dan Pembahasan
Peneliti membuat media pembelajaran modul digital untuk tata cara
praktikum anatomi organ tumbuhan. Produk ini digunakan untuk pelajaran
biologi kelas XI. Produk akhir modul digital ini mengalami perbaikan dari
desain awal. Perbaikan produk merupakan hasil masukan dari validator ahli
media dan materi. Hasil dari perbaikan ini ialah produk akhir modul digital
tentang tata cara praktikum anatomi tumbuhan yang layak untuk diujicobakan.
a. Kajian Akhir Media Pembelajaran Modul Digital
Media pembelajaran modul digital pada materi Jaringan Tumbuhan
Kelas XI telah direvisi berdasarkan komentar dan saran perbaikan dari
satu ahli media, satu ahli materi, dan dua guru biologi SMA Kelas XI.
Terdapat beberapa masukan yang meliputi aspek tampilan, aspek isi, dan
aspek

cara

penggunaan

produk.

Pada

aspek

tampilan,

peneliti

menambahkan menu dasar teori yang merujuk pada buku siswa. Dasar
teori ini ditambahkan supaya siswa lebih memahami tentang materi
jaringan tumbuhan khususnya organ tumbuhan. Menu dasar teori ini
dibuat oleh peneliti dan dikonsultasikan ke dosen pembimbing.
Peneliti juga memperbaiki petunjuk penggunaan modul digital.
Petunjuk penggunaan dilengkapi lagi dengan ikon atau simbol supaya
lebih mudah diingat. Perbaikan ini dilakukan dengan cara berkonsultasi ke
dosen pembimbing. Kemudian ditambahkan pula sumber atau referensi
yang digunakan peneliti dalam pembuatan modul digital. Sumber tersebut
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terambil dari buku paket siswa “Biologi untuk SMA/MA Kelas XI
Kurikulum 2013 Edisi Revisi Dra. Irnaningtyas, M.Pd.” dan Biologi untuk
SMA/MA Kelas XI Kurikulum 2013 Edisi Revisi Dra. D.A Pratiwi,
M.Pd., Dra. Sri Maryati, M.Pd., Drs. Suharno, M.Pd., Drs. Bambang
Suseno, M.Pd.”
Peneliti menambahkan prosedur penggunaan modul digital. Prosedur
penggunaan ini memuat tentang tata cara mengunduh dan menginstall
modul digital. Petunjuk ini tidak dimasukkan ke dalam aplikasi supaya
bisa dibaca dan dipahami terlebih dahulu. Pembuatan prosedur sudah
berdasarkan masukan dari validator. Prosedur penggunaan dibuat
menggunakan aplikasi canva secara online.
Pada aspek cara penggunaan produk, peneliti membenarkan tombol
navigasi “back” supaya setiap menu bisa kembali ke menu sebelumnya,
tidak langsung ke menu awal. Pada awalnya, untuk beberapa menu seperti
dasar teori dan petunjuk praktikum tidak memiliki tombol navigasi
“back” ke halaman sebelumnya, sehingga langsung kembali ke menu
awal. Peneliti melakukan perbaikan dengan menambahkan tombol
navigasi “back” ke menu tersebut.
Selanjutnya pada aspek isi, peneliti memperbaiki produk dengan
memperbarui video praktikum. Pada awalnya video yang digunakan
kurang jelas pada bagian penyayatan preparat. Selain itu, beberapa video
juga goyang dan blur sehingga lebih baik jika pengambilan gambar
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menggunakan tripod. Waktu pengambilan gambar untuk satu unit
mikroskop juga terlalu lama serta kurang lengkap sehingga lebih baik jika
diberikan bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya supaya bisa
memberikan

pengetahuan

baru

bagi

siswa.

Dengan

demikian,

ditambahkan satu tahapan pada praktikum yaitu perkenalan mikroskop.
Video ini berisikan tentang bagian-bagian mikroskop dan fungsinya.
Dilakukan juga penyusunan ulang peta konsep supaya lebih sesuai
dengan materi praktikum. Pembuatan peta konsep menggunakan aplikasi
canva secara online. Sumber yang digunakan untuk peta konsep sama
dengan sumber pembuatan modul digital yaitu buku paket siswa “Biologi
untuk SMA/MA Kelas XI Kurikulum 2013 Edisi Revisi Dra. D.A Pratiwi,
M.Pd., Dra. Sri Maryati, M.Pd., Drs. Suharno, M.Pd., Drs. Bambang
Suseno, M.Pd.”
Pada bagian latihan soal di beberapa nomor juga diperbaiki supaya
sesuai dengan materi praktikum. Kesalahan pada latihan soal nomor 9 di
bagian pilihan jawaban. Perbaikan yang dilakukan ialah pemberian nama
latin untuk spesiesnya. Selanjutnya, soal latihan nomor 10, 13, dan 20
salah di bagian kalimat soal. Nomor 11 dan 12 kesalahan terletak di
bagian kunci jawaban. Perbaikan yang dilakukan meliputi pergantian
kalimat soal dan pilihan jawaban. Latihan soal ini mengacu pada buku
siswa seperti yang digunakan dalam penyusunan modul digital. Materi dan
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nomor soal yang terdapat di modul digital dituliskan dalam Tabel 4.10 dan
4.11.
b. Pembahasan
Peneliti membuat produk modul digital untuk membantu guru dalam
menyampaikan materi pembelajaran. Untuk penggunaan modul digital
hanya bisa digunakan di laptop atau komputer. Hal ini didasari pada
kegiatan observasi peneliti ke beberapa sekolah. Hampir semua sekolah
lebih menyarankan untuk menggunakan laptop atau komputer dalam
kegiatan pembelajaran.
Pada awalnya produk ini hanya bisa digunakan di laptop dengan basis
Windows karena menggunakan format .exe. Namun modul ini juga harus
bisa digunakan di laptop atau komputer berbasis iOs maupun Linux.
Format .exe ini tidak cocok jika digunakan pada komputer berbasis Linux
dan iOs. Oleh karena itu, peneliti mengganti format produk supaya bisa
digunakan di iOs, Linux dan Windows menggunakan format HyperText
Markup Language (HTML). Dengan demikian, produk ini bisa digunakan
untuk semua laptop maupun komputer dengan basis apapun. Modul ini
dioperasikan dalam keadaan offline sehingga tidak membebankan biaya
internet yang berlebih pada siswa dan guru.
Menurut peneliti, modul ini bisa digunakan siswa untuk lebih
memahami tentang praktikum organ tumbuhan. Seluruh isi dari modul
digital tentang tata cara praktikum organ tumbuhan bisa dipelajari secara
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berulang-ulang. Menurut teori classical conditioning Pavlov, suatu respon
dapat muncul jika ada rangsang secara terus menerus. Pembelajaran
dengan video ini diharapkan memberikan respon yang baik untuk siswa.
Dengan mempelajari video praktikum secara terus menerus, akan
memunculkan respon pemahaman siswa tentang praktikum tersebut.
Semakin sering dipelajari oleh siswa, maka akan bertambah juga
pemahaman siswa.
Pembuatan modul digital ini juga mengikuti perkembangan teknologi
informasi. Seperti pada penerapan teori sibernetik yang menitikberatkan
pada penggunaan teknologi di dalamnya. Penggunaan teknologi informasi
pada pembelajaran digunakan untuk mendapatkan informasi secara cepat
dan tepat. Oleh karena itu, untuk pembuatan modul digital ini perlu
memperhatikan kemajuan teknologi yang sudah ada.
Modul digital tentang tata cara praktikum organ tumbuhan ini
merupakan pengembangan dari modul cetak. Video yang ditampilkan
dalam modul juga merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru ketika
praktikum secara langsung. Modul digital ini merupakan pengembangan
dari modul cetak dan berisikan lebih banyak gambar dan video. Desain
modul digital yang lebih menarik juga diharapkan menambah minat
belajar siswa. Untuk itu, diperlukan kreativitas dalam penyusunan modul
digital dan harus disesuaikan dengan materi pelajaran. Pada modul digital
tata cara praktikum organ tumbuhan ini, desain yang digunakan ialah
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pepohonan. Terdapat beberapa desain yang berbeda untuk tiap
tampilannya supaya tidak monoton dan membosankan. Pada video yang
ditampilkan juga dilengkapi dengan audio. Seperti pada video perkenalan
mikroskop, penjelasan yang diberikan menggunakan audio dan tulisan
sehingga lebih mudah dipahami.
Keunggulan dari modul ini ialah mudah digunakan dan lebih praktis.
Modul digital juga sangat cocok untuk pembelajaran jarak jauh
dikarenakan kepraktisannya. Penggunaan modul ini juga lebih awet.
Modul digital tata cara praktikum organ tumbuhan ini juga bisa secara
terus menerus karena tidak menggunakan sistem online.
Modul digital ini digunakan untuk memperkuat informasi yang sudah
diberikan oleh guru. Meskipun tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur
penilaian siswa, namun bisa digunakan untuk latihan soal. Penggunaan
modul digital tentang tata cara praktikum organ tumbuhan tidak akan
menggantikan

peranan

guru

sebagai

pengajar.

Untuk

tahapan

pembelajarannya, guru akan menyampaikan materi terlebih dahulu.
Kemudian pada beberapa pertemuan di dalam kelas, modul ini akan
digunakan untuk dijadikan media pembelajaran oleh guru.
Saran untuk pengembangan selanjutnya pada modul yang sudah ada
ialah kegiatan praktikum tidak hanya observasional, namun siswa bisa
mencoba melakukannya. Dengan demikian, siswa akan merasakan
mengikuti kegiatan praktikum atau pengamatan langsung. Kemudian
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ranah kognitif soal-soal pada menu latihan soal juga bisa ditingkat lagi.
Untuk penggunaan modul digital panduan kegiatan praktikum ini juga
bisa harus disesuaikan dengan jam pelajaran yang ada di sekolah.

F. Keterbatasan Pengembangan
Pengembangan media modul digital ini memiliki keterbatasan atau
kendala. Beberapa keterbatasan atau kendala yang dialami di antaranya :
1. Video pada modul digital masih sangat sederhana pada bagian
pengambilan gambar karena keterbatasan alat.
2. Modul digital perlu diunduh terlebih dahulu dan membutuhkan
memori yang cukup besar.
3. Kendala yang dialami selama pembuatan modul digital ialah
pembuatan video panduan praktikum.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan di atas tentang media pembelajaran modul
digital, dapat disimpulkan bahwa :
1. Desain produk yang dibuat pada modul digital panduan kegiatan
praktikum berisikan video panduan praktikum, dasar teori, dan latihan
soal tentang materi jaringan tumbuhan.
2. Hasil yang diperoleh dari validasi dengan skor 2,70 mendapatkan kategori
“tinggi” dan produk modul digital layak untuk diedarkan/diujicobakan
dengan revisi.
B. Saran
1. Media pembelajaran modul digital perlu dikembangkan dengan isi
kegiatan yang lebih menantang bagi peserta didik.
2. Penggunaan modul digital dipertimbangkan lagi dengan jam pelajaran di
sekolah.
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LAMPIRAN
Lampiran 1 : Angket Validasi
ANGKET VALIDASI KELAYAKAN OLEH AHLI MEDIA (TARUH DI
LAMPIRAN)
(Guru dan Dosen Ahli Media)
Bacalah lembar pedoman penilaian sebelum Anda melakukan penilaian.
Berilah tanda (V) pada skor yang sesuai dengan penilaian Anda terhadap modul
digital kegiatan praktikum
Tabel 3.3 Angket Penilaian Kelayakan Media Oleh Ahli
No
Aspek yang Dinilai
Skor
Keterangan
1
2
3
A.
Aspek Rekayasa
1.
Dapat dikelola dengan mudah dan praktis
2.
Sederhana dalam pengoprasiannya
3.
Dapat digunakan dikomputer dengan
software yang ada
B.
Aspek Media Pembelajaran
1.
Tujuan pembelajaran relevan dengan
KD/Kurikulum
2.
Kemudahan untuk dipahami
3.
Sistematis dan runtut
C.
Aspek Komunikasi Audio Visual
1.
Kreativitas dalam ide
2.
Desain produk dan warna
Rubrik Penilaian :
1. Kurang baik, tidak memenuhi kriteria
2. Cukup baik, ada yang memenuhi kriteria
3. Sangat baik, memenuhi kriteria
Total Skor yang didapat = ((Total A + Total B + Total C)x5)/4
Jumlah seluruh item = 10
Komentar dan Saran untuk Perbaikan Produk Modul Digital
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ANGKET VALIDASI KELAYAKAN MATERI OLEH AHLI
(Guru dan Dosen Ahli Materi)
Judul Penelitian : Pengembangan Modul Digital Kegiatan Praktikum Observasional Pada Materi
Jaringan Tumbuhan Kelas XI
Penyusun
: Karissa Adiati
Pembimbing
: Ignatius Yulius Kristio Budiasmoro S.Si., M.Si
Instansi
: FKIP/Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma
IDENTITAS
Nama
:
NIP
:
Instansi :
Materi KD : 3.2 Menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan
fungsi organ pada tumbuhan
KD 4.2 Menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada
tumbuhan
Petunjuk: Mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menilai kualitas “Pengembangan Modul Digital Kegiatan
Praktikum Observasional Pada Materi Jaringan Tumbuhan Kelas XI” dengan cara memberi tanda (V)
pada kolom dibawah ini dan memberi komentar sesuai pendapat Bapak/Ibu!
Keterangan :
1. Sangat Kurang
2. Cukup
3. Baik
4. Sangat Baik
Tabel 3.4 Angket Penilaian Kelayakan Materi Oleh Ahli
SUB KOMPONEN
BUTIR
1
A. CAKUPAN MATERI

1.
2.

B. KEAKURATAN
MATERI

3.

Keluasan materi
Kedalaman materi
Rangkuman Kualitatif :
Keakuratan fakta

4.
5.
6.
7.
C. KEMUTAKHIRAN

Keakuratan konsep
Keakuratan teori
Keakuratan metode
Keakuratan ilustrasi
Rangkuman Kualitatif
8. Kesesuaian dengan perkembangan
ilmu
9. Keterkinian rujukan
10. Kontekstual
Rangkuman Kualitatif
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D. KELENGKAPAN
PENYAJIAN

11. Pendahuluan
12. Sumber yang digunakan
13. Evaluasi
Rangkuman Kualitatif

Komentar dan Saran untuk Perbaikan Produk Modul Digital
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Lampiran 2 : Penjabaran Perhitungan Angket
Penskoran untuk skala 1-3
= 1 (skor maksimal + skor minimal)
2

= 1 ( 3+1)
2

=2

SBx

1

= (skor maksimal – skor minimal)
6

= 1 (3-1)
6

= 0,33
Sangat Tinggi

=�≥

+ 1.SBx

= � ≥ 2 + (1.0,33)
= � ≥ 2,33

Tinggi

=

+ 1.SBx > � ≥

= 2 + (1. 0,33) > � ≥ 2
= 2,33 > � ≥ 2

Rendah

=

>�≥

– 1.SBx

= 2 > � ≥ 2 – (1. 0,33)
= 2 > � ≥ 1,67
=�<

Sangat Rendah

– 1.SBx

= � < 2 – (1.0,33)
= � < 1,67

Penskoran untuk skala 1-4
= 1 (skor maksimal + skor minimal)
2
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= 1 ( 4+1)
2

= 2,5
SBx

1

= (skor maksimal – skor minimal)
6

= 1 (4-1)
6

= 0,5
Sangat Tinggi

=�≥

+ 1.SBx

= � ≥ 2,5 + (1.0,5)
=�≥3

Tinggi

=

+ 1.SBx > � ≥

= 2,5 + (1. 0,5) > � ≥ 2,5
= 3 > � ≥ 2,5

Rendah

=

>�≥

– 1.SBx

= 2,5 > � ≥ 2 – (1. 0,5)
= 2,5 > � ≥ 2,5

Sangat Rendah

=�<

– 1.SBx

= � < 2 – (1.0,5)
=�<2
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Lampiran 3: Rubrik
Tabel 4.10 Rubrik Soal
Nomor Soal
10 11 12

Materi

13

14

15

16

17

18

19

20

Jaringan Meristem
Jaringan Permanen
Organ tumbuhan
Sifat totipotensi
Jenis Kultur Jaringan

Tabel 4.11 Ranah Kognitif Soal
Materi
Jaringan Meristem
Jaringan Permanen
Organ tumbuhan
Sifat totipotensi
Jenis Kultur Jaringan

1
C2

2
C2

3

4
C3

5

6

7
C2

8

Ranah Kognitif
9
10 11 12

C2
C3

C4

C2
C2

C2

C4

13
C3

14

C2

15

16

C2
C2

17

18

C2

C2

19

20

C2
C3
C2
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Lampiran 4:Silabus
SILABUS BIOLOGI
Satuan Pendidikan

: SMA / MA

Kelas

: XI (Sebelas)

Alokasi waktu

: 4 jam pelajaran /minggu

Kompetensi Inti:


KI-1 :Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.



KI-2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai),
bertanggung jawab, 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, 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

70

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



KI4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah
keilmuan.

KOMPETENSI
DASAR

3.2

4.2

Menganali
sis
keterkaitan
antara
struktur sel
pada
jaringan
tumbuhan
dengan
fungsi
organ pada
tumbuhan
Menyajika
n data hasil
pengamata
n struktur
jaringan
dan organ
pada
tumbuhan

IPK

3.2.1
3.2.2
3.2.3

Mengidetifikasi
jenis-jenis jaringan
pada tumbuhan
Menjelaskan sifat
totipotensi dan
kultur jaringan
Menganalisis
struktur dan fungsi
jaringan pada
tumbuhan

MATERI POKOK

Struktur dan Fungsi
Jaringan pada
Tumbuhan
 Jenis-jenis
jaringan pada
tumbuhan
 Sifat totipotensi
dan kultur jaringan
Struktur dan fungsi
jaringan pada
tumbuhan

KEGIATAN
PEMBELAJARAN



4.2.1 Menyajikan data
hasil pengamatan
struktur jaringan
dan organ pada
tumbuhan



Mengamati jaringanjaringan
tumbuhan,
hewan
secara
mikroskop
dengan
preparat basah/awetan
dan iklan produk
pemutih kulit yang
menunjukkan lapisan
kulit serta mengkaji
literatur
tentang
struktur
jaringan
penyusun organ pada
tumbuhan hewan dari
berbagai sumber
Menganalisis tentang
sifat-sifat
jaringan
meristematis/embrion
al, sifat pluripotensi,
totipotensi,
polipotensi
yang
dikaitkan
dengan
dasar kultur jaringan
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PENILAIAN

ALOKASI
WAKTU

10 JP

SUMBER BELAJAR

- Modul yang diunduh pada
link
https://drive.google.com/drive/
folders/1Ta4Lj F827_PLBM
KDFOekUb4Jtg014?usp=sharing
- Biologi untuk SMA/MA
Kelas XI Kurikulum 2013
Edisi Revisi Dra. Irnaningtyas,
M.Pd
- Biologi untuk SMA/MA
Kelas XI Kurikulum 2013
Edisi Revisi Dra. D.A Pratiwi,
M.Pd., Dra. Sri Maryati,
M.Pd., Drs. Suharno, M.Pd.,
Drs. Bambang Suseno, M.Pd
-https://youtu.be/KvsHa5lniVs
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Lampiran 5: RPP
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XI MIPA/1

Alokasi Waktu

: 2 x 30 menit

Materi Pokok

: Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan

Pertemuan ke

1

3.2 Menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan
fungsi organ pada tumbuhan
4.2 Menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan
A. TUJUAN
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran daring yang memanfaatkan media
google meet serta penerapan model discovery learning, metode demontrasi,
dan presentasi, dengan sikap jujur, disiplin, kritis, kreatif, serta komunikatif
peserta didik dapat :


Memerinci tentang jaringan pada tumbuhan
o Menjelaskan tentang jaringan meristem (jaringan embrional)
o Menguraikan jaringan meristem berdasarkan asal terbentuknya
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o Mengenali jaringan meristem berdasarkan posisinya pada
tumbuhan

B. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
Sintaks/Kegiatan
Pembelajaran

Kegiatan
Pendahuluan

Kegiatan Inti
Sintaks :
Stimulating

Uraian Kegiatan
Orientasi
Memberi
salam
dan
berdoa
(Religius)
Memeriksa kehadiran peserta didik
(Disiplin)
Memperhatikan kesiapan peserta
didik untuk mengikuti proses
pembelajaran (Kepedulian)
Motivasi
Memberi motivasi ke peserta didik
dengan cara menanyakan kabar
siswa, memberikan sedikit gambaran
tentang pembelajaran hari ini, dan
menciptakan suasana kelas yang
nyaman.
Apresepsi
Memberikan
apersepsi
seperti
menanyakan ke siswa tentang
tumbuhan apa saja yang ada di
lingkungan sekitar siswa. Kemudian
apakah siswa mengetahui tentang
jaringan-jaringan
penyusun
tumbuhan tersebut.
Pemberian Acuan
Menyampaikan tujuan pembelajaran
Menyampaikan indikator pencapaian
kompetensi
Menyampaikan garis besar cakupan
materi yang akan dipelajari
Stimulasi
Guru memberi video pada link
berikut
ini
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3

3

3

3
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Problem Statement

Data Collection

Data Processing

Verification

Generalization

Kegiatan Penutup

https://youtu.be/KvsHa5lniVs
tentang
pertumbuhan
dan
perkembangan tumbuhan
Identifikasi Masalah
Guru mengajak peserta didik untuk
mengemukakan peristiwa yang
terjadi pada video tersebut
Pengumpulan Data
Guru menanyakan mengapa dapat
terjadi peristiwa tersebut, lalu
jaringan apa saja yang terdapat pada
tumbuhan
Pengolahan Data
Peserta
didik
mengemukakan
tentang jaringan tumbuhan yang
dikelompokkan menjadi 2 yaitu
jaringan meristem dan jaringan
permanen
Guru mempertegas pembahasan
meliputi jaringan meristem saja
Pembuktian
Peserta didik menyampaikan hasil
yang diperoleh dan dibahas bersama
di dalam forum
Menarik Kesimpulan
Secara klasikal peserta didik
menyampaikan apa yang telah
diperoleh selama pembelajaran dan
disusun menjadi satu kesimpulan
utuh
Guru
memberikan
tambahan
pengetahuan
tentang
jaringan
meristem
Guru membimbing peserta didik
untuk menyampaikan kesimpulan
secara utuh
Guru mereview pembelajaran hari
ini
Tindak Lanjut
Peserta
didik
diminta
untuk
mempelajari
tentang
jaringan
permanen.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XI MIPA/1

Alokasi Waktu

: 2 x 30 menit

Materi Pokok

: Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan

Pertemuan ke

2

A. TUJUAN
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran daring yang memanfaatkan media
google meet serta penerapan model discovery learning, metode demontrasi,
dan presentasi, dengan sikap jujur, disiplin, kritis, kreatif, serta komunikatif
peserta didik dapat :


Memerinci tentang jaringan pada tumbuhan
o Menjelaskan tentang jaringan permanen (jaringan dewasa)
o Memerinci jaringan permanen berdasarkan fungsinya

B. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
Sintaks/Kegiatan
Pembelajaran

Uraian Kegiatan
Orientasi
3
Memberi
salam
dan
berdoa
(Religius)
Memeriksa kehadiran peserta didik
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Kegiatan
Pendahuluan

Kegiatan Inti
Sintaks :
Stimulating

Problem Statemen

Data Collection

Data Processing

Verification

(Disiplin)
Memperhatikan kesiapan peserta
didik untuk mengikuti proses
pembelajaran (Kepedulian)
Motivasi
Memberi motivasi ke peserta didik
dan
menciptakan
suasana
pembelajaran yang menyenangkan.
Apresepsi
Memberikan apersepsi menanyakan
tentang apa yang sudah dipelajari
pada pertemuan sebelumnya.
Pemberian Acuan
Menyampaikan tujuan pembelajaran
Menyampaikan indikator pencapaian
kompetensi
Menyampaikan garis besar cakupan
materi yang akan dipelajari
Stimulasi
Guru
memberikan
video
https://youtu.be/KvsHa5lniVs
tentang
jaringan
permanen
tumbuhan
Identifikasi Masalah
Guru mengajak siswa untuk
menyebutkan jaringan apa saja yang
ada pada video tersebut
Pengumpulan Data
Secara berkelompok, guru meminta
siswa untuk mencari tahu tentang
jaringan permanen tumbuhan beserta
fungsi setiap jaringannya
Pengolahan Data
Peserta
didik
mengemukakan
tentang 4 macam jaringan permanen
yang dibedakan berdasarkan
fungsinya, serta menyebutkan fungsi
dari masing-masing jaringan
Pembuktian
Peserta
didik
diminta
untuk
membaca literatur supaya lebih
memahami tentang jaringan
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Generalization

Kegiatan Penutup

permanen pada tumbuhan
Menggunakan literatur buku paket
Biologi untuk SMA/MA Kelas XI
(Irnaningtyas)
Menarik Kesimpulan
5
Secara klasikal peserta didik
menyebutkan
tentang
jaringan
permanen
Guru
memberikan
informasi
tambahan tentang jaringan permanen
yang belum disebutkan
Peserta
didik
menyampaikan 5
kesimpulan secara utuh dengan
bantuan guru
Guru mereview pembelajaran hari
ini
Tindak Lanjut
3
Guru meminta untuk perwakilan
siswa membawa akar, batang, daun,
bunga, buah, dan biji tanaman untuk
pembelajaran selanjutnya.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XI MIPA/1

Alokasi Waktu

: 2 x 30 menit

Materi Pokok

: Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan

Pertemuan ke

3

3.2 Menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan
fungsi organ pada tumbuhan
4.2 Menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada
tumbuhan

A. TUJUAN
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran daring yang memanfaatkan media
google meet serta penerapan model discovery learning, metode demontrasi,
dan presentasi, dengan sikap jujur, disiplin, kritis, kreatif, serta komunikatif
peserta didik dapat :


Menentukkan organ pada tumbuhan
o Memerinci organ vegetatif tumbuhan
o Menguraikan bagian-bagian dari setiap organ vegetatif
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o Memahami organ generatif tumbuhan

B. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
Sintaks/Kegiatan
Pembelajaran

Kegiatan
Pendahuluan

Kegiatan Inti
Sintaks :
Stimulating
Problem Statemen

Data Collection

Uraian Kegiatan
Orientasi
Memberi
salam
dan
berdoa
(Religius)
Memeriksa kehadiran peserta didik
(Disiplin)
Memperhatikan kesiapan peserta
didik untuk mengikuti proses
pembelajaran (Kepedulian)
Motivasi
Memberi motivasi ke peserta didik
dan
menciptakan
suasana
pembelajaran yang menyenangkan.
Apresepsi
Guru melakukan tanya jawab
tentang materi yang sudah dipelajari
pada pertemuan sebelumnya untuk
mengetahui
sejauh
mana
pemahaman siswa.
Pemberian Acuan
Menyampaikan tujuan pembelajaran
Menyampaikan indikator pencapaian
kompetensi
Menyampaikan garis besar cakupan
materi yang akan dipelajari
Stimulasi
Guru meminta perwakilan peserta
didik untuk mengeluarkan organ
tumbuhan yang sudah dibawa
Identifikasi Masalah
Guru meminta perwakilan lain untuk
memisahkan
organ
tumbuhan
tersebut menjadi 2 kelompok (organ
generatif dan vegetatif)
Pengumpulan Data
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Data Processing

Verification

Generalization

Kegiatan Penutup

Secara berkelompok, guru meminta
peserta didik untuk mencari tentang
bagian-bagian dari organ tumbuhan
Pengolahan Data
Peserta
didik
mengemukakan
tentang organ tumbuhan
Pembuktian
Supaya lebih paham tentang organ
tumbuhan, guru meminta peserta
didik untuk mempelajari dari modul
digital pada bagian deskripsi
pembelajaran dan video panduan
praktikum
Menarik Kesimpulan
Peserta didik menarik kesimpulan
secara klasikal
Guru memberikan pengetahuan lebih
lanjut
Guru mereview pembelajaran hari
ini
Tindak Lanjut
Guru
meminta
siswa
untuk
memahami
tentang
kegiatan
praktikum pada modul digital
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XI MIPA/1

Alokasi Waktu

: 2 x 30 menit

Materi Pokok

: Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan

Pertemuan ke

4

A. TUJUAN
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran daring yang memanfaatkan media
google meet serta penerapan model discovery learning, metode demontrasi,
dan presentasi, dengan sikap jujur, disiplin, kritis, kreatif, serta komunikatif
peserta didik dapat :


Menentukkan organ pada tumbuhan
o Memerinci organ generatif tumbuhan



Membandingkan perbedaan anatomi tumbuhan monokotil dan dikotil

B. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
Sintaks/Kegiatan
Pembelajaran

Uraian Kegiatan
Orientasi
3
Memberi
salam
dan
berdoa
(Religius)
Memeriksa kehadiran peserta didik
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Kegiatan
Pendahuluan

Kegiatan Inti
Sintaks :
Stimulating

Problem Statemen

Data Collection

Data Processing

Verification

(Disiplin)
Memperhatikan kesiapan peserta
didik untuk mengikuti proses
pembelajaran (Kepedulian)
Motivasi
Memberi motivasi ke peserta didik
dan
menciptakan
suasana
pembelajaran yang menyenangkan.
Apresepsi
Guru menanyakan tentang kegiatan
praktikum yang sudah dipelajari
pada pertemuan sebelumnya melalui
modul digital panduan kegiatan
praktikum.
Pemberian Acuan
Menyampaikan tujuan pembelajaran
Menyampaikan indikator pencapaian
kompetensi
Menyampaikan garis besar cakupan
materi yang akan dipelajari
Stimulasi
Guru meminta salah satu peserta
didik untuk menjelaskan tentang
praktikum yang ada di modul digital
pada bagian panduan praktikum
tahap 1-4
Identifikasi Masalah
Dari pengetahuan tentang organ
tumbuhan, guru meminta untuk
membedakan
organ
tersebut
sehingga dapat ditemukan perbedaan
tumbuhan monokotil dan dikotil
Pengumpulan Data
Guru meminta peserta didik
menuliskan apa saja perbedaan
tumbuhan monokotil dan dikotil
Pengolahan Data
Peserta
didik
mengemukakan
tentang perbedaan monokotil dan
dikotil
Pembuktian
Peserta didik belajar dari literatur
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Generalization

Kegiatan Penutup

yang sudah disiapkan oleh guru
Menarik Kesimpulan
5
Secara klasikal peserta didik
menarik kesimpulan
Guru
membanntu
menegaskan
kembali
Guru mereview pembelajaran hari
5
ini dari awal hingga akhir
Tindak Lanjut
3
Guru meminta peserta didik untuk
mencari tahu tentang kultur jaringan
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XI MIPA/1

Alokasi Waktu

: 2 x 30 menit

Materi Pokok

: Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan

Pertemuan ke

5

A. TUJUAN
Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran daring yang memanfaatkan media
google meet serta penerapan model discovery learning, metode demontrasi,
dan presentasi, dengan sikap jujur, disiplin, kritis, kreatif, serta komunikatif
peserta didik dapat :


Menganalisis sifat totipotensi dan kultur jaringan
o Menelaah dasar teori kultur jaringan
o Menguraikan jenis kultur jaringan
o Memerinci teknik kultur jaringan
o Memahami keunggulan pembibitan dengan teknik kultur
jaringan

B. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
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Sintaks/Kegiatan
Pembelajaran

Kegiatan
Pendahuluan

Kegiatan Inti
Sintaks :
Stimulating
Problem Statemen

Data Collection

Data Processing

Uraian Kegiatan
Orientasi
Memberi
salam
dan
berdoa
(Religius)
Memeriksa kehadiran peserta didik
(Disiplin)
Memperhatikan kesiapan peserta
didik untuk mengikuti proses
pembelajaran (Kepedulian)
Motivasi
Memberi motivasi ke peserta didik
dan
menciptakan
suasana
pembelajaran yang menyenangkan.
Apresepsi
Guru memberikan teka teki dan
gambar tentang organ tumbuhan,
lalu siswa diminta menyebutkan
jawaban yang benar.
Pemberian Acuan
Menyampaikan tujuan pembelajaran
Menyampaikan indikator pencapaian
kompetensi
Menyampaikan garis besar cakupan
materi yang akan dipelajari
Stimulasi
Guru menanyakan tentang mengapa
suatu pohon bisa berbuah lebat pada
suatu waktu tertentu
Identifikasi Masalah
Guru mengumpulkan jawabanjawaban dari peserta didik
Pengumpulan Data
Dari jawaban tersebut, guru meminta
peserta didik untuk mencari tahu
tentang totipotensi dan kultur
jaringan
Pengolahan Data
Peserta didik dibagi ke dalam
beberapa kelompok dengan topik
yang berbeda-beda. Topik bahasan :
- Jenis Kultur Jaringan
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Verification

Generalization

Kegiatan Penutup

- Teknik Kultur Jaringan
- Keunggulan Pembibitan dengan
Teknik Kultur Jaringan
Pembuktian
Guru meminta perwakilan kelompok
untuk menyampaikan tentang topik
yang dibahas
Kelompok lain bisa saling bertanya
atau melengkapi
Menarik Kesimpulan
Secara klasikal dari setiap kelompok
menyampaikan
kesimpulan
pembelajaran
Guru menegaskan kembali tentang
pembelajaran hari ini
Guru mereview lagi jika masih ada
yang kurang dipahami oleh peserta
didik
Tindak Lanjut
Guru
meminta
siswa
untuk
menjawab latihan soal yang ada
pada modul digital menu “latihan
soal” untuk memperdalam materi.
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 1
Judul Materi : Jaringan Tumbuhan
KD :
Pertemuan : 1
Petunjuk Pengerjaan
1. Bacalah petunjuk pengerjaan dan soal secara teliti
2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri!
SOAL
1. Jelaskan pengertian tentang jaringan meristem!
2. Sebutkan sifat-sifat dari jaringan meristem!
3. Sebutkan jaringan meristem berdasarkan asal terbentuknya!
4. Lengkapi tabel di bawah ini

No
1
2
3

Pembeda

Meristem apikal

Meristem interkaler

Letak
Pengaruh bagi
tumbuhan
Contoh
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 1
Judul Materi : Jaringan Tumbuhan
KD :
Pertemuan : 1
Petunjuk Pengerjaan
1. Bacalah petunjuk pengerjaan dan soal secara teliti
2. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri!

SOAL
1. Jelaskan pengertian tentang jaringan meristem!
Jawab : Jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis.
Poin : 2
2. Sebutkan sifat-sifat dari jaringan meristem!
Jawab :
a. Tersusun dari sel-sel muda yang aktif membelah dalam fase pertumbuhan
dan perkembangan.
b. Tidak memiliki ruang antar sel
c. Sel-sel berbentuk bulat, lonjong, polygonal, kuboid, atau prosmatik, dan
memiliki dinding sel yang tipis.
d. Sel mengandung banyak protoplasma.
e. Sel memiliki satu atau dua inti sel yang besar.
f. Vakuola sangat kecil atau tidak ada sama sekali.
Poin : 6
3. Sebutkan jaringan meristem berdasarkan asal terbentuknya!
Jawab : Meristem primer dan sekunder
Poin : 2
4. Lengkapi tabel di bawah ini!
Poin : 10

No
1

Pembeda
Letak

Meristem apikal

Meristem interkaler

Meristem lateral

Ujung batang utama,
ujung batang lateral,

Antara jaringan
dewasa atau jaringan

Memanjang sejajar
permukaan batang
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dan ujung akar
2

Pengaruh bagi
tumbuhan

Pemanjangan batang
dan akar

3

Contoh

Menghasilkan daun,
bunga, dan tunas
apikal yang akan
berkembang menjadi
cabang samping.

yang sudah
berdiferensiasi
Pemanjangan ruas
batang dan
menyebabkan
terbentuknya bunga

Pangkal ruas
tumbuhan golongan
rerumputan
(Poaceae)

atau akar
Terjadinya
pertumbuhan
sekunder pada
batang maupun akar
sehingga batang dan
akar akan membesar
Kambium pembuluh
dan kambium gabus

Rubrik Penskoran
No Soal
1

2

3
4

Keterangan
Poin 2 jika jawaban lengkap (kata kunci :aktif membelah, secara mitosis)
Poin 1 jika jawaban hanya mengandung 1 kata kunci
Poin 0 jika jawaban salah
Poin 6 jika jawaban sesuai dengan kunci jawaban (menyebutkan 6 sifat)
Poin 5 jika jawaban menyebutkan 5 sifat secara benar
Poin 4 jika jawaban menyebutkan 4 sifat secara benar
Poin 3 jika jawaban menyebutkan 3 sifat secara benar
Poin 2 jika jawaban menyebutkan 2 sifat secara benar
Poin 1 jika jawaban menyebutkan 1 sifat secara benar
Poin 0 jika jawaban salah
Poin 2 jika jawaban benar sesuai kunci jawaban
Poin 0 jika jawaban salah
Poin 10 jika jawaban sesuai dengan kunci jawaban
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 2
Materi : Jaringan Permanen
Pertemuan ke-2
Petunjuk Pengerjaan :
1. Bacalah soal dengan teliti!
2. Kerjakan soal yang ada secara mandiri!

Soal
1. Amatilah tanaman di lingkungan sekitar kalian! Kemudian fotolah tanaman
yang memiliki trikoma (rambut-rambut), spina (duri), dan sel kipas. Jangan
lupa catat nama tumbuhan dan jadikan dalam satu file.
2. Lengkapilah tabel di bawah ini!
No
Sel yang bermodifikasi
1
Trikoma

Gambar

2
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3

4

Sel kipas
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Kunci Jawaban Lembar Kerja Peserta Didik 2
1. Poin 10
Trikoma
(Murbei, waru,
alpukat)

Spina
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Sel Kipas

2. Poin 10
No
Sel yang bermodifikasi
1
Trikoma/Rambut-rambut

Gambar

(Murbei, waru, alpukat)
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2

Emergensia

3

Spina/Duri

4

Sel kipas

(Bambu, rumput teki)
Rubrik Penskoran
No Soal
1

2

Keterangan
Poin 10 jika mendapatkan semua foto tanaman sesuai perintah soal
Poin 6 jika mendapatkan 2 foto tanaman sesuai perintah soal
Poin 2 jika mendapatkan 1 foto tanaman sesuai perintah soal
Poin 0 jika salah
Poin 10 jika melengkapi 4 isian dengan tepat
Poin 7 jika melengkapi 3 isian dengan tepat
Poin 4 jika melengkapi 2 isian dengan tepat
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Poin 1 jika melengkapi 1 isian dengan tepat
Poin 0 jika salah
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Lembar Kerja Peserta Didik 3
Materi : Organ Vegetatif Tumbuhan
Pertemuan ke-3
Petunjuk Pengerjaan :
1. Pelajari Modul Digital Kegiatan Praktikum
2. Bacalah soal di bawah ini dengan teliti
3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini
Soal
1. Tuliskan nama-nama bagian organ di bawah ini!

a.
b.
c.
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d.
e.
f.
g.
h.

2. Tuliskan nama bagian organ di bawah ini!

a.
b.
c.
d.
e.
f.
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3. Berilah tanda (V) pada tabel jaringan yang terdapat pada organ tumbuhan
berikut

Jenis
Jaringan
Epidermis
Floem
Xilem
Kambium
Parenkim
Kolenkim
Sklerenkim

Daun

Organ Tumbuhan
Akar
Akar
Batang
Monokotil
Dikotil
Monokotil
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Kunci Jawaban Lembar Kerja Peserta Didik
1. Poin : 8

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Epidermis
Korteks
Endodermis
Perisikel
Inti
Xilem
Floem
Rambut akar

2. Poin : 6
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Epidermis
Korteks
Floem
Kambium
Xilem
Inti

3. Poin : 15
Jenis
Jaringan
Epidermis
Floem
Xilem
Kambium
Parenkim
Kolenkim
Sklerenkim

Daun
V
V
V
-

Akar
Monokotil
V
V
V
-

99

Organ Tumbuhan
Akar
Batang
Dikotil
Monokotil
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Batang
Dikotil
V
V
V
V
V
V
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Rubrik Penskoran
No Soal
1

2

3

Keterangan
Poin 8 jika menyebutkan 8 bagian dengan benar
Poin 7 jika menyebutkan 7 bagian dengan benar
Poin 6 jika menyebutkan 6 bagian dengan benar
Poin 5 jika menyebutkan 5 bagian dengan benar
Poin 4 jika menyebutkan 4 bagian dengan benar
Poin 3 jika menyebutkan 3 bagian dengan benar
Poin 2 jika menyebutkan 2 bagian dengan benar
Poin 1 jika menyebutkan 1 bagian dengan benar
Poin 6 jika menyebutkan 6 bagian dengan benar
Poin 5 jika menyebutkan 5 bagian dengan benar
Poin 4 jika menyebutkan 4 bagian dengan benar
Poin 3 jika menyebutkan 3 bagian dengan benar
Poin 2 jika menyebutkan 2 bagian dengan benar
Poin 1 jika menyebutkan 1 bagian dengan benar
Poin 15 jika benar semua

100

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lembar Kerja Peserta Didik 4
Materi : Organ Generatif Tumbuhan
Pertemuan ke-4
Petujuk Pengerjaan :
1. Bacalah soal dengan teliti
2. Jawablah pertanyaan yang ada dengan benar
3. Tugas dikerjakan secara mandiri!
Soal
1. Beri tanda (V) pada tabel jenis buah yang sesuai

Nama Buah

Buah Kering
Pecah

Jenis Buah
Buah Kering
Tidak Pecah

Kedelai
Mangga
Petai cina
Salak
Padi
Apel
Tomat
Jagung

2. Lengkapilah nama bagian organ tumbuhan berikut ini!
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Kunci Jawaban Lembar Kerja Peserta Didik 4
1. Poin 8

Nama Buah
Kedelai
Mangga
Petai cina
Salak
Padi
Apel
Tomat
Jagung

Jenis Buah
Buah Kering
Tidak Pecah

Buah Kering
Pecah
V

V
V
V
V
V
V
V

2. Poin 10
a
Mahkota
b Kepala sari
c
Benang sari
d Kepala putik
e
Tangkai putik
f
Kelopak
g Bakal biji
h Dasar bunga
i
Tangkai bunga

Rubrik Penskoran
No Soal
1

Buah Berdaging

Keterangan
Poin 8 jika menandai 8 kolom dengan benar
Poin 7 jika menandai 7 kolom dengan benar
Poin 6 jika menandai 6 kolom dengan benar
Poin 5 jika menandai 5 kolom dengan benar
Poin 4 jika menandai 4 kolom dengan benar
Poin 3 jika menandai 3 kolom dengan benar
Poin 2 jika menandai 2 kolom dengan benar
Poin 1 jika menandai 1 kolom dengan benar
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2

Poin 10 jika menuliskan 9 nama bagian dengan benar
Poin 9 jika menuliskan 8 nama bagian dengan benar
Poin 8 jika menuliskan 7 nama bagian dengan benar
Poin 7 jika menuliskan 6 nama bagian dengan benar
Poin 6 jika menuliskan 5 nama bagian dengan benar
Poin 5 jika menuliskan 4 nama bagian dengan benar
Poin 4 jika menuliskan 3 nama bagian dengan benar
Poin 3 jika menuliskan 2 nama bagian dengan benar
Poin 2 jika menuliskan 1 nama bagian dengan benar
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Lembar Kerja Peserta Didik 5
Materi : Kultur Jaringan
Pertemuan ke-5
Petujuk Pengerjaan :
1. Bacalah soal dengan teliti
2. Jawablah pertanyaan yang ada dengan benar
3. Tugas dikerjakan secara mandiri!

Soal
1. Jelaskan keunggulan teknik kultur jaringan dalam pembibitan tanaman!
2. Jelaskan enam tahapan pada teknik kultur jaringan!
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Kunci Jawaban Lembar Kerja Peserta Didik 5
1. Jelaskan keunggulan teknik kultur jaringan dalam pembibitan tanaman!
Jawab :
a. Dapat diperoleh bibit yang bersifat identik dengan induknya
b. Tidak membutuhkan tempat yang luas
c. Kualitas dan kesehatan bibit lebih terjamin
d. Bibit yang dihasilkan seragam
e. Bibit akan lebih cepat pertumbuhannya
f. Pengadaan bibit tidak bergantung pada musim
g. Dengan waktu yang singkat, dapat memperoleh bibit dalam jumlah
yang banyak
Poin : 10
2. Jelaskan enam tahapan pada teknik kultur jaringan!
Jawab :
a. Sterilisasi  kegiatan untuk mensterilkan segala peralatan dan
eksplan yang akan digunakan.
b. Pembuatan media
c. Inisiasi  pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan
dikultur
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d. Multiplikasi  kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan
menanam eksplan pada media
e. Pengakaran  fase saat eksplan akan menunjukkan adanya
pertumbuhan akar
Poin : 10
Rubrik Penskoran
No Soal
1

2

Keterangan
Poin 10 jika menjelaskan 7 keunggulan dengan benar
Poin 9 jika menjelaskan 6 keunggulan dengan benar
Poin 8 jika menjelaskan 5 keunggulan dengan benar
Poin 7 jika menjelaskan 4 keunggulan dengan benar
Poin 6 jika menjelaskan 3 keunggulan dengan benar
Poin 5 jika menjelaskan 2 keunggulan dengan benar
Poin 4 jika menjelaskan 1 keunggulan dengan benar
Poin 0 jika salah
Poin 10 jika menjelaskan 5 teknik kultur jaringan dengan benar
Poin 8 jika menjelaskan 4 teknik kultur jaringan dengan benar
Poin 6 jika menjelaskan 3 teknik kultur jaringan dengan benar
Poin 4 jika menjelaskan 2 teknik kultur jaringan dengan benar
Poin 2 jika menjelaskan 1 teknik kultur jaringan dengan benar
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Lampiran 6 : Hasil Validasi
ANGKET VALIDASI KELAYAKAN MEDIA OLEH AHLI
Judul Penelitian : Pengembangan Modul Digital Kegiatan Praktikum Observasional Pada Materi
Jaringan Tumbuhan Kelas XI
Penyusun
: Karissa Adiati
Pembimbing
: Ignatius Yulius Kristio Budiasmoro S.Si., M.Si
Instansi
: FKIP/Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma
IDENTITAS
Nama
: FX. Witarso, S.Pd
NIP
: - (GTY)
Instansi : SMA Santa Maria Yogyakarta
Materi KD : 3.2 Menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan
fungsi organ pada tumbuhan
KD 4.2 Menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada
tumbuhan
Petunjuk: Mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menilai kualitas “Pengembangan Modul Digital Kegiatan
Praktikum Observasional Pada Materi Jaringan Tumbuhan Kelas XI” dengan cara memberi tanda (V)
pada kolom dibawah ini dan memberi komentar sesuai pendapat Bapak/Ibu!
Keterangan
1. Kurang baik
2. Cukup baik
3. Sangat baik
No

Aspek yang Dinilai
1

A.
1.
2.
3.
B.
1.
2.
3.
C.
1.
2.

Aspek Rekayasa
Kemudahan mengelola aplikasi
Kepraktisan dalam menggunakan aplikasi
Dapat digunakan dikomputer dengan
software yang ada
Aspek Media Pembelajaran
Tujuan pembelajaran relevan dengan
KD/Kurikulum
Kemudahan untuk dipahami
Sistematis dan runtut
Aspek Komunikasi Audio Visual
Kreativitas dalam ide
Desain produk dan warna
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Skor
2

Keterangan
3
V
V
V

V
V
V
V
V
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Komentar dan Saran untuk Perbaikan Produk Modul Digital
Produk digital perlu diciptakan sebagai bentuk perkembangan pengetahuan yang semakin
memerlukan inovasi baru bagi penguasaan bidang-bidang yang dipelajari peserta didik. Salah
satunya adalah media yang dibuat oleh mbak Karissa. Produk media ini bagus merupakan salah
satu upaya proses belajar yang menarik bagi peserta didik.
Sebagai masukan saja : perlu dipertimbangan antara aplikasi media saat digunakan dengan
waktu yang tersedia dalam proses belajar.
Pemahaman aplikasi pada media ini mudah dilakukan, tetapi perlu peningkatan sajian sehingga
peserta didik semakin tertantang menggunakan media ini. Apalagi jika mereka termasuk peserta
didik yang memamg suka IT.
Media yang dibuat perlu dicoba diterapkan dalam proses belajar di sekolah, tidak hanya
disimulasikan pada teman-teman kuliah. Karena data umpan balik penerapan media mbak Karisa
pasti akan lebih bermaksa jika didapat dari pengguna seseungguhnya yaitu para pelajar (peserta
didik. Terimakasih
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ANGKET VALIDASI KELAYAKAN MATERI OLEH AHLI
Judul Penelitian : Pengembangan Modul Digital Kegiatan Praktikum Observasional Pada Materi
Jaringan Tumbuhan Kelas XI
Penyusun
: Karissa Adiati
Pembimbing
: Ignatius Yulius Kristio Budiasmoro S.Si., M.Si
Instansi
: FKIP/Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma
IDENTITAS
Nama
: FX. Witarso, S.Pd
NIP
: - (GTY)
Instansi : SMA Santa Maria Yogyakarta
Materi KD : 3.2 Menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan
fungsi organ pada tumbuhan
KD 4.2 Menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada
tumbuhan
Petunjuk: Mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menilai kualitas “Pengembangan Modul Digital Kegiatan
Praktikum Observasional Pada Materi Jaringan Tumbuhan Kelas XI” dengan cara memberi tanda (V)
pada kolom dibawah ini dan memberi komentar sesuai pendapat Bapak/Ibu!
Keterangan :
1. Sangat Kurang
2. Cukup
3. Baik
4. Sangat Baik
SUB KOMPONEN

BUTIR
1

A. CAKUPAN MATERI

B. KEAKURATAN
MATERI

1.
2.
3.

Keluasan materi
Kedalaman materi
Rangkuman Kualitatif :
Keakuratan fakta

2
⋁

⋁
⋁
⋁
⋁
⋁

4.
5.
6.
7.
C. KEMUTAKHIRAN

D. KELENGKAPAN
PENYAJIAN

Keakuratan konsep
Keakuratan teori
Keakuratan metode
Keakuratan ilustrasi
Rangkuman Kualitatif
8. Kesesuaian dengan perkembangan
ilmu
9. Keterkinian rujukan
10. Kontekstual
Rangkuman Kualitatif
11. Pendahuluan
12. Sumber yang digunakan
13. Evaluasi
Rangkuman Kualitatif

Komentar dan Saran untuk Perbaikan Produk Modul Digital
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SK
3
⋁

⋁
⋁
⋁
⋁
⋁
⋁

KOMENTAR
4

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Komentar :
Modul yang diberikan secara umum sudah baik
Disajikan sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan IT
Baik untuk disajikan bagi para pelajar dalam pembelajaran, walaupun perlu perbaikan,
mengingat level yang diberikan adalah SMA
Saran :
Pada petunjuk kerja belum ada bagian apa yang dipotong pada daun, akar, batang
Petunjuk Teknis memotong perlu disajikan, misalnya membujur atau melintang.
Teknis pengamatan dengan perbesaran lemah atau kuat (berapa perbesaran yang dipakai)
Perlu disajian dasar teori sebagai salah satu ujud pendalaman materi
Petunjuk teknis laporan pengamatan dikumpulkan kepada siapa, kapan mungkin perlu
disajikan
Tulisan pada petunjuk kerja besar font bisa diperbesar, karena agar bukan hanya gambar
alat praktiknya saja yang bisa dilihat jelas dan cepat
Perlu diperhitungkan durasi waktu melihat waktu penyajian petunjuk praktik dengan waktu
praktik. Jangan sampai peserta didik terpaku/lama-lama melihat petunjuk padahal saat
praktik harus cepat selesai.
Perlu diperhitungkan kecepatan anak dalam mengerjakan praktik dengan waktu yang
tersedia.
KESIMPULAN
Mohon Bapak/Ibu memberi kesimpulan untuk produk “Pengembangan Modul Digital
Kegiatan Praktikum Observasional Pada Materi Jaringan Tumbuhan Kelas XI” dengan cara
memberi tanda (V) pada kolom dibawah ini.
Layak diedarkan/diuji cobakan
Layak diedarkan/diuji cobakan
dengan revisi/masukan
Tidak
layak
cobakan

V

diedarkan/diuji
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ANGKET VALIDASI KELAYAKAN MEDIA OLEH AHLI
Judul Penelitian : Pengembangan Modul Digital Kegiatan Praktikum Observasional Pada Materi
Jaringan Tumbuhan Kelas XI
Penyusun
: Karissa Adiati
Pembimbing
: Ignatius Yulius Kristio Budiasmoro S.Si., M.Si
Instansi
: FKIP/Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma
IDENTITAS
Nama
: Yuara Ermawati
NIP
19730907 200604 2 011
Instansi : SMA Negeri 11 Yogyakarta
Materi
KD : 3.2 Menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan
fungsi organ pada tumbuhan
KD 4.2 Menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada
tumbuhan
Petunjuk: Mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menilai kualitas “Pengembangan Modul Digital Kegiatan
Praktikum Observasional Pada Materi Jaringan Tumbuhan Kelas XI” dengan cara memberi tanda (V)
pada kolom dibawah ini dan memberi komentar sesuai pendapat Bapak/Ibu!
Keterangan
1. Kurang baik
2. Cukup baik
3. Sangat baik
No

Aspek yang Dinilai
1

Skor
2

A.
1.

Aspek Rekayasa
Kemudahan mengelola aplikasi

2.
3.

√
√

2.
3.
C.
1.

Kepraktisan dalam menggunakan aplikasi
Dapat digunakan dikomputer dengan
software yang ada
Aspek Media Pembelajaran
Tujuan pembelajaran relevan dengan
KD/Kurikulum
Kemudahan untuk dipahami
Sistematis dan runtut
Aspek Komunikasi Audio Visual
Kreativitas dalam ide

2.

Desain produk dan warna

√

B.
1.

Keterangan
3

√

√
√
√
√

Komentar dan Saran untuk Perbaikan Produk Modul Digital

111

Tombol keluar tidak berfungsi
untuk keluar dari aplikasi
Memori besar
Tidak semua perangkat terinstall
software ini

Bisa lebih diefisienkan pada
tayangan alat
Akan lebih baik jika background
dari foto/gambar asli bukan
animasi dan kurang variatif atau
cenderung lebih monoton

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Pada tayangan tujuan, perlu ditambahkan kata struktur …Membandingkan struktur …
Pada alat tidak perlu ditayangkan sampai 3x dengan substansi yang sama tetapi cukup diambil satu
tayangan yang lebih ekspositif per alat sekaligus dengan nama alatnya.
Paparan mikroskop beserta cara penggunaannya hanya untuk mikroskop dengan sumber cahaya
dari listrik. Bagaimana dengan mikroskop yang sumber cahayanya dari bohlam atau pantulan sinar
matahari?
Tayangan penggunaan mikroskop belum mengcover tentang penggunaan makrometer dan
micrometer.
Pada hasil pengamatan akar gambar masih blur.

112

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ANGKET VALIDASI KELAYAKAN MATERI OLEH AHLI
Judul Penelitian : Pengembangan Modul Digital Kegiatan Praktikum Observasional Pada Materi
Jaringan Tumbuhan Kelas XI
Penyusun
: Karissa Adiati
Pembimbing
: Ignatius Yulius Kristio Budiasmoro S.Si., M.Si
Instansi
: FKIP/Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma
IDENTITAS
Nama
: Yuara Ermawati
NIP
19730907 200604 2 011
Instansi : SMA Negeri 11 Yogyakarta
Materi
KD : 3.2 Menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan
fungsi organ pada tumbuhan
KD 4.2 Menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada
tumbuhan
Petunjuk: Mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menilai kualitas “Pengembangan Modul Digital Kegiatan
Praktikum Observasional Pada Materi Jaringan Tumbuhan Kelas XI” dengan cara memberi tanda (V)
pada kolom dibawah ini dan memberi komentar sesuai pendapat Bapak/Ibu!
Keterangan :
1. Sangat Kurang
2. Cukup
3. Baik
4. Sangat Baik

SUB KOMPONEN

BUTIR
1

A. CAKUPAN MATERI

B. KEAKURATAN
MATERI

2

1. Keluasan materi

SK
3
√

2.

Kedalaman materi

√

3.

Rangkuman Kualitatif :
Keakuratan fakta

√

4.
5.

Keakuratan konsep
Keakuratan teori

√

6.

Keakuratan metode

√

7.

Keakuratan ilustrasi
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√

KOMENTAR
4
Bisa
didetailkan
struktur
fungsinya
Bisa
didetailkan
struktur
fungsinya

lebih
untuk
dan
lebih
untuk
dan

Cek
kembali
konsep
tentang
jaringan
mesofil,
parenkim palisade,
dan spons
Proses menutupkan
kaca penutup ke
kaca benda/obyek
Perlu pembanding
antara
hasil

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pengamatn
real
dengan referensi
C. KEMUTAKHIRAN

D. KELENGKAPAN
PENYAJIAN

Rangkuman Kualitatif
Kesesuaian dengan perkembangan
ilmu
9. Keterkinian rujukan
10. Kontekstual
Rangkuman Kualitatif
11. Pendahuluan

√

12. Sumber yang digunakan

√

√

8.

√
√

√

13. Evaluasi

Tidak/belum
ditemukan
Tidak/belum
ditemukan
Dibuat
untuk
tingkat
kognitif
peserta didik SMA

Rangkuman Kualitatif
Komentar dan Saran untuk Perbaikan Produk Modul Digital

-

-

-

-

Cek untuk Kompetensi Dasar (KD) yang digunakan apakah untuk kurikulum kondisi
khusus atau modul juga akan dikembangkan ketika kondisi normal? Jika kondisi khusus
sudah benar KD 3.2 dan 4.2, sedangkan kondisi normal KD 3.3. dan 4.3.
Penggunaan istilah peta konsep belum memenuhi kaidah. Sebaiknya buatlah peta konsep
yang lebih komunikatif, bermakna, dan proposisi.
Cek untuk penggunaaan istilah potongan, mungkin bisa menjadi sayatan.
Cek tutorial penggunaan alat, tertulis pipet seharusnya pinset
Indikator Pencapaian Kompetensi bukan Indikator Keberhasilan
Struktur hasil pengamatan real non referensi perlu ditampilkan
Ketika proses menutupkan kaca penutup ke kaca benda/obyek akan lebih mudah dengan
meminimalkan jumlah gelembung udara yang terjebak di dalamnya jika dibantu
menggunakan jarum Ose
Cek penggunaan kata/kalimat, pergunakan sesuai kaidah ejaan yang benar. Contoh:
dibawah, harusnya di bawah, serta konsistensi kata/redaksi, dsb.

KESIMPULAN
Mohon Bapak/Ibu memberi kesimpulan untuk produk “Pengembangan Modul Digital
Kegiatan Praktikum Observasional Pada Materi Jaringan Tumbuhan Kelas XI” dengan cara
memberi tanda (V) pada kolom dibawah ini.
Layak diedarkan/diuji cobakan
Layak diedarkan/diuji cobakan
dengan revisi/masukan
Tidak
layak
cobakan

V

diedarkan/diuji
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ANGKET VALIDASI KELAYAKAN MEDIA OLEH AHLI
Judul Penelitian
: Pengembangan Modul Digital Kegiatan Praktikum Observasional
Pada Materi Jaringan Tumbuhan Kelas XI
Penyusun
: Karissa Adiati
Pembimbing
: Ignatius Yulius Kristio Budiasmoro S.Si.,
M.Si Instansi
: FKIP/Pendidikan Biologi Universitas
Sanata Dharma
IDENTITAS
Nama
: A. Tri Priantoro
NIP
: P.2098
Instansi
: PBio USD
Materi KD : 3.2 Menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan
fungsi organ pada tumbuhan
KD 4.2 Menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada
tumbuhan
Petunjuk : Mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menilai kualitas “Pengembangan Modul
Digital Kegiatan Praktikum Observasional Pada Materi Jaringan Tumbuhan Kelas XI” dengan
cara memberi tanda (V) pada kolom dibawah ini dan memberi komentar sesuai pendapat
Bapak/Ibu!
Keterangan

1. Kurang baik
2. Cukup baik
3. Sangat baik
Aspek yang Dinilai
1
A.
1.
2.

Aspek Rekayasa
Kemudahan mengelola aplikasi
Kepraktisan dalam menggunakan aplikasi

3.

Dapat
digunakan
dengan software yang ada

dikomputer
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Skor
2

Keterangan
3
V

V

V

Kurang fleksibel untuk
Kembali ke menu sebelumnya
yang dikendaki, informasi yang
disajikan kurang lengkap,
narasi tulisan dan atau audio
sangat sedikit untuk
cara kerja

Hanya bisa digunakan computer
berbasis Windows. Perlu dibuat
panduan terkait persyaratan dan
cara pemakaian media
dalam komputer
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B.
1.

Aspek Media Pembelajaran
Tujuan pembelajaran relevan
dengan KD/Kurikulum

V

Tujuan yang dikemukakan kurang
mendukung pencapaian KD. Perlu
dikemukakan lebih spesifik
sesuai tuntutan KD

2.

Kemudahan untuk dipahami

V

Terdapat petunjuk penggunaan
aplikasi namun tidak mudah
untuk dipahami karena letaknya
di halaman dalam, dan itu tidak
menjelaskan penggunaan media
tetapi hanya arti simbul yang
dipergunakan.
Sebagai modul informasi yang
ditampilkan dengan media tidak
komplit, alat dan bahan untuk
praktikum kurang komplit
terkesan seadanya kecuali
mikroskup, bahan akar, batang
dan daun tidak kelihatan seperti
yang
disebutkan tumbuhan
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monokotil dan dikotil, cara
pembuatan preparat basah
kurang baik tidak
memperhatikan keamanan lab
(resiko jari teriris sangat besar
yang seharusnya perlu gabus
untuk membantu memegang
organ yang diiris, pembuatan
preparate daun tidak sesuai
(yang diiris permukaan atas
daun tetapi yang ditampilkan
penampang melintang).

3.

Sistematis dan runtut

V

C.
1.

Aspek Komunikasi Audio Visual
Kreativitas dalam ide
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Sistematika pada produk tidak
urut atau masih acak. Tidak jelas
mana menu utama yang terkait
dengan praktikum, tidak semua
halaman ada tombol ke menu
utama sehingga tidak mudah
untuk kembali ke menu atau
halaman sebelumnya yang
dikehendaki. Demikian juga
beberapa halaman tidak punya
tombol next
untuk melewati tanpa harus
mengerjakan tugas dulu

V

Tampak beberapa kreativitas
pada produk tersebut, tetapi
kurang lengkap. Narasi
tulisan maupun audio/bicara
sangat kurang terutama terkait
dengan alat/bahan
dan cara kerja
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2.

Desain produk dan warna

V

desain yang digunakan sudah
cukup bervariasi atau sudah
terdapat lebih dari 2 desain,
kombinasi warna cukup kontras
sehingga
tulisan mudah dibaca

Komentar dan Saran untuk Perbaikan Produk Modul Digital
Agar modul digitalini dapat dipergunakan, perlu perbaikan sebagai berikut:

1. Produk perlu dilengkapi dengan cara penggunaan produk tsb, termasuk kriteria

2.
3.
4.

5.

komputer/laptop/hp dg operating sistemnya, cara install (jk harus diinstall dulu), dan
cara pemakaian sbg bahan ajar/media.
Menu utama perlu diperjelas dengan sub-menu (atau sub-menu
diintegrasikan/ditampilkan di menu utama)
Pada halaman tertentu perlu dilengkapi tombok Kembali ke Menu Utama selain tombol
back ke halaman sebelumnya.
Pada halaman Judul Praktikuk, sub judul dibawahnya tidak menunjukkan tahapan yang
sebenarnya sehingga sebaiknya tidak ditulis/disebutkan. Isi materi dan narasi pada subbagian (alat dan bahan, akar, batang, daun) perlu diperbaiki secara benar.
Lihat komentar pada kolom keterangan, perbaiki dimana perlu

KESIMPULAN
Mohon Bapak/Ibu memberi kesimpulan untuk produk “Pengembangan Modul Digital
Kegiatan Praktikum Observasional Pada Materi Jaringan Tumbuhan Kelas XI” dengan cara
memberi tanda (V) pada kolom dibawah ini.
Layak diedarkan/diuji cobakan
Layak diedarkan/diuji cobakan
dengan revisi/masukan
Tidak
layak
cobakan

V

diedarkan/diuji

118

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ANGKET VALIDASI KELAYAKAN MATERI OLEH AHLI
Judul Penelitian : Pengembangan Modul Digital Kegiatan Praktikum Observasional Pada Materi
Jaringan Tumbuhan Kelas XI
Penyusun
: Karissa Adiati
Pembimbing
: Ignatius Yulius Kristio Budiasmoro S.Si., M.Si
Instansi
: FKIP/Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma
IDENTITAS
Nama
: Sulistyono, M.Si
NIP
:Instansi : Prodi Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma
Materi KD : 3.2 Menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan
fungsi organ pada tumbuhan
KD 4.2 Menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada
tumbuhan
Petunjuk: Mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menilai kualitas “Pengembangan Modul Digital Kegiatan
Praktikum Observasional Pada Materi Jaringan Tumbuhan Kelas XI” dengan cara memberi tanda (V)
pada kolom dibawah ini dan memberi komentar sesuai pendapat Bapak/Ibu!
Keterangan :
1. Sangat Kurang
2. Cukup
3. Baik
4. Sangat Baik
SUB KOMPONEN

BUTIR
1

A. CAKUPAN MATERI
2.
3.
4.

B. KEAKURATAN
MATERI

C. KEMUTAKHIRAN

D. KELENGKAPAN

5.

1. Keluasan materi
Kesesuaian materi
Kedalaman materi
Kesesuaian latihan soal dengan
materi
Rangkuman Kualitatif :
Keakuratan fakta

6. Keakuratan konsep
7. Keakuratan teori
8. Keakuratan metode
9. Keakuratan ilustrasi
10. Keakuratan kunci jawaban latihan
soal
Rangkuman Kualitatif
11. Kesesuaian dengan perkembangan
ilmu
12. Keterkinian
rujukan
untuk
materi/video
13. Keterkinian rujukan untuk latihan
soal
14. Kontekstual
Rangkuman Kualitatif
15. Pendahuluan

2

SK
3
X
X

KOMENTAR
4

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

11
9
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PENYAJIAN
16. Sumber yang digunakan
17. Evaluasi
Rangkuman Kualitatif

X
X

Komentar dan Saran untuk Perbaikan Produk Modul Digital

1. Produknya bagus dan cukup interaktif.
2. Di dalam video, sebaiknya diberikan penjelasan lebih detil mengenai kaitan
cara kerja dengan tujuan praktikum. Kemudian hal itu dikaitkan dengan latihan
soal. Agar tujuan praktikum dapat tercapai dan relevan dengan latihan latihan
soalnya.

12
0
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Lampiran 7: Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
Nama : Karissa Adiati
NIM

: 171434016

Materi : KD 3.2 Menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan
dengan fungsi organ pada tumbuhan
KD 4.2 Menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada
tumbuhan
Latar belakang : Pembelajaran daring merupakan hal yang baru dimasa pandemi ini. Beberapa
kegiatan pembelajaran tidak bisa disampaikan secara maksimal jika menggunakan daring.
Praktikum merupakan salah satu kegiatan yang belum umum dilakukan secara daring. Oleh karena
peneliti itu peneliti ingin meneliti tentang kegiatan praktikum yang berlangsung di sekolah.
IDENTITAS GURU
Nama Guru

: Bu Apri

Nama Sekolah

: SMA Stella Duce 1

Tanggal Wawancara : 14 Oktober 2020

No
1.

2.
3.

4.

Pertanyaan
Metode dan model pembelajaran apa saja yang bapak/ibu gunakan dalam kegiatan mengajar di
kelas secara luring?
Menggunakan google class room dan Jesuit. Pengajaran dilakukan secara parallel dengan
cara menyampaikan materi, video pembelajaran, dan review materi.
Apakah menurut bapak/ibu media pembelajaran saat daring ini diperlukan?
Perlu
Jika diperlukan, apa kah sudah ada pengembangan media pembelajaran?
Ya sudah ada, guru memiliki akun youtube, lalu membuat video dan diunggah di akun
tersebut.
Bagaimana pelaksanaan materi jaringan pada tumbuhan yang telah dilaksanakan secara luring di
sekolah?
Untuk pelaksanaan praktikum sudah terjadwalkan dari awal tahun. Ya praktikum
terstruktur, pengamatan secara langsung.
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Bagaimana pelaksanaan pembelajaran materi jaringan pada tumbuhan pada saat daring?
Materi jaringan pada tumbuhan belum disampaikan. Stella Duce 1 meminta guru mata pelajaran
untuk membuat KD esensial, sehingga penyampaian materi tidak runtut sesuai dengan
kurikulum. Lalu untuk materi jaringan pada tumbuhan akan dimasukkan ke semester genap
dengan harapan dapat belajar secara tatap muka.
Pada materi jaringan pada tumbuhan bagian KD 4.2 terdapat pembelajaran yang
membutuhkan kegiatan praktikum, bagaimana pelaksanaan praktikumnya?
Jika saat pembelajaran tatap muka, kegiatan praktikum sudah dijadwalkan dari awal. Namun
untuk saat ini, belum ada kegiatan praktikum yang dilakukan. Jika pada semester genap tidak
dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka, maka akan dilakukan demonstrasi praktikum
Jika pada pembelajaran luring sudah dilakukan praktikum, apakah pada pembelajaran
daring juga dilaksanakan? Jika iya, apa perbedaan dari pelaksanaan praktikum tersebut?
Perbedaannya jika pada pembelajaran jarak jauh tidak dapat dilaksanakan praktikum. Guru
hanya akan mendemonstrasikan kegiatan praktikum lalu siswa menganalisis dari video
demonstrasi tersebut.
Bagaimana pelaksanaan evaluasi di kelas?
Latihan soal melalui google form, penilaian melalui KD esensial, ada beberapa KD yang
dijadikan satu sehingga lebih mudah dalam menilai.
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IDENTITAS GURU
Nama Guru

Yuara Ermawati

Nama Sekolah

SMA Negeri 11 Yogyakarta

Tanggal Wawancara

16 Oktober 2020

No
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pertanyaan
Metode dan model pembelajaran apa saja yang bapak/ibu gunakan dalam kegiatan mengajar di
kelas secara luring?
Model mengajar yang berbeda jika dibandingkan luring, guru lebih banyak memberi
materi
Apakah menurut bapak/ibu media pembelajaran saat daring ini diperlukan?
Perlu
Jika diperlukan, apa kah sudah ada pengembangan media pembelajaran?
Pengembangan media pembelajaran ialah adanya demonstrasi praktikum yang dibuat
dalam bentuk video untuk MGMP Biologi oleh mahasiswa UAD.
Bagaimana pelaksanaan materi jaringan pada tumbuhan yang telah dilaksanakan secara luring di
sekolah?
Saat luring, materi diajarkan dengan kegiatan praktikum dan menunjukkan langsung
contoh nyata dari tumbuhan tersebut, karena sudah terdapat preparat di sekolah.
Bagaimana pelaksanaan pembelajaran materi jaringan pada tumbuhan pada saat daring?
Diajarkan dengan cara guru memberi gambar anatomi organ batang, daun, dan akar
secara kosong. Lalu siswa diminta untuk mengidentifikasi gambar tersebut. Konfirmasi
tugas tersebut dilakukan saat pertemuan terakhir. Saat menjawab pertanyaan, siswa
boleh menggunakan sumber apa saja.
Pada materi jaringan pada tumbuhan bagian KD 4.2 terdapat pembelajaran yang membutuhkan
kegiatan praktikum, bagaimana pelaksanaan praktikumnya?
Pelaksanaan praktikum dengan membuat berbagai macam preparat dan diamati di lab.
Ada pula preparat yang sudah jadi dan tinggal melakukan pengamatan dengan
mikroskop. Pengamatan dilakukan dengan pendampingan guru mata pelajaran, sehingga
ketika akhir pembelajaran ada penguatan yang diberikan oleh guru.
Jika pada pembelajaran luring sudah dilakukan praktikum, apakah pada pembelajaran daring
juga dilaksanakan? Jika iya, apa perbedaan dari pelaksanaan praktikum tersebut?
Tidak ada praktikum yang dilakukan, hanya ada demonstrasi praktikum melalui video.
Lalu siswa diminta untuk menganalisis berbagai gambar anatomi organ, dengan harapan
siswa dapat memahami materi tersebut.
Bagaimana pelaksanaan evaluasi di kelas?
Melalui google classroom, edmodo, quiziz.

123

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

IDENTITAS GURU
Nama Guru

Djawanti

Nama Sekolah

SMA Negeri 4 Yogyakarta

Tanggal Wawancara

16 Oktober 2020

No
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pertanyaan
Metode dan model pembelajaran apa saja yang bapak/ibu gunakan dalam kegiatan mengajar di
kelas secara luring?
Menggunakan model discovery learning. Lebih banyak ke pemberian materi, diskusi, dan
tanya jawab.
Apakah menurut bapak/ibu media pembelajaran saat daring ini diperlukan?
Ya perlu
Jika diperlukan, apa kah sudah ada pengembangan media pembelajaran?
Pengembangan media biasanya konvensional, sekarang menggunakan ppt bahkan ppt
bersuara. Lalu menggunakan video.
Bagaimana pelaksanaan materi jaringan pada tumbuhan yang telah dilaksanakan secara luring di
sekolah?
Melakukan pengamatan langsung, guru mendampingi dan menjelaskan tentang jaringan
tersebut. Bagian mana yang mempengaruhi bentuk tumbuhan dan lain-lain.
Bagaimana pelaksanaan pembelajaran materi jaringan pada tumbuhan pada saat daring?
Saat daring pembelajaran tentang jaringan tumbuhan dengan cara mengisi LKS bersama
di google doc.
Pada materi jaringan pada tumbuhan bagian KD 4.2 terdapat pembelajaran yang membutuhkan
kegiatan praktikum, bagaimana pelaksanaan praktikumnya?
Jika saat luring akan dilakukan pengamatan langsung menggunakan preparat yang sudah
ada. Pengamatan akan didampingi oleh guru sehingga dapat langsung dikonfirmasi.
Jika pada pembelajaran luring sudah dilakukan praktikum, apakah pada pembelajaran daring
juga dilaksanakan? Jika iya, apa perbedaan dari pelaksanaan praktikum tersebut?
Pada pembelajaran daring, siswa diminta untuk praktikum mandiri dengan cara
melakukan inovasi dari video praktikum yang sudah ada. Lalu hasil yang didapatkan
ditulis dalam laporan dan dikumpulkan ke guru.
Bagaimana pelaksanaan evaluasi di kelas?
Menggunakan google form. Tidak ada PTS dan untuk ulang harian sesuai dengan jadwal
pembelajaran.
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IDENTITAS GURU
Nama Guru

Riadiani

Nama Sekolah

SMA Negeri 6 Yogyakarta

Tanggal Wawancara

19 Oktober 2020

No
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
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Pertanyaan
Metode dan model pembelajaran apa saja yang bapak/ibu gunakan dalam kegiatan mengajar di
kelas secara luring?
Pengamatan di laboratorium, mengenalkan jaringan meristem dan jaringan permanen
dengan praktikum. Praktikum menggunakan petunjuk, lalu ada LKPD, dan laporan
untuk klarifikasi dan diskusi. Klarifikasi dilakukan pada pembelajaran selanjutnya.
Fakta dulu baru ditarik ke konsep belajar.
Apakah menurut bapak/ibu media pembelajaran saat daring ini diperlukan?
Ya perlu
Jika diperlukan, apa kah sudah ada pengembangan media pembelajaran?
Sudah ada, menggunakan camtasia (ppt diedit, lalu guru nampak sedang menjelaskan
materi tersebut).
Bagaimana pelaksanaan materi jaringan pada tumbuhan yang telah dilaksanakan secara luring di
sekolah?
Melalui belajar kelompok, pengamatan secara langsung.
Bagaimana pelaksanaan pembelajaran materi jaringan pada tumbuhan pada saat daring?
Menggunakan foto-foto praktikum yang sudah ada, lalu siswa menganalisis foto tersebut
dengan studi literatur. Hasil analisis kemudian dijadikan bahan diskusi kelas dan untuk
klarifikasi.
Pada materi jaringan pada tumbuhan bagian KD 4.2 terdapat pembelajaran yang membutuhkan
kegiatan praktikum, bagaimana pelaksanaan praktikumnya?
Pelaksanaan praktikum pada saat tatap muka dijadikan guru sebagai pencarian fakta
tentang jaringan pada tumbuhan. Lalu dari praktikum tersebut ditarik ke konsep
pembelajaran. Praktikum dilakukan dengan cara pengamatan di lab menggunakan
petunjuk praktikum yang sudah ada.
Jika pada pembelajaran luring sudah dilakukan praktikum, apakah pada pembelajaran daring
juga dilaksanakan? Jika iya, apa perbedaan dari pelaksanaan praktikum tersebut?
Saat pembelajaran daring praktikum tidak dapat dilakukan, hanya saja guru mencari
solusi siswa diminta untuk belajar dari literatur. Harapan guru, siswa dapat
membayangkan dan setelah itu memahami materi jaringan pada tumbuhan.
Bagaimana pelaksanaan evaluasi di kelas?
Menggunakan LKPD, essay, dan google form.
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Nama Guru

FX Witarsa

Nama Sekolah

SMA Santa Maria Yogyakarta

Tanggal Wawancara

20 Oktober 2020
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Pertanyaan
Metode dan model pembelajaran apa saja yang bapak/ibu gunakan dalam kegiatan mengajar di
kelas secara luring?
Menggunakan google meet dan e-learning sekolah. Lalu tetap mengupayakan siswa aktif
dengan cara tanya jawab.
Apakah menurut bapak/ibu media pembelajaran saat daring ini diperlukan?
Perlu
Jika diperlukan, apa kah sudah ada pengembangan media pembelajaran?
Ya sudah ada, media yang mudah dijangkau oleh siswa.
Bagaimana pelaksanaan materi jaringan pada tumbuhan yang telah dilaksanakan secara luring di
sekolah?
Jika secara luring maka siswa akan diajak untuk langsung melihat ke lingkungan sekitar
dan praktikum.
Bagaimana pelaksanaan pembelajaran materi jaringan pada tumbuhan pada saat daring?
Saat daring siswa diminta untuk membuat petunjuk praktikum sendiri, lalu dilakukan
secara mandiri. Petunjuk praktikum harus yang bisa dilakukan saat PJJ.
Pada materi jaringan pada tumbuhan bagian KD 4.2 terdapat pembelajaran yang membutuhkan
kegiatan praktikum, bagaimana pelaksanaan praktikumnya?
Pelaksanaan praktikum dengan cara membuat petunjuk praktikum secara mandiri dan
melakukan praktikum mandiri.
Jika pada pembelajaran luring sudah dilakukan praktikum, apakah pada pembelajaran daring
juga dilaksanakan? Jika iya, apa perbedaan dari pelaksanaan praktikum tersebut?
Tidak dilakukan secara terstruktur, namun siswa tetap praktikum dengan cara membuat
petunjuk praktikum dan melakukannya secara mandiri.
Bagaimana pelaksanaan evaluasi di kelas?
Mengumpulkan penugasan melalui e-learning sekolah.
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Nama Guru

Dewi

Nama Sekolah

SMA Kolose De Britto Yogyakarta

Tanggal Wawancara

21 Oktober 2020
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Pertanyaan
Metode dan model pembelajaran apa saja yang bapak/ibu gunakan dalam kegiatan mengajar di
kelas secara luring?
Menggunakan problem based learning atau project based learning. Diskusi kelompok
sangat memungkinkan
Apakah menurut bapak/ibu media pembelajaran saat daring ini diperlukan?
Perlu
Jika diperlukan, apa kah sudah ada pengembangan media pembelajaran?
Ya ada, video demonstrasi. Sekolah juga menyediakan pembuatan podcast.
Bagaimana pelaksanaan materi jaringan pada tumbuhan yang telah dilaksanakan secara luring di
sekolah?
Menggunakan lingkungan sekitar untuk pengamatan.
Bagaimana pelaksanaan pembelajaran materi jaringan pada tumbuhan pada saat daring?
Sebisa mungkin diatasi dengan praktikum di rumah jika masih memungkinkan
Pada materi jaringan pada tumbuhan bagian KD 4.2 terdapat pembelajaran yang membutuhkan
kegiatan praktikum, bagaimana pelaksanaan praktikumnya?
Pelaksanaan praktikum sesuai dengan pembelajaran di sekolah.
Jika pada pembelajaran luring sudah dilakukan praktikum, apakah pada pembelajaran daring
juga dilaksanakan? Jika iya, apa perbedaan dari pelaksanaan praktikum tersebut?
Pengamatan di lingkungan sekitar rumah, lalu melalui video demonstrasi dari youtube.
Bagaimana pelaksanaan evaluasi di kelas?
Menggunakan google form, ada juga penugasan terstruktur atau project.
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Nama Guru

Dyah Amin Karomah

Nama Sekolah

SMA Negeri 10 Yogyakarta

Tanggal Wawancara

21 Oktober 2020
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Pertanyaan
Metode dan model pembelajaran apa saja yang bapak/ibu gunakan dalam kegiatan mengajar di
kelas secara luring?
Diskusi dan tanya jawab. Menggunakan web sekolah sehingga semua terstruktur.
Apakah menurut bapak/ibu media pembelajaran saat daring ini diperlukan?
Perlu
Jika diperlukan, apa kah sudah ada pengembangan media pembelajaran?
Video pembelajaran yang diambil dari youtube, guru belum sempat jika membuat video
sendiri.
Bagaimana pelaksanaan materi jaringan pada tumbuhan yang telah dilaksanakan secara luring di
sekolah?
Pengamatan langsung.
Bagaimana pelaksanaan pembelajaran materi jaringan pada tumbuhan pada saat daring?
Tidak ada praktikum, melalui video yang ada dari youtube.
Pada materi jaringan pada tumbuhan bagian KD 4.2 terdapat pembelajaran yang membutuhkan
kegiatan praktikum, bagaimana pelaksanaan praktikumnya?
Pelaksanaan sesuai jadwal pembelajaran di sekolah.
Jika pada pembelajaran luring sudah dilakukan praktikum, apakah pada pembelajaran daring
juga dilaksanakan? Jika iya, apa perbedaan dari pelaksanaan praktikum tersebut?
Tidak ada praktikum, menggunakan video dari youtube
Bagaimana pelaksanaan evaluasi di kelas?
Penilaian harian menggunakan google form dan web sekolah.
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Nama Guru

Ratna

Nama Sekolah

SMA Pangudi Luhur Yogyakarta

Tanggal Wawancara

23 Oktober 2020

No
1.

2.
3.
4.
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Pertanyaan
Metode dan model pembelajaran apa saja yang bapak/ibu gunakan dalam kegiatan mengajar di
kelas secara luring?
Diskusi, tanya jawab. Menggunakan google classroom
Apakah menurut bapak/ibu media pembelajaran saat daring ini diperlukan?
Perlu
Jika diperlukan, apa kah sudah ada pengembangan media pembelajaran?
Video pembelajaran yang diambil dari youtube.
Bagaimana pelaksanaan materi jaringan pada tumbuhan yang telah dilaksanakan secara luring di
sekolah?
Penjelasan materi, pengamatan langsung.
Bagaimana pelaksanaan pembelajaran materi jaringan pada tumbuhan pada saat daring?
Tidak praktikum, diajarkan melalui video dan disisipkan dengan materi-materi lain.
Pada materi jaringan pada tumbuhan bagian KD 4.2 terdapat pembelajaran yang membutuhkan
kegiatan praktikum, bagaimana pelaksanaan praktikumnya?
Dilakukan dengan jadwal yang terstruktur menurut jadwal pelajaran.
Jika pada pembelajaran luring sudah dilakukan praktikum, apakah pada pembelajaran daring
juga dilaksanakan? Jika iya, apa perbedaan dari pelaksanaan praktikum tersebut?
Tidak ada. Hanya melalui penjelasan dan video.
Bagaimana pelaksanaan evaluasi di kelas?
Penilaian menggunakan google form.
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