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ABSTRAK
PENGEMBANGAN APLIKASI MULTIMEDIA INTERAKTIF BERBASIS
ANDROID PADA MATERI STRUKTUR DAN FUNGSI TUMBUHAN
UNTUK KELAS VIII SMP

Deba Kusumajati
171434001
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan di lima Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Guru merasa media pembelajaran yang digunakan belum sepenuhnya
memenuhi kebutuhan peserta didik untuk memperoleh sumber belajar yang dapat
dijadikan sebagai bahan untuk kegiatan literasi saat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)
dan guru merasa bahwa materi biologi struktur dan fungsi tumbuhan pada mata
pelajaran IPA merupakan materi yang perlu diangkat karena materi ini memiliki
sub bab materi yakni struktur dan fungsi jaringan penyusun organ tumbuhan yang
sifatnya mikroskopis, sehingga perlu media yang dapat memvisualisasikannya.
Salah satu media yang relevan dengan kendala dan kebutuhan dalam pembelajaran
adalah multimedia interaktif yang dikemas dalam bentuk aplikasi berbasis android.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui desain dan kualitas produk multimedia
interaktif berbasis android untuk materi struktur dan fungsi tumbuhan.
Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (Research and
Development) dengan menggunakan 10 langkah model pengembangan Borg & Gall
dalam Sugiyono (2015). Namun pada penelitian ini hanya dilakukan 5 tahap, yaitu
potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, dan revisi
desain. Aplikasi multimedia interaktif berbasis android dikembangkan
menggunakan software powerpoint 2013 yang terintegrasi dengan iSpring suite 10
dan Website 2 APK Builder versi 4.2, dikemas dalam bentuk soft file berbasis
android dengan format (.apk) yang dapat digunakan secara offline. Memuat
komponen multimedia yakni teks, gambar, audio, video, dan bersifat interaktif,
serta terdapat latihan soal dan LKPD. Hasil validasi produk awal aplikasi
multimedia interaktif berbasis android pada materi struktur dan fungsi tumbuhan
untuk kelas VIII SMP yang dikembangkan termasuk dalam kategori “Sangat Baik”
dengan skor penilaian rata-rata 3,64 dan dinyatakan layak untuk diujicobakan
dalam skala terbatas sesuai dengan saran perbaikan dari validator.

Kata kunci : penelitian dan pengembangan, multimedia interaktif, android,
struktur dan fungsi tumbuhan.
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ABSTRACT
THE DEVELOPMENT OF ANDROID BASED MULTIMEDIA
APPLICATIONS ON THE STRUCTURES AND FUNCTION OF PLANTS
MATERIAL FOR GRADE VIII JUNIOR HIGH SCHOOL

Deba Kusumajati
171434001
Based on needs analysis at five junior high schools showed that the teacher
feels the learning media used have not fully met the needs of students to obtain
learning resources that can be used as material for literacy activities during
distance learning and the teacher feels that the structural biology material and the
function of plants in science subjects is a material that needs to be raised because
this material has a sub-chapter of material, namely the structure and function of
the tissue that makes up plant organs that are microscopic, so it needs media that
can visualize it. One media that is relevant to obstacles is the multimedia
interactive packaged in the form of android based applications. This research was
done to identify the quality and worthiness of multimedia interactive products.
This research type was research and development using the 10 steps
development model of Borg & Gall in Sugiyono (2015), but on this study conducted
only in 5 steps, which were potential and problem stage, data collection stage,
product design, validation design, and revision design. Android based multimedia
applications was development with using PowerPoint 2013 software which is
integrated with iSpring Suite 10 and Website 2 APK Builder version 4.2, packaged
in an Android-based soft file with (.apk) format, and that can be used offline.
Contains multimedia components consist of text, images, audio, video, interactive,
and there are exercises. Result obtained from the data of design validation by
experts, and biology teachers showed an average 3,64 score which was in the "Very
Good" category, so that developed product is eligible for testing on a limited scale
with improvement according to suggestions by expert.

Keywords: research and development, multimedia interactive, android, plant
structure and function.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) merupakan salah satu sistem pembelajaran
yang menerapkan pembelajaran Abad 21. Pada pembelajaran Abad 21 kegiatan
pembelajaran

harus

mengintegrasikan

kemampuan

literasi,

kecakapan

pengetahuan, keterampilan dan sikap serta penguasaan terhadap teknologi
(Dit.PSMA,2017). Dalam implementasinya, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di
sekolah masih dijumpai berbagai kendala, salah satunya adalah keterbatasan media
pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan bahan ajar. Hal ini terlihat dari
hasil wawancara terkait analisis kebutuhan sekolah dengan guru IPA di 5 Sekolah
Menengah Pertama yaitu SMP Negeri 1 Yogyakarta, SMP Negeri 4 Yogyakarta,
SMP Negeri 6 Yogyakarta, SMP Negeri 4 Depok Sleman Yogyakarta, dan SMP
Muhammadiyah 10 Yogyakarta. Guru merasa media pembelajaran yang digunakan
belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan peserta didik untuk memperoleh sumber
belajar yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk kegiatan literasi saat
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Berdasarkan hasil wawancara guru merasa bahwa materi biologi struktur
dan fungsi tumbuhan pada mata pelajaran IPA merupakan materi yang perlu
diangkat karena materi ini memiliki sub bab materi yakni struktur dan fungsi
jaringan penyusun organ tumbuhan yang sifatnya mikroskopis, sehingga perlu
media yang dapat memvisualisasikannya. Sejauh ini guru menyampaikan materi
pembelajaran menggunakan media berbasis IT salah satunya berupa powerpoint
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yang dilampirkan dalam platform pembelajaran online seperti zoom, google
classroom, dan lainya. Berdasarkan hasil wawancara guru menyatakan bahwa
media pembelajaran yang dibutuhkan dalam pembelajaran daring adalah media
yang

mudah

dibuat,

praktis,

representative,

mudah

digunakan

untuk

menyampaikan materi dan evaluasi kepada peserta didik, dan ramah dalam segala
bidang. Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang
sudah

dijelaskan

yaitu

tersedianya

media

pembelajaran

yang

bisa

memvisualisasikan komponen materi menjadi lebih jelas. Salah satu jenis media
yang dapat memvisualisasikan komponen materi menjadi lebih jelas yakni
multimedia interaktif. Multimedia interaktif merupakan jenis media pembelajaran
berbasis teknologi yang memuat berbagai jenis komponen seperti teks, gambar,
video, dan audio yang ditata secara serasi dan seimbang serta menghasilkan
komunikasi dua arah seperti pengguna dapat melakukan navigasi dan mengirimkan
respon atau umpan balik jika diperlukan sesuai dengan yang diharapkan oleh
pembuat atau guru (programmer) (Munir, 2012).
Harapan pengembangan produk ini yakni dapat memberikan kemudahan
untuk guru dalam menyampaikan materi. Sesuai tujuan pembelajaran yang akan
dicapai dan dapat digunakan oleh peserta didik untuk memahami materi saat
kegiatan belajar bersama maupun saat belajar mandirinya. Kompetensi Dasar yang
dimuat yakni Kompetensi Dasar 3.4 Menganalisis keterkaitan struktur jaringan
tumbuhan dan fungsinya serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan,
dan Kompetensi Dasar 4.4 Menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai
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sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur
tumbuhan.
Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hariri (2016) telah
membuktikan bahwa multimedia interaktif memenuhi kriteria penilaian dengan
standar kategori penilaian yang baik dan multimedia interaktif yang dikembangkan
juga mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik yang dibuat menggunakan
adobe flash CS 4 dan dikemas dalam bentuk software (.swf) dan digunakan dalam
operating sistem komputer, sedangkan pada penelitian ini dilakukan pengembangan
media pembelajaran berupa multimedia interaktif yang dibuat menggunakan
software powerpoint 2013 yang terintegrasi dengan iSpring suite 10 dan Website 2
APK Builder versi 4.2, dikemas dalam bentuk software (.apk) dan dapat digunakan
dalam operating sistem smartphone android dan komputer yang memiliki emulator
untuk membuka file berformat (.apk) dan materi disajikan dalam bentuk teks,
gambar dan video pengamatan jaringan penyusun organ tumbuhan, video
praktikum fotosintesis dan respirasi serta transportasi air pada tumbuhan.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana desain pengembangan aplikasi multimedia interaktif berbasis
android pada materi struktur dan fungsi tumbuhan untuk kelas VIII SMP?
2. Bagaimana kualitas produk aplikasi multimedia interaktif berbasis android
pada materi struktur dan fungsi tumbuhan untuk kelas VIII SMP ?
C. Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian dan pengembangan ini adalah :
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1. Sekolah
Sekolah yang digunakan sebagai tempat untuk analisis kebutuhan yaitu
5 Sekolah Menengah Pertama yakni SMP Negeri 1 Yogyakarta, SMP Negeri
4 Yogyakarta, SMP Negeri 6 Yogyakarta, SMP Negeri 4 Depok Sleman
Yogyakarta, dan SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta
2. Materi Pembelajaran
Materi Biologi yang digunakan sebagai penelitian pengembangan yaitu
“Struktur dan Fungsi Tumbuhan” yang mengacu pada Kompetensi Dasar (KD)
Tingkat satuan Pendidikan SMP dengan KD Pengetahuan 3.4 Menganalisis
keterkaitan struktur tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi
oleh struktur tumbuhan dan Kompetensi Dasar keterampilan 4.4 Menyajikan
karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang
terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan.
3. Model Penelitian Pengembangan
Penelitian “Pengembangan Aplikasi Multimedia Interaktif Berbasis
Android pada Materi Struktur dan Fungsi Tumbuhan untuk Kelas VIII SMP”
ini mengikuti metode penelitian dan pengembangan menurut Borg & Gall
dalam Sugiyono (2015). Langkah penelitian hanya dilakukan 5 tahap saja yaitu
tahap potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain,
dan revisi desain. Hal ini dikarenakan penelitian dan pengembangan yang
dilakukan

bertujuan

untuk

megetahui

kualitas

produk

awal

dan

menyempurnakannya menjadi produk dengan kualitas yang lebih baik dari
produk awal.
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D. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian dan pengembangan ini adalah :
1. Mengetahui desain pengembangan aplikasi multimedia interaktif berbasis
android untuk materi struktur dan fungsi tumbuhan kelas untuk VIII SMP.
2. Mengetahui kualitas produk aplikasi multimedia multimedia interaktif berbasis
android yang layak diterapkan sebagai media pembelajaran pada materi
struktur dan fungsi tumbuhan untuk kelas VIII SMP.
E. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian pengembangan ini adalah :
1. Manfaat Teoritis
Mampu memberikan tambahan pengetahuan untuk pembaca dan guru dalam
mengatasi kendala proses pembelajaran Biologi secara daring, khususnya
dalam mata pelajaran Biologi tentang struktur dan fungsi tumbuhan melalui
multimedia interaktif dan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.
2. Manfaat Metodologis
Mampu menjadi salah satu bahan atau media yang digunakan untuk kegiatan
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan menjadi salah satu referensi untuk
mengembangkan produk sejenisnya.
3. Manfaat Praktis
a. Bagi Guru
Melalui penelitian dan pengembangan ini guru menjadi mudah dalam
menyampaikan materi struktur dan fungsi tumbuhan
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b. Bagi Peserta didik
Membantu peserta didik dalam proses memahami materi pada saat kegiatan
belajar bersama maupun saat kegiatan belajar mandirinya sesuai dengan
karakteristik materi ajar dan tujuan dari kegiatan pembelajaran yang akan
dicapai
c. Bagi Sekolah
Dapat menjadi referensi bagi pihak sekolah untuk menggunakan media
pembelajaran multimedia interaktif berbasis android dalam proses belajar
mengajar pada materi struktur dan fungsi tumbuhan untuk kelas IPA SMP.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pembelajaran
Pembelajaran dan belajar merupakan dua hal yang sangat berkaitan dan
tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Pembelajaran adalah
suatu proses pendidikan yang dikembangkan guru, dimana peserta didik berada
dalam suasana yang nyaman untuk mengembangkan potensinya secara maksimal
untuk mencapai kompetensi yang diharapkan yakni terkait dengan kompetensi
pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi sikap. Belajar adalah aktivitas siswa
untuk

menguasai

dan

menggunakan

pengetahuan,

keterampilan

dan

mengembangkan perilaku yang sudah dimilikinya menjadi pengetahuan,
keterampilan, dan perilaku baru yang sesuai dengan norma agama, sosial, dan
norma budaya. Proses pembelajaran akan dimulai dari suatu hal yang mudah
menuju hal yang sulit (Dit.PSMA, 2017).
B. Karakteristik Tahap Perkembangan Kognitif
Menurut Makmun (2009) tahap perkembangan kognitif secara kualitatif
berdasarkan hasil penelitian Piaget (1964), yaitu :
1. Sensorimotor period (0-2 Tahun)
Periode ini ditandai oleh penggunaan sensorimotorik (dalam pengamatan dan
penginderaan) yang intensif terhadap lingkungan sekitarnya. Perilaku kognitif
yang tampak antara lain :
a. Menyadari dirinya berbeda dari benda-benda lain di sekitarnya
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b. Sensitif terhadap rangsangan suara dan cahaya
c. Mencoba bertahan pada pengalaman-pengalaman yang menarik
2. Pre-operasional period ( 2-7 tahun)
Pada periode ini akan tampak perilaku kognitif , di antaranya :
a. Self-centered dalam memandang dunianya
b. Mampu mengklasifikasikan objek-objek atas dasar ciri tertentu memiliki
ciri yang sama maupun berbeda.
c. Dapat melakukan pengelompokkan benda berdasarkan ciri atau kriteria
tertentu.
d. Dapat menyusun benda–benda tetapi belum dapat menarik inferensi dari
dua benda yang tidak bersentuhan meskipun terdapat dalam susunan yang
sama.
3. Concrete – operasional period (7-11 or 12 tahun)
Terdapat tiga perkembangan kemampuan kognitif yang terlihat pada periode
ini, yaitu : mengklasifikasi angka-angka atau bilangan, mengkonservasi
pengetahuan tertentu, dan mengoperasikan kaidah-kaidah logika meskipun
masih terikat dengan objek-objek yang bersifat konkret.
4. Formal– operasional period (11-12 or 15 tahun)
Periode ini ditandai dengan kemampuan untuk mengoperasikan kaidah-kaidah
logika formal yang tidak terikat lagi oleh objek-objek yang bersifat konkret.
Perilaku kognitif yang tampak antara lain :
a. Kemampuan mengembangkan suatu kemungkinan berdasarkan dua atau
lebih kemungkinan yang ada.
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b. Kemampuan menarik generalisasi dan inferensasi dari berbagai kategori
objek yang beragam.
c. Menggemari literature yang bernapaskan dan mengandung segi erotik,
fantastik, dan estetik
d. Mulai tertarik mempelajari bahasa asing.
Penelitian dan pengembangan produk berupa Aplikasi Multimedia Interaktif
berbasis android pada materi struktur dan fungsi tumbuhan ini dikhususkan untuk
digunakan oleh pesrta didik kelas VIII SMP yang secara umum berada pada usia
11-15 tahun.
Konsep pemahaman kognitif menurut pembelajaran Jerome Bruner dalam
Wiradintana (2018) melalui beberapa tahap interaksi yang meliputi tahap ikonik
dan tahap simbolik. Pada tahap ikonik terjadi interaksi dimana peserta didik
melakukan suatu observasi terhadap suatu realitas, tetapi tidak dengan secara
langsung mengalami, ia cukup melakukannya melalui sumber-sumber sekunder
seperti tulisan atau gambar-gambar. Tahap ikonik juga dapat diartikan sebagai
tahap

pembelajaran

sesuatu

pengetahuan

di

mana

pengetahuan

itu

direpresentasikan (diwujudkan) dalam bentuk bayangan visual (visual imaginery),
gambar, atau diagram.
Pada tahap simbolik terjadi interaksi dimana peserta didik membuat
abstraksi berupa teori-teori, penafsiran, analisis dan sebagainya, terhadap realitas
yang telah diamati dan dialami. Pada tahap simbolik ini, pembelajaran
direpresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak (abstract symbols'), yaitu
simbol-simbol arbiter yang dipakai berdasarkan kesepakatan orang-orang dalam
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bidang yang bersangkutan, seperti penggunaan simbol-simbol verbal. Konsep
pemahaman kognitif menurut Jerome bruner tersebut dapat membangun teori
belajar konstruktivisme menurut Rangkuti dalam Sugrah (2019) yakni sebuah teori
yang memberikan kebebasan terhadap peserta didik yang ingin belajar atau mencari
kebutuhannya dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya
tersebut dengan bantuan fasilitas orang lain, sehingga dapat memberikan keaktifan
peserta didik untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, atau
teknologi dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri.
C. Media pembelajaran
1. Pengertian Media Pembelajaran
Kata media merupakan bentuk jamak dari kata “ Medium” yang secara
harfiah memiliki arti “ perantara atau pengantar”. Oleh karena itu, media dapat
diartikan sebagai perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima
pesan. Media dapat berbentuk suatu bahan (software) dan atau alat (hardware)
(Jalinus & Ambyar, 2016). Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu usaha
sadar guru atau pengajar untuk membantu peserta didik, agar mereka dapat belajar
sesuai dengan kebutuhannya. Dengan kata lain suatu usaha yang terencana dalam
memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar dalam diri
peserta didik (Kustandi dan Sutjipto, 2011). Jalinus & Ambyar (2016)
mengungkapkan bahwa media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang
menyangkut software dan atau hardware yang dapat digunakan untuk
menyampaikan isi materi ajar dari sumber belajar ke pembelajar (peserta didik)
baik individu atau kelompok, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian
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dan minatnya sehingga proses belajar (di dalam atau di luar kelas) menjadi lebih
efektif. Berdasarkan makna atau pengertian tersebut media pembelajaran dapat
dikatakan sebagai komponen yang penting untuk ketercapaian kegiatan
pembelajaran dimana terjadinya suatu proses komunikasi antara pemberi pesan
(guru) kepada penerima pesan (peserta didik) sesuai tujuan pembelajaran yang
ingin dicapai.
2. Karakteristik Media Pembelajaran
Gerlach dan Ely dalam Suryani, dkk (2018) mengemukakan bahwa
terdapat tiga karakteristik media pembelajaran berdasarkan petunjuk penggunaan
media pembelajaran untuk mengantisipasi kondisi pembelajaran di mana guru
kesulitan untuk melakukannya. Ketiga karakteristik atau ciri media pembelajaran
tersebut, yaitu :
a. Ciri fiksatif (fixative property)
Ciri ini menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan,
melestarikan, mengkontruksikan suatu objek yang terjadi dan dapat dihadirkan
jika dikehendaki. Contohnya objek biotik ataupun abiotik yang unik dan harus
dipelajari peserta didik dapat dihadirkan dengan mudah melalui rekaman video
atau foto kapan pun saat diperlukan.
b. Ciri manipulatif (manipulative property)
Ciri manipulatif yaitu kemampuan media untuk menstransformasi suatu
objek, kejadian, atau proses dalam mengatasi masalah ruang dan waktu. Proses
yang berlangsung lama dapat dipercepat ataupun sebaliknya. Misalnya proses
larva menjadi kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu dapat disajikan
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dengan waktu yang lebih singkat (atau dipercepat dengan teknik time-lapse
recording). Atau sebaliknya, kejadian atau peristiwa dapat diperlambat
penayangannya agar diperoleh urutan yang jelas dari kejadian atau peristiwa
tersebut.
c. Ciri distributif (distributive property)
Ciri ini menggambarkan kemampuan media untuk mentransformasikan
objek atau kejadian melalui ruang, dan secara bersamaan kejadian tersebut
disajikan kepada sejumlah besar peserta didik diberbagai tempat, dengan stimulus
pengalaman relatif sama mengenai kejadian tersebut. Contohnya rekaman film
dan foto pada era digital ini dapat didistribusikan tanpa terkendala ruang dan
waktu dengan menggunakan alat bantu seperti flashdisk, Compact Disc (CD) dan
sebagainya.
3. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran
Fungsi media pembelajaran, khususnya media visual menurut Levie an
Lentz dalam Suryani, dkk (2018), yaitu :
a. Atensi : Media visual berfungsi menarik dan mengarahkan peserta didik untuk
berkonsentrasi pada isi materi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual
yang ditampilkan atau yang menyertai teks materi pelajaran.
b. Afektif : Media visual berfungsi mengunggah emosi dan sikap peserta didik
saat belajar melalui gambar atau lambang visual, fungsi ini dapat terlihat dari
tingkat kenyamanan peserta didik saat membaca teks yang bergambar.
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c. Kognitif : Media visual berfungsi untuk memperlancar pencapaian tujuan
memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam
lambang atau icon gambar visual yang digunakan dalam media pembelajaran.
d. Kompensatoris : Media visual berfungsi untuk membantu peserta didik yang
lemah dalam membaca atau memahami teks dengan cara memberikan konteks
sehingga lebih mudah dalam mengorganisasikan dan mengingat kembali
informasi dalam teks.
Adapun manfaat media pembelajaran menurut Kustandi dan Darmawan (2020),
yaitu :
a. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi
sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar.
b. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian peserta
didik, sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih
langsung, antara peserta didik dengan lingkungannya, dan memungkinkan peserta
didik untuk belajar secara mandiri sesuai kemampuannya.
c. Media pembelajaran dapat mengatasi permasalahan terkait keterbatasan
indra, ruang, dan waktu.
d. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada
peserta didik tentang peristiwa di lingkungannya, serta memungkinkan terjadinya
sebuah interaksi secara langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungan.
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4. Jenis-Jenis Media Pembelajaran
Kustandi dan Sutjipto (2011), membagi media menjadi dua kelompok
besar yakni kelompok media sederhana dan media digital, dengan pembagian di
antaranya sebagai berikut :
a. Media Sederhana
1) Gambar atau Foto
Media ini berfungsi untuk menyampaikan pesan melalui gambar dengan
melibatkan indra penglihatan dan dapat memperjelas materi dengan
mengilustrasikan fakta atau informasi menggunakan gambar. Pesan yang
disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol komunikasi visual.
2) Sketsa
Sketsa adalah media visual sederhana yang melukiskan bagian-bagian
pokok tanpa detail dengan hasil akhir berupa gambar sederhana atau lukisan
pendahuluan yang masih kasar.
3) Bagan (Chart)
Bagan merupakan media sederhana yang berfungsi untuk menyajikan
ide-ide atau konsep-konsep yang sulit bila hanya disampaikan secara tertulis
atau lisan.
4) Grafik
Grafik merupakan suatu bentuk penyajian visual yang dipakai untuk
membandingkan perbedaan jumlah dari data pada saat yang berbeda-beda
biasanya grafik disajikan dalam bentuk garis-garis kurva.
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b. Media Digital
1) Audio
Media audio berkaitan dengan indra pendengaran. Pesan yang
disampaikan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal maupun
nonverbal.
2) Film dan Video
Film dan video termasuk kedalam media digital yang dapat menyajikan
informasi, memaparkan proses, menjelaskan konsep-konsep yang rumit,
mengajarkan keterampilan, menyingkat atau memperpanjang waktu, dan
memengaruhi sikap dengan menggunakan kumpulan gambar dalam frame
maupun memvisualisasi gambar suatu objek bergerak secara bersama-sama
dengan disertai suara.
3) Multimedia
Multimedia merupakan alat bantu untuk menyampaikan pesan yang
menggabungkan dua elemen atau lebih media, meliputi teks, gambar, grafik,
foto, suara, film, dan animasi secara terintegrasi.
5. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran
Menurut Jalinus dan Ambiyar (2016) dalam memilih media pembelajaran,
ada beberapa pertimbangan atau kriteria yang dapat digunakan agar dapat
terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya tujuan pembelajaran, adapun kriteria
pemilihan media pembelajaran tersebut di antaranya, yakni :
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a. Akses
Kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dalam memilih media.
Akses di sini bertujuan untuk memudahkan kelancaran media pembelajaran
tersebut untuk dapat digunakan dalam pembelajaran seperti koneksi internet.
Akses juga menyangkut kebijakan sekolah seperti kebijakan terkait siapa saja
yang dapat menggunakan media yang dibutuhkan untuk membantu kelancaran
dalam menggunakan media pembelajaran contohnya komputer di sekolah dapat
digunakan oleh siapa saja.
b. Biaya
Biaya juga menjadi bahan pertimbangan. Banyak jenis media yang dapat
berfungsi sebagai media pembelajaran, namun memiliki perbedaan dalam segi
biaya seperti media pembelajaran yang canggih biasanya mahal. Dalam
menyikapi hal ini perlu diperhatikan dari segi manfaat yang dapat diperoleh dari
penggunaan media pembelajaran tersebut, sehingga jika media pembelajaran
dengan biaya yang tidak terlalu mahal juga dapat menghasilkan manfaat yang
sama maka media tersebut dapat menjadi pilihan alternatif .
c. Teknologi
Maksud teknologi disini adalah perangkat atau teknologi pendukung yang
dibutuhkan untuk membantu media pembelajaran dapat berjalan dengan baik.
Misalnya jika menggunakan media audiovisual maka perlu dipertimbangkan
ketersediaan teknologi pendukungnya seperti aliran listrik dengan voltase yang
sesuai dan cara mengoperasikannya.
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d. Interaktif
Media yang baik adalah media yang dapat memunculkan komunikasi dua
arah atau interaktivitas. Interaktif disini bertujuan untuk mempermudah
penyampaian pesan dari guru yang mengembangkan kegiatan pembelajaran
sesuai dengan tujuan pembelajaran.
e. Novelty
Kebaruan dari media yang akan dipilih juga menjadi pertimbangan. Sebab
media yang lebih baru biasanya lebih baik dan lebih menarik bagi peserta didik.
Duncan dalam Kustandi dan Darmawan (2020) menjabarkan taksonomi
media menurut hierarki pemanfaatannya terkait kerumitan perangkat yang
digunakan yakni bahwa semakin rumit jenis perangkat media yang dipakai,
semakin mahal biaya investasinya, semakin sulit pengadaannya, tetapi semakin
umum luas lingkup sasarannya. Sebaliknya, semakin sederhana perangkat media
yang digunakan biayanya akan lebih murah, pengadaannya lebih mudah, sifat
penggunaannya lebih khusus, dan lingkup sasarannya terbatas.
Beberapa pertimbangan di atas, bisa menjadi bahan pertimbangan bagi guru
agar dapat mengembangkan dan menggunakan media pembelajaran yang “mudah
digunakan dan dapat menyampaikan informasi secara cepat dengan kualitas yang
baik dan murah biayanya”. Pertimbangan dalam pemilihan media juga bisa
menumbuhkan sikap guru untuk selalu kreatif dan penuh ide baru dengan memilih
berbagai variasi media, memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan
sekitarnya untuk mencapai keberhasilan proses pembelajaran.
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D. Multimedia Interaktif
1. Definisi Multimedia
Multimedia adalah media presentasi untuk menyampaikan pesan dan
informasi dengan menggunakan perpaduan berbagai jenis media seperti teks,
audio, gambar, video, dan animasi yang dikemas secara terintegrasi (Suryani dkk,
2018). Sedangkan interaktif memiliki arti yakni komunikasi dua arah atau lebih
dari semua komponen komunikasinya, komponen komunikasi yang dimaksud
dalam multimedia interaktif yaitu hubungan yang terjadi antara pengguna dengan
komputer dalam bentuk perangkat lunak (software) dengan bentuk format file
tertentu (aplikasi atau produk tertentu) (Munir, 2012).
Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa multimedia
interaktif merupakan alat untuk menyampaikan pesan atau informasi yang terdiri
dari berbagai media seperti teks, audio, gambar, video, dan animasi yang
memungkinkan penggunanya dapat mempelajari informasi atau pesan yang ingin
disampaikan dan dapat terjadinya komunikasi dua arah karena dilengkapi alat
pengontrol berupa navigasi yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga
pengguna dapat memilih apa yang dikehandakinya untuk proses selanjutnya
berdasarkan petunjuk yang dibuat oleh programmer dalam multimedia tersebut.
2. Komponen Multimedia Interaktif
Komponen yang terdapat dalam multimedia interaktif yang digunakan
untuk menampilkan pesan dan informasi yaitu teks, audio, gambar, video, dan
animasi. Komponen interaktif juga tidak kalah penting karena komponen ini
mampu membuat media lebih interaktivitas sehingga memungkinkan terjadinya
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proses komunikasi antara pengguna dengan komputer sesuai dengan tujuan
pembuatan media (Pribadi, 2017). Interaktivitas dalam media pembelajaran juga
memungkinkan pengguna untuk mengakses berbagai informasi dalam
multimedia dan memberikan kepuasan untuk pengguna. Munir (2012)
menggambarkan interaktivitas pada multimedia dalam bentuk diagram seperti
Gambar 2.1
Grafik
Animasi

Bunyi (Sound)
Interaktif
Teks

Video
Multimedia

Gambar 2.1 Interaktivitas sebagai Pusat Aplikasi Multimedia (Munir,2012)

Menurut Ariesto dalam Kusnawati (2015) menguraikan setiap komponen
yang dimuat dalam multimedia interaktif sebagai berikut :
a. Teks
Teks dalam multimedia berfungsi untuk menyajikan bahasa dalam bentuk
kata, surat atau narasi. Teks disajikan sesuai dengan kebutuhan pada
penggunaan aplikasi multimedia.
b. Bunyi (Sound)
Bunyi (Sound) dalam multimedia, khusunya dalam pendidikan bermanfaat.
Multimedia tanpa ada suara disebut unimedia bukan multimedia. Bunyi
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dapat ditambahkan dengan memberikan efek suara atau musik. Bunyi dapat
diperoleh dari koleksi sound yang tersedia atau dibuat oleh sendiri.
c. Grafik
Grafik berfungsi untuk menarik perhatian dan dapat mengurangi kebosanan
dalam teks. Grafik atau gambar dapat meringkas dan menyajikan banyak
kata, yang disajikan sesuai dengan kebutuhan, grafik sering digunakan
sebagai latar belakang suatu teks untuk menghadirkan kerangka yang
mempermanis teks.
d. Animasi
Animasi yang disajikan dalam multimedia dapat berupa efek pergerakan
pada layar yang dibuat sesuai konsep program animasi pada penggunaan
komputer. Terdapat sembilan jenis animasi yakni animasi sel, animasi
karakter, animasi lintasan, animasi sprite, animasi vector, animasi
computational, animasi spline, dan morphing.
e. Video
Video merupakan rekaman gambar hidup atau gambar bergerak yang saling
berurutan.
f. Interaktif
Interaktif disini maksudnya dimana terjadi suatu proses komunikasi antara
pengguna dengan komputer sesuai dengan tujuan pembuatan media seperti
pengguna dapat menekan tombol mouse atau objek pada layar dan
menyebabkan program melakukan perintah tertentu. Interaktif juga dapat
berupa tautan yang didesain menjadi interaktif, digunakan untuk
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menghubungkan pengguna dengan program lain agar dapat mengakses
informasi yang berkaitan dengan isi multimedia. Tautan interaktif sangat
membantu untuk menggabungkan beberapa elemen multimedia sehingga
menjadi informasi terpadu.
3. Karakteristik Multimedia Interaktif
Menurut Pribadi (2017) terdapat beberapa karakteristik multimedia
interaktif sebagai media pembelajaran di antaranya :
a) Pengembangan konten multimedia interaktif menggunakan lebih dari satu
jenis media saja yakni teks, suara (Sound), grafik/gambar, animasi, video,
dan interaktif
b) Multimedia bersifat interaktifivitas melibatkan pengguna untuk berinteraksi
secara langsung dengan media dan menghadirkan tombol navigasi sesuai
dengan tujuan pembuatan media.
c) Multimedia bersifat fleksibel dapat dioperasikan pada perangkat gadget
maupun komputer.
Adapun karakteristik multimedia interaktif menurut Munir (2012), yaitu :
a) Bersifat mandiri yakni memberikan kemudahan peserta didik untuk dapat
mengakses kelengkapan isi materi pembelajaran tanpa bimbingan dari
orang lain.
b) Menyediakan proses interaktif dan memberikan kemudahan umpan balik.
4. Manfaat Multimedia Interaktif Dalam Pembelajaran
Secara umum manfaat dari penggunaan multimedia yaitu proses
pembelajaran menjadi lebih menarik, lebih interaktif, kualitas belajar peserta
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didik dapat ditingkatkan, dan proses belajar mengajar dapat dilakukan tanpa
terbatas ruang dan waktu. Menurut Smaldino, dkk dalam Suryani, dkk (2018)
multimedia interaktif memiliki beberapa keuntungan dalam pembelajaran sebagai
berikut :
a) Multimedia dapat mengkombinasikan teks, audio, grafik, gambar diam
maupun bergerak serta video dalam satu kesatuan sistem sehingga dapat
dikemas dalam satu file yang sama (Multiple media).
b) Multimedia memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat
secara aktif dalam pembelajaran sehingga dapat mengondisikan peserta
didik agar senantiasa terpusat dan berpartisipasi penuh dalam proses
pembelajaran (Learner participation).
c) Multimedia memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar
secara mandiri dan berulang-ulang sehingga memungkinkan terjadinya
proses pengayaan pemahaman konsep dalam diri peserta didik
(Individualization).
d) Multimedia memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membuat
pilihan bagian-bagian yang terlebih dahulu akan dipelajari dari menu-menu
yang tersedia (Flexibility).
e) Penggunaan komponen animasi dalam multimedia dapat dimanfaatkan
untuk menunjukkan simulasi proses dinamis suatu objek konkret maupun
abstrak sehingga memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna
kepada peserta didik dengan seolah-olah melihat secara langsung objek
yang sedang dipelajari (Simulations).

22

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

5. Kriteria Penilaian Multimedia Interaktif
Menurut Sanjaya (2012) terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan
untuk menilai media interaktif, di antaranya :
1. Kesederhanaan
Media pembelajaran interaktif dirancang agar dapat digunakan oleh siapa
saja.
2. Kelengkapan Bahan Pengajaran
Multimedia yang dikembangkan tidak hanya berisi fakta atau data saja, akan
tetapi juga berisi konten, prinsip, generalisasi bahkan mungkin teori.
3. Komunikatif
Media pembelajaran tidak hanya menempatkan pengguna sebagai objek
pembelajaran, akan tetapi dapat menempatkan pengguna sebagai subjek
pembelajaran dengan cara menggunakan bahasa dan format penampilan
pada media harus dapat berbicara dan mengajak pengguna melakukan
sesuatu sesuai petunjuk yang disajikan dalam media.
4. Kemampuan untuk melatih peserta didik belajar mandiri
Multimedia pembelajaran interaktif yang baik dirancang untuk dapat
digunakan secara mandiri oleh peserta didik tanpa bantuan orang lain,
termasuk guru. Format penyajian dalam media pembelajaran harus disusun
secara lengkap mulai dari petunjuk penggunaan, isi pembelajaran, sampai
pada alat evaluasi beserta kunci jawaban.
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5. Belajar secara bertahap
Materi yang digunakan tersusun mulai dari materi yang sederhana menuju
ke materi yang kompleks serta dari yang konkret menuju yang abstrak.
6. Unity Multimedia atau Komponen Multimedia Pembelajaran Interaktif
Multimedia pembelajaran interaktif dalam pemakaiannya terdiri dari
berbagai macam jenis media seperti audio, video, foto, dan sebagainya yang
ditata secara serasi dan seimbang.
7. Kontinuitas
Multimedia yang disajikan dapat mendorong peserta didik untuk dapat
belajar secara terus-menerus sehingga dapat menumbuhkan minat belajar
lebih lanjut.
Kriteria penilaian media pembelajaran juga disampaikan oleh Wahyono
(2006) terdiri dari tiga aspek yakni aspek rekayasa perangkat lunak, aspek desain
pembelajaran, dan aspek komunikasi visual. Pemilihan dan pemanfaatan media
pembelajaran merupakan hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru agar
pesan materi yang diberikan kepada peserta didik dapat tersampaikan sesuai
tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
E. Android
Android adalah sistem operasi yang berbasis Linux untuk telepon seluler
seperti smartphone dan komputer tablet. Android awalnya dikembangkan oleh
Android Inc kemudian pada tahun 2005 diambil alih dan dikembangkan oleh
Google Inc. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk
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menciptakan aplikasi mereka sendiri dan dapat digunakan oleh bermacam peranti
bergerak (Sitanggang dan Kusniyati, 2016).
F. Materi Struktur dan Fungsi Tumbuhan
Materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan merupakan salah satu
Kompetensi Dasar (KD) Tingkat satuan Pendidikan SMP dengan KD Pengetahuan
3.4 Menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta
teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan dan KD keterampilannya 4.4
Menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang
teknologi yang ternspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Secara garis
besar materi ini terdiri dari 3 sub bab yakni struktur dan fungsi organ tumbuhan,
struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, dan teknologi yang terinspirasi struktur dan
fungsi tumbuhan. Pada penelitian dan pengembangan ini akan mengemas materi
tersebut dalam bentuk multimedia interaktif yang dilengkapi dengan komponen
gambar dan video berkaitan dengan materi dan disajikan dalam bentuk aplikasi
berbasis perangkat android.
G. Research and Development (R&D)
Penelitian dan pengembangan (Research and Development) adalah proses
atau metode yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk.
penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk atau
kebijakan yang telah ada. Mengembangkan kebijakan disini maksudnya dapat
berupa memperbarui kebijakan yang telah ada (sehingga menjadi lebih praktis,
efektif, dan efisien), atau menciptakan kebijakan baru (yang sebelumnya belum
pernah ada) atau memvalidasi kebijakan disini maksudnya adalah kebijakan
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tersebut telah ada, dan peneliti hanya menguji efektivitas atau validitas kebijakan
tersebut. (Sugiyono, 2017). Adapun jenis dari penelitian dan pengembangan
(research and development) di antaranya :
1. Tahapan Penelitian dan Pengembangan Borg & Gall
Tahapan penelitian dan Pengembanagan Borg & Gall dalam Sugiyono
(2015) meliputi 10 tahap sebagai berikut :
a. Potensi dan Masalah
Potensi adalah segala sesuatu yang jika dikembangkan akan bermanfaat dan
memiliki nilai tambah, sedangkan masalah adalah suatu hambatan antara yang
diharapkan dengan yang terjadi.
b. Pengumpulan Data
Setelah diketahui potensi dan masalah yang ditunjukkan secara faktual dan up
to date, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data yang dapat digunakan
sebagai bahan untuk perencanaan suatu produk yang akan dikembangkan.
c. Desain Produk
Produk adalah segala sesuatu yang dibuat atau dikembangkan akan dijual atau
dipakai. Produk yang dihasilkan dari research and development bertujuan
untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas pembelajaran. Rancangan
produk dibuat berdasarkan penilaian terhadap produk lama sehingga
ditemukan kekurangan dari produk lama tersebut. Desain produk harus
diwujudkan dalam bentuk gambar atau bagan agar dapat digunakan sebagai
pedoman untuk menilai dan membuatnya.
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d. Validasi Produk
Validasi produk dilakukan untuk menilai apakah rancangan produk secara
rasional lebih efektif dari produk lama atau tidak. Validasi desain dapat
dilakukan oleh ahli atau pakar.
e. Revisi Desain Produk
Revisi desain produk dilakukan setelah produk divalidasi oleh ahli atau pakar
untuk mengetahui kelemahan produk. Kelemahan tersebut kemudian
diperbaiki sesuai saran dari para ahli. Revisi desain dilakukan oleh peneliti
yang akan menghasilkan produk tersebut.
f. Uji Coba Produk
Uji coba produk dilakukan dengan simulasi penggunaan produk sesuai tujuan
khusus. Setelah disimulasikan, produk dapat diuji cobakan dalam lingkup
terbatas. Uji coba dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi
terkait keefektifan produk yang telah direvisi.
g. Revisi Produk
Setelah produk diuji cobakan dapat diketahui kekurangan desain sehingga
dapat diperbaiki dan diuji cobakan kembali pada tahap selanjutnya. Revisi
produk adalah suatu kegiatan meninjau kembali untuk melakukan perbaikan
terhadap produk, produk disesuaikan dengan saran dari para ahli sehingga
meminimalkan kekurangan produk yang akan diujicobakan kembali.
h. Uji Coba Pemakaian
Uji coba pemakaian dilakukan jika pengujian produk sudah berhasil, uji coba
ini dilakukan dalam lingkup yang lebih luas. Uji coba pemakaian produk
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dilakukan untuk melihat efektivitas dari produk yang dikembangkan. Saran dan
masukan dari uji coba pemakaian ini menjadi acuan untuk melakukan revisi
produk tahap akhir.
i. Revisi Produk Akhir
Revisi produk akhir adalah revisi yang dilakukan berdasarkan uji lapangan
dalam lingkup lebih luas. Pada tahap ini revisi produk bersifat final untuk
menghasilkan produk yang dikembangkan.
j. Pembuatan Produk Masal
Pembuatan produk masal dapat dilakukan apabila produk yang telah diuji coba
dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi secara masal.
Tahapan penelitian dan pengembangan yang diungkapkan oleh Borg & Gall
dalam Sugiyono (2015) tersebut digambarkan pada Gambar 2.2 Sebagai berikut.
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1. Potensi
dan
Masalah

2. Pengumpulan
Data

3. Desain
Produk

6. Uji coba
produk

5. Revisi
Desain Produk

4. Validasi
Produk

7. Revisi
Produk

8. Uji Coba
Pemakaian

9. Revisi Produk
Akhir

10. Pembuatan
Produk Masal
Gambar 2.2 Tahapan Penelitian dan Pengembanagan Borg & Gall dalam Sugiyono
(2015)
2. Tahapan Penelitian dan Pengembangan Robert Maribe Branch (2009)

Robert Maribe Branch (2009) mengembangkan Instructional Design
(desain pembelajaran) dengan pendekatan ADDIE yang merupakan kepanjangan
dari Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Tahapan dari
penelitian dan pengembangan dengan pendekatan ADDIE dapat digambarkan
seperti pada Gambar 2.3
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Analysis

Implementation

Evaluation

Design

Development

Gambar 2.3 Tahapan Penelitian dan Pengembanagan Robert Maribe Branch (2009)
dengan Pendekatan ADDIE dalam Sugiyono (2017)

Tahapan dari penelitian dan pengembangan dengan pendekatan ADDIE
yang dikembangkan oleh Robert Maribe Branch (2009) dalam Sugiyono (2017)
dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Analysis (Penilaian atau analisis)
Tahapan ini berkaitan dengan kegiatan analisis terhadap situasi kerja dan
masyarakat sehingga dapat ditemukan produk atau kebijakan apa yang perlu
dikembangkan.
2. Design (Desain)
Tahap design merupakan kegiatan perancangan produk atau kebijakan
sesuai dengan hasil analisis kebutuhan.
3. Development (Pengembangan)
Development adalah kegiatan pembuatan dan pengujian produk atau
kebijakan.
4. Implementation (Implementasi)
Implementation adalah kegiatan mengimplementasikan kebijakan.
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5. Evaluation (Evaluasi)
Evaluation adalah kegiatan untuk menilai pelaksanaan dan hasil dari suatu
kebijakan.
Penelitian dan pengembangan yang dilakukan menggunakan penelitian yang
dikembangkan oleh Borg & Gall dalam Sugiyono (2015) dan hanya dilakukan
hingga tahap kelima yakni revisi desain produk.
H. Penelitian yang Relevan
Beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengembangan produk aplikasi
multimedia interaktif berbasis android untuk materi struktur dan fungsi tumbuhan
kelas VIII yakni penelitian yang dilakukan oleh Kusnawati (2015), Hariri (2016),
dan Setiawan dan Soenarto (2018). Ketiga penelitian tersebut memiliki perbedaan
dengan penelitian yang dilakukan. Letak perbedaan penelitian yang terdahulu
dengan penelitian yang dilakukan dapat dilihat dari rangkuman skema pada
Gambar 2.4.
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Pengembangan Media Pembelajaran

Kusnawati (2015)
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Penelitian yang dilakukan :






“Pengembangan Aplikasi Multimedia Interaktif Berbasis Android pada Materi Struktur dan
Fungsi Tumbuhan untuk Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama”
Pengembangan aplikasi multimedia interaktif untuk siswa SMP kelas VIII
Materi Struktur dan Fungsi Tumbuhan
Mengunakan aplikasi powerpoint berbantuan iSpring suite 10 dan Website 2 APK Bulider v. 4.2
Media dikemas dalam bentuk soft file dan berformat (.apk)
Gambar 2.4 Literature Map

Penelitian yang serupa tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :
a. Kusnawati (2015), dengan judul “ Pengembangan Multimedia Pembelajaran
Interaktif Struktur dan Fungsi Organ Tumbuhan Mata Pelajaran Biologi untuk
Siswa Kelas VIII SMP Negeri 11 Malang”. Berdasarkan uji coba lapangan
dengan 28 peserta didik kelas VIII diperoleh hasil skor rata-rata 4,40 dengan
skala skor yang digunakan minimum 1 dan maksimum 5, serta skor yang
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diperoleh termasuk dalam kriteria baik. Dari keempat aspek yakni pembelajaran,
isi, tampilan, dan pemprograman memperoleh tanggapan dan penilaian yang
baik, sehingga layak digunakan dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil
validasi juga diperoleh hasil bahwa media yang dikembangkan dapat
meningkatkan motivasi peserta didik, minat peserta didik, dan menghilangkan
rasa bosan saat pembelajaran. Multimedia yang dikembangkan juga dinilai dapat
menjadi alternatif sumber belajar bagi peserta didik kelas VIII pada materi
struktur dan fungsi organ tumbuhan yang dikemas dalam bentuk Compact Disc
(CD).
b. Hariri (2016), dengan judul “ Pengembangan Multimedia Pembelajaran
Interaktif (MPI) Materi Sistem Pernapasan pada Manusia dan Hubungannya
dengan Kesehatan untuk Kelas VIII SMP di MTS Muhammadiyah 1 Dukun
Magelang”.
Berdasarkan hasil validasi oleh ahli media dan materi yang dilakukan pada
media yang dikembangkan terkait aspek desain pembelajaran, aspek rekayasa
perangkat lunak, dan aspek komunikasi audio visual media dinyatakan layak dan
efektif

digunakan

dalam

proses

pembelajaran

kelas

VIII

di

MTS

Muhammadiyah 1 Dukun Magelang yang dikemas dalam software pendukung
pada PC dengan perolehan skor 92% dari ahli materi dan 87% dari ahli media.
c. Setiawan & Soenarto (2018), dengan judul “ Pengembangan Media
Pembelajaran Berbasis Android untuk Problem Based Learning Mata Pelajaran
Dasar Listrik dan Elektronika di SMK”.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengetahui kelayakan dari
media pembelajaran berbasis android pada mata pelajaran dasar listrik dan
elektronika. Media yang dikembangkan menggunakan bantuan miscrosoft
powerpoint berbantuan iSpring Suite 8 dari hasil validasi bahwa media
pembelajaran yang dikembangkan memperoleh kriteria penilaian sangat layak
oleh ahli materi dan kriteria layak oleh ahli media dengan hasil kesimpulan
bahwa media yang dikembangkan layak untuk digunakan dalam proses
pembelajaran.
I. Kerangka Berpikir
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) merupakan salah satu sistem pembelajaran
yang

menerapkan

pembelajaran

Abad

21

dimana

pembelajaran

harus

mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan dan
sikap serta penguasaan terhadap teknologi. Dalam implementasinya, Pembelajaran
Jarak Jauh (PJJ) di sekolah masih dijumpai berbagai kendala, salah satunya adalah
keterbatasan media pembelajaran sebagai media untuk menyampaikan bahan ajar
yang digunakan untuk literasi, seperti yang ditemukan dari hasil wawancara terkait
analisis kebutuhan sekolah dengan guru IPA di 5 Sekolah Menengah Pertama yaitu
SMP Negeri 1 Yogyakarta, SMP Negeri 4 Yogyakarta, SMP Negeri 6 Yogyakarta,
SMP Negeri 4 Depok Sleman Yogyakarta, dan SMP Muhammadiyah 10
Yogyakarta, guru merasa media pembelajaran yang digunakan belum sepenuhnya
memenuhi kebutuhan peserta didik untuk memperoleh sumber belajar yang
digunakan sebagai bahan untuk literasi yang sesuai saat Pembelajaran Jarak Jauh
(PJJ). Berdasarkan hasil wawancara guru merasa bahwa materi biologi struktur dan
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fungsi tumbuhan pada mata pelajaran IPA merupakan materi yang perlu diangkat
karena materi ini memiliki sub bab materi yakni struktur dan fungsi jaringan
penyusun organ tumbuhan yang sifatnya mikroskopis, sehingga perlu media yang
dapat memvisualisasikannya. Sejauh ini guru menyampaikan materi pembelajaran
menggunakan media berbasis IT salah satunya berupa powerpoint yang
dilampirkan dalam platform pembelajaran online seperti zoom, google classroom,
dan lainya. Berdasarkan hasil wawancara guru menyatakan bahwa media
pembelajaran yang dibutuhkan dalam pembelajaran daring adalah media yang
mudah dibuat, praktis, representative, mudah digunakan untuk menyampaikan
materi dan evaluasi kepada peserta didik, dan ramah dalam segala bidang.
Merujuk pada latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk
mengembangkan sebuah produk multimedia interaktif berbasis android yang dibuat
mengggunakan konsep powerpoint dan dikemas dalam bentuk soft file dengan
format (.apk) sehingga bisa digunakan untuk perangkat android dan juga dapat
digunakan melalui komputer atau laptop dengan bantuan emulator. Media
pembelajaran yang dikembangkan memuat materi struktur dan fungsi tumbuhan
untuk materi IPA kelas VIII dengan konsep media berisi beberapa jenis komponen
media yakni teks, gambar, video pembelajaran yang memuat informasi sesuai
dengan tujuan pembelajaran, dan audio yang ditata secara serasi dan seimbang,
serta dilengkapi juga dengan latihan soal pembelajaran yang hasilnya dapat
langsung terhubung dengan email guru. Harapan dari pengembangan media
pembelajaran ini yakni dapat memberikan kemudahan untuk guru dalam
menyampaikan materi sesuai tujuan pembelajaran dan dapat digunakan oleh peserta
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didik untuk memahami materi saat kegiatan belajar bersama maupun saat belajar
mandirinya. Kerangka berpikir penelitian berdasarkan analisis kebutuhan yang
dilakukan pada kelima Sekolah Menengah Pertama (SMP) disajikan pada Gambar
2.5.
Penelitian yang Relevan :
1) Kusnawati (2015) “ Pengembangan Multimedia
Pembelajaran Interaktif Struktur dan Fungsi
Organ Tumbuhan Mata Pelajaran Biologi untuk
Siswa Kelas VIII SMP Negeri 11 Malang”.
2) Hariri (2016), dengan judul “ Pengembangan
Multimedia Pembelajaran Interaktif (MPI)
Materi Sistem Pernapasan pada Manusia dan
Hubungannya dengan Kesehatan untuk Kelas
VIII SMP di MTS Muhammadiyah 1 Dukun
Magelang”.
3) Setiawan & Soenarto (2018), dengan judul “
Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis
Android untuk Problem Based Learning Mata
Pelajaran Dasar Listrik dan Elektronika di
SMK”.

Hasil Analisis Kebutuhan dan Potensi :
1. Guru merasa media pembelajaran yang
digunakan belum sepenuhnya memenuhi
kebutuhan peserta didik untuk memperoleh
sumber belajar yang digunakan sebagai bahan
untuk literasi yang sesuai saat Pembelajaran
Jarak Jauh (PJJ).
2. Guru merasa bahwa materi biologi struktur dan
fungsi tumbuhan pada mata pelajaran IPA
merupakan materi yang perlu diangkat karena
materi ini memiliki sub bab materi yakni struktur
dan fungsi jaringan penyusun organ tumbuhan
yang sifatnya mikroskopis, sehingga perlu media
yang dapat memvisualisasikannya

Penelitian yang dilakukan :
“Pengembangan Aplikasi Multimedia Interaktif Berbasis Android pada Materi Struktur dan Fungsi
Tumbuhan untuk Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama”.
Output dan Harapan :
Menghasilkan produk berbasis IT dikemas dalam bentuk softfile dengan format (.apk) memuat materi
struktur dan fungsi tumbuhan untuk kelas VIII disajikan bentuk multimedia interaktif, harapannya dapat
memberikan kemudahan untuk guru dalam menyampaikan materi sesuai tujuan pembelajaran dan dapat
digunakan oleh peserta didik untuk memahami materi saat kegiatan belajar bersama maupun saat belajar
mandirinya

Gambar 2.5 Kerangka Berpikir
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Rancangan Penelitian
Jenis dan rancangan penelitian menggunakan pendekatan penelitian dan
pengembangan (Research and Development) berdasarkan prosedur yang
dikembangkan oleh Borg & Gall dalam Sugiyono (2015) yang diselaraskan dengan
kondisi penelitian dan tujuan penelitian. Penelitian dan pengembangan (Research
and Development) yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan dan
memvalidasi produk. Produk yang akan dikembangkan dalam penelitian ini berupa
aplikasi multimedia interaktif berbasis android pada materi struktur dan fungsi
tumbuhan untuk kelas VIII SMP.
B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan
Prosedur penelitian dan pengembangan produk hanya dilakukan sampai
tahap kelima yaitu revisi produk awal. Tahapan.penelitian dan pengembangan
tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.1 sebagai berikut :
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Tahap 1 : Potensi dan Masalah

Wawancara Analisis Kebutuhan
kepada 5 Guru IPA Kelas VIII
SMP
Tahap 2 : Pengumpulan Data
Hasil Analisis Kebutuhan

Pengumpulan
Data

Studi Literatur

Tahap 3 : Desain Produk
Penyusunan
RPP

Penyusunan Storyboard
Pembuatan Produk Prototipe

Tahap 4 : Validasi Desain
Validasi oleh Ahli Media
Evaluasi Desain
Produk
prototipe

Validasi oleh Ahli Materi
Validasi oleh Praktisi
Pembelajaran

Tahap 5 : Revisi Desain
Hasil Evaluasi Desain
Produk

Penyempurnaan Desain
Produk

Gambar 3.1 Prosedur Pengembangan Aplikasi Multimedia Interaktif Berbasis Android

Berikut ini merupakan penjelasan prosedur pengembangan aplikasi
multimedia interaktif berbasis android yang dilakukan :
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1. Tahap Potensi dan Masalah
Pada tahap awal dilakukan dengan menganalisis kebutuhan sekolah untuk
mengetahui adanya potensi dan masalah yang ditemui dalam proses pembelajaran
secara daring. Analisis kebutuhan dilakukan dengan survei analisis kebutuhan
menggunakan metode wawancara kepada 5 guru IPA Kelas VIII SMP dari lima
sekolah yang berbeda dan dilakukan pada Oktober 2020. Adapun kelima sekolahan
tersebut yakni SMP Negeri 1 Yogyakarta, SMP Negeri 4 Yogyakarta, SMP Negeri
6 Yogyakarta, SMP Negeri 4 Depok, dan SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta.
Hasil informasi yang diperoleh dari wawancara dianalisis dan disimpulkan untuk
mengetahui potensi dan kebutuhan sekolah sebagai dasar untuk merancang produk
yang dapat dikembangkan berdasarkan potensi dan kebutuhan.
2. Tahap Pengumpulan Data
Tahap pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menggali
informasi penunjang sebagai dasar dalam merancang produk yang akan
dikembangkan. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui kegiatan
wawancara untuk mengetahui kebutuhan sekolah dan kegiatan studi literatur
menggunakan berbagai sumber informasi dari internet, jurnal, buku, dan
sebagainya mengenai penelitian relevan terdahulu untuk menemukan kebaruan
penelitian dan menemukan informasi sebagai pedoman untuk penyusunan produk
yang akan dikembangkan berupa aplikasi multimedia interaktif berbasis android.
3. Tahap Desain Produk
Setelah memperoleh informasi dan data penunjang berdasarkan kegiatan
pada tahap pengumpulan data, tahap selanjutnya yaitu merancang desain produk
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berupa aplikasi multimedia interaktif berbasis android pada materi struktur dan
fungsi tumbuhan. Berikut Tahapan yang dilakukan dalam mendesain Produk
aplikasi multimedia interaktif yang dikembangkan :
a. Pembuatan Peta Konsep dan Perangkat Pembelajaran
Langkah awal dalam tahap pengembangan produk yaitu membuat peta
konsep dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan perancangan
pengembangan aplikasi multimedia interaktif berbasis android. Pembuatan peta
konsep dilakukan dengan mengkaji Kompetensi Dasar tingkat SMP yaitu 3.4
dan 4.4 pada materi struktur dan fungsi tumbuhan dengan mengklasifikasi, dan
menguraikan setiap sub bab materi yang harus dipelajari kemudian disusun
dalam perangkat pembelajaran berupa Silabus dan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) yang disesuaikan dengan Kompetensi Inti (KI) dan
Kompetensi Dasar (KD) kurikulum 2013
b. Penyusunan Komponen Media
Penyusunan komponen yang akan dimuat dalam aplikasi mulitimedia
interaktif berbasis android didasari dari peta konsep dan perancangan
pembelajaran yang sudah dibuat. Adapun komponen atau menu utama yang
dimuat dalam aplikasi multimedia interaktif berbasis android yaitu :
(1) Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi : berisi
Kompetensi Dasar 3.4 dan 4.4, dan Indikator Pencapaian Kompetensi yang
disusun dengan menyesuaikan Kompetensi Dasar.
(2) Tujuan Pembelajaran : berisi tujuan pembelajaran yang disusun
menyesuaikan Indikator Pencapaian Kompetensi.
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(3) Materi : berisi materi struktur dan fungsi tumbuhan yang disusun dengan
mengkarakteristikan bagian materi, dan disajikan dalam bentuk teks berisi
uraian dari materi yakni struktur dan fungsi organ tumbuhan, struktur dan
fungsi jaringan tumbuhan, fotosintesis, respirasi, dan teknologi yang
terinspirasi struktur dan fungsi tumbuhan, bentuk media gambar berisi
bentuk morfologi organ tumbuhan yang diperoleh dari buku dan
dokumentasi foto pribadi yang disesuaikan dengan bagian materi yang ingin
dijelaskan.
(4) Video Pembelajaran : berisi video anatomi tumbuhan berupa pengamatan
jaringan penyusun organ tumbuhan menggunakan mikroskop yang
diperoleh dari hasil pengamatan sendiri, dan video proses fisiologi
tumbuhan disajikan dalam bentuk kegiatan praktikum yang dilakukan
sendiri, meliputi transportasi air, proses fotosintesis dan respirasi.
(5) Latihan : disajikan dalam bentuk LKPD terdiri dari kegiatan untuk observasi
dan praktikum mandiri. Selain itu, disajikan dalam bentuk soal latihan
terdiri dari soal tebak gambar pada akhir setiap sub bab materi dan peserta
didik hanya dapat masuk pada materi selanjutnya dengan menekan gambar
ceklis (√) sebagai ikon dari jawaban yang benar dan hanya dapat ditemukan
setelah peserta didik menjawab pertanyaan soal, dan soal kuis yang dapat
memberikan umpan balik berupa jawaban yang benar dan hasilnya dapat
terhubung dengan email guru.
(6) Profil latar belakang pengembangan aplikasi multimedia interaktif berbasis
android.
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c. Pembuatan Storyboard Aplikasi Multimedia Interaktif Berbasis Android
Storyboard merupakan skenario yang berisi uraian tampilan setiap slide
atau bagian yang ingin ditampilkan dalam aplikasi dan dituangkan dalam bentuk
gambar disertai tulisan yang berisi penjelasan dari gambar. Penyusunan
dilakukan secara berurutan dimulai dari halaman utama hingga halaman akhir.
Storyboard dari desain produk yang dikembangkan disajikan pada lampiran 10.
d. Pembuatan Produk
Langkah terakhir dari tahap desain produk yakni membuat produk
aplikasi multimedia interaktif berbasis android untuk materi struktur dan fungsi
tumbuhan. Produk dibuat menggunakan Software Microsoft Powerpoint 2013
berbantuan iSpring Suite 10 untuk menjadi file HTML 5, tampilan handout yang
digunakan yakni landscape dengan rasio 16:9 sesuai dengan rasio layar android
pada umumnya, tahap terakhir yaitu mengubah file HTML 5 menjadi bentuk
file berformat (.apk) menggunakan Website 2 APK Builder.
4. Tahap Validasi Produk
Tahap validasi produk bertujuan untuk menilai kualitas dan memperoleh
saran untuk perbaikan produk. Validasi produk awal dalam penelitian ini dilakukan
oleh para ahli dalam bidang media pembelajaran, materi, dan praktisi pembelajaran.
Validasi produk dilakukan oleh 5 orang ahli yang terdiri dari 1 orang ahli media, 1
orang ahli materi yang menguasai bidang struktur dan fungsi tumbuhan, dan 3 orang
praktisi pembelajaran yakni guru pengampu mata pelajaran IPA kelas VIII yang
sudah berpengalaman minimal 1 tahun dan sudah pernah mengajar materi struktur
dan fungsi tumbuhan secara daring di sekolah, kegiatan validasi dilakukan
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menggunakan instrument berupa kuesioner yang memuat beberapa aspek penilaian
multimedia interaktif. Aspek penilaian yang digunakan memodifikasi dari kriteria
penilaian multimedia interaktif yang dikemukakan oleh Wahono (2006) dan
Sanjaya (2012). Berikut ini merupakan kriteria ketiga validator desain produk
aplikasi multimedia interaktif berbasis android untuk materi struktur dan fungsi
Tumbuhan :
a. Validator oleh Ahli Media Pembelajaran
Validasi media produk aplikasi multimedia interaktif berbasis android
dilakukan oleh tenaga ahli yang kompeten dalam bidang media pembelajaran baik
media konvensional maupun media digital berbasis teknologi. Dalam hal ini,
validator memberikan penilaian terhadap beberapa aspek penilaian produk awal
yaitu komunikasi visual, penyajian dan penggunaan, bahasa, dan kelayakan
penyajian.
b. Validator oleh Ahli Materi Pembelajaran
Validasi materi pada produk aplikasi multimedia interaktif berbasis android
dilakukan oleh tenaga ahli yang kompeten menguasai materi struktur dan fungsi
tumbuhan. Dalam hal ini, validator memberikan penilaian terhadap beberapa aspek
penilaian produk awal yaitu komunikasi visual, bahasa, konten/isi, dan kelayakan
penyajian.
c. Validator oleh Praktisi Pembelajaran
Validasi pembelajaran pada produk aplikasi multimedia interaktif berbasis
android dilakukan oleh praktisi pembelajaran yakni guru kelas VIII SMP di
sekolah. Adapun praktisi pembelajaran tersebut adalah 3 orang guru IPA Kelas VIII
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SMP dari sekolah yang berbeda yakni SMP Negeri 1 Yogyakarta, SMP Negeri 4
Depok Sleman Yogyakarta, dan SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta. Kriteria
validator dari praktisi pembelajaran pada penelitian ini yaitu praktisi atau guru yang
sudah berpengalaman mengajar materi struktur dan fungsi tumbuhan secara daring,
dan menggunakan media pembelajaran yang dilaksanakan secara daring. Dalam hal
ini, validator memberikan penilaian terhadap beberapa aspek penilaian produk awal
yaitu komunikasi visual, penyajian dan penggunaan, bahasa, konten atau isi, dan
kelayakan penyajian.
5. Tahap Revisi Desain Produk
Setelah mendapatkan hasil data validasi berupa komentar dan saran dari ahli
media, ahli materi, dan praktisi pembelajaran, maka diketahui kekurangan dari
produk awal yang dikembangkan. Langkah selanjutnya adalah melakukan
perbaikan desain produk berdasarkan komentar dan saran para ahli tersebut yang
bertujuan untuk meminimalkan kekurangan pada produk sehingga menghasilkan
produk dengan kualitas yang lebih baik dari produk awal.
C. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan
Berikut ini merupakan spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian :
1. Aplikasi multimedia interaktif berbasis android berisi materi struktur dan
fungsi tumbuhan yang merujuk pada KD 3.4 Menganalisis keterkaitan struktur
jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh
struktur tumbuhan yang dilengkapi beberapa komponen media seperti teks,
gambar, dan video yang relevan dengan materi dan Kompetensi Dasar 4.4
Menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang
teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Adapun
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materi struktur dan fungsi tumbuhan yang dimuat dalam aplikasi terdiri dari 3
sub bab materi yakni struktur dan fungsi organ tumbuhan, struktur dan fungsi
jaringan tumbuhan, dan teknologi yang terinspirasi struktur dan fungsi
tumbuhan serta materi fotosintesis dan respirasi.
2. Video yang digunakan dalam aplikasi multimedia interaktif berbasis android
disajikan dalam bentuk tautan youtube.
3. Terdapat latihan berupa Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) untuk penilaian
kognitif dan psikomotorik peserta didik, serta terdapat latihan dalam bentuk
kuis pilihan ganda dan isian singkat sebagai alat evaluasi untuk kemampuan
kognitif peserta didik dan hasil evaluasi terhubung langsung dengan email guru
serta peserta didik dapat memperoleh umpan balik dari hasil evaluasi soal yang
telah dikerjakan.
4. Produk aplikasi multimedia interaktif berbasis android dibuat menggunakan
software powerpoint 2013 berbantuan ispring suite 10 dan Website 2 APK
Builder versi 4.2.
5. Aplikasi

multimedia

interaktif

berbasis

android

dapat

dioperasikan

menggunakan perangkat operating sistem smartphone dan komputer atau
Laptop dengan spesifikasi perangkat sebagai berikut :
a. Smartphone:
 Smartphone jenis android ( jenis smartphone IOS direkomendasikan
menggunakan PC atau Laptop dengan bantuan emulator)
 Minimal android versi 4.4 (kitkat)
 Ram minimal 2GB (disarankan lebih dari 2GB)

45

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

 Jaringan smartphone minimal 3G
 Tersedia ruang penyimpanan minimal 50 MB.
b. Komputer atau Laptop :
 OS minimal Windows 7
 OS Windows 32-bit atau 64-bit (disarankan 64-bit)
 Prosesor Intel atau AMD Dual core (disarankan intel) dan sudah support
virtualisasi
 Ram minimal 2 GB (disarankan lebih dari 2GB)
 Tersedia ruang penyimpanan minimal 500 MB
 Komputer atau Laptop sudah memiliki emulator yang bisa membuka file
berformat (.apk), seperti Nox APP Player yang bisa di download melalui
: https://id.bignox.com/ atau jenis emulator lainnya seperti LeapDroid,
Droid 4X, dan sebagainya.
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian dan pengembangan (Research and
Development) multimedia interaktif berbasis android materi struktur dan fungsi
tumbuhan diperlukan instrument sebagai berikut :
1. Instrument Kuisioner Analisis kebutuhan
Analisis kebutuhan digunakan untuk memperoleh data mengenai potensi dan
kebutuhan sekolah. Pada penelitian ini data analisis kebutuhan dikumpulkan
dengan metode wawancara terstruktur secara tatap muka dengan jenis pertanyaan
terbuka sehingga responden dapat menjawab pertanyaan dengan lebih bebas dan
leluasa, data wawancara diperoleh dari 5 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu

46

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SMP Negeri 1 Yogyakarta, SMP Negeri 4 Yogyakarta, SMP Negeri 6 Yogyakarta,
SMP Negeri 4 Depok Sleman Yogyakarta, dan SMP Muhammadiyah 10
Yogyakarta. Lembar kisi-kisi pedoman wawancara analisis kebutuhan yang
digunakan dapat dilihat pada tabel 3.1.
Tabel 3.1 Kisi-kisi Pedoman Wawancara Analisis Kebutuhan
No
1

No
2

3

4
5

Aspek Pernyataan Analisis Kebutuhan
Media Pembelajaran
a. Pengertian
b. Jenis
c. Implementasi
d. Kepentingan

No. Pernyataan

Aspek Pernyataan Analisis Kebutuhan
Media software powerpoint / Macromedia
flash yang diintegrasikan menjadi aplikasi
berbasis android
Model Pembelajaran
a. Pengertian Model Pembelajaran
b. Jenis Model Pembelajaran
c. Implementasi
Karakteristik materi
Karakteristik Siswa dan hasil belajar
Siswa

No. Pernyataan
12,13

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

14
15
16,17
18,19
20,21,22

2. Instrumen Validasi Produk
Validasi produk digunakan untuk memperoleh data berupa hasil penilaian
kualitas produk awal aplikasi multimedia interaktif berbasis android materi struktur
dan fungsi tumbuhan yang dilakukan oleh ahli media, ahli materi, dan praktisi
pembelajaran. Aspek penilaian yang digunakan untuk validasi memodifikasi dari
kriteria penilaian multimedia interaktif yang dikemukakan oleh Wahono (2006) dan
Sanjaya W (2012). Data hasil validasi tersebut digunakan untuk mengetahui
kualitas dan saran untuk memperbaiki desain produk awal (prototipe) aplikasi
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multimedia interaktif berbasis android sehingga dapat diperbaiki. Lembar kisi-kisi
instrument kuesioner validasi yang digunakan dapat dilihat pada tabel 3.2, 3.3, dan
3.4.
Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrument Kuesioner Validasi Ahli Media
No

1

2

3

4

Aspek
Penilaian

Indikator

Konsep/komponen
aplikasi
media
pembelajaran interaktif
Tampilan layar media pembelajaran
Interaktif
Komunikasi Kesesuaian animasi gambar pada media
Visual
interaktif
Kesesuaian pemilihan warna
Kesesuaian pemilihan huruf/ font
Kesesuaian pemilihan audio
Konsep aplikasi media pembelajaran
interaktif
Komunikatif dan Interaktif
Kemudahan Navigasi
Kelengkapan Penyajian komponen
Penyajian Reliable (Keandalan dalam program saat
dan
dioperasikan)
Penggunaan Usability (Kemudahan dalam penggunaan
media)
Fleksibilitas/ kepraktisan media
Pemakaian kata dan bahasa
Bahasa
Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia
Penggunaan
kalimat
dan
instruksi
pengerjaan
Sistematika penyajian materi
Media pembelajaran memungkinkan belajar
Kelayakan
secara mandiri
Penyajian
Ketahanan “media pembelajaran interaktif
berbasis android “pada materi struktur dan
fungsi tumbuhan terhadap waktu
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No.
Pernyataan
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3
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Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrument Kuesioner Validasi Ahli Materi
No

1

2

3

4

Aspek
Penilaian

Komunikasi
Visual

Bahasa

Konten/Isi

Kelayakan
Penyajian

Indikator
Konsep/komponen
aplikasi
media
pembelajaran interaktif
Tampilan layar media pembelajaran
Interaktif
Kesesuaian animasi gambar pada media
interaktif
Pemakaian kata dan bahasa
Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia
Penggunaan
kalimat
dan
instruksi
pengerjaan
Kesesuaian materi dengan Kompetensi
Dasar (KD)
Kesesuaian “media pembelajaran interaktif
berbasis android “ dengan indikator
pencapaian Kompetensi
Cakupan
dan
kedalaman
indikator
pembelajaran
Kesesuaian media pembelajaran dengan
materi struktur dan fungsi tumbuhan
Kemutakhiran materi pembelajaran
Kelengkapan bahan pengajaran
Ketersediaan soal pada media pembelajaran
Kesesuaian dengan tingkat karakteristik
peserta didik kelas VIII
Sistematika penyajian materi
Media pembelajaran memungkinkan belajar
secara mandiri
Ketahanan “media pembelajaran interaktif
berbasis android “pada materi struktur dan
fungsi tumbuhan terhadap waktu
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No.
Pernyataan
1
2
3
1
2
3
1
2

3
4
5
6
7
8
1
2
3
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Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrument Kuesioner Validasi Praktisi Pembelajaran
No

1

2

3

4

5

Aspek
Penilaian

Indikator

Konsep/komponen aplikasi media pembelajaran
interaktif
Tampilan layar media pembelajaran Interaktif
Kesesuaian animasi gambar pada media interaktif
Komunikasi Kesesuaian pemilihan warna
Visual
Kesesuaian pemilihan huruf/ font
Kesesuaian pemilihan audio
Konsep aplikasi media pembelajaran interaktif
Komunikatif dan Interaktif
Kemudahan Navigasi
Kelengkapan Penyajian komponen
Penyajian Reliable (Keandalan dalam program saat
dan
dioperasikan)
Penggunaan Usability (Kemudahan dalam penggunaan media)
Fleksibilitas/ kepraktisan media
Pemakaian kata dan bahasa
Bahasa
Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia
Penggunaan kalimat dan instruksi pengerjaan
Kesesuaian materi dengan Kompetensi Dasar
(KD)
Kesesuaian “media pembelajaran interaktif
berbasis android “ dengan indikator pencapaian
Kompetensi
Cakupan dan kedalaman indikator pembelajaran
Kesesuaian media pembelajaran dengan materi
Konten/Isi
struktur dan fungsi tumbuhan
Kemutakhiran materi pembelajaran
Kelengkapan bahan pengajaran
Ketersediaan soal pada media pembelajaran
Kesesuaian dengan tingkat karakteristik peserta
didik kelas VIII

Kelayakan
Penyajian

Sistematika penyajian materi
Media pembelajaran memungkinkan belajar
secara mandiri
Ketahanan “media pembelajaran interaktif
berbasis android “pada materi struktur dan fungsi
tumbuhan terhadap waktu
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No.
Pernyataan
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2

3
4
5
6
7
8
1
2
3
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3. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan berdasarkan data hasil wawancara analisis
kebutuhan dan validasi produk awal. Metode analisis data pada penelitian ini
dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Adapun penjabarannya sebagai berikut :
1. Analisis Kualitatif
Analisis data kualitatif dilakukan menggunakan data hasil wawancara
analisis kebutuhan sekolah bertujuan untuk menentukan potensi dan masalah,
sehingga dapat menyimpulkan produk yang akan dikembangkan. Selain itu juga
menggunakan data hasil kuesioner validasi berupa komentar dan saran terkait
produk awal yang dilakukan oleh ahli media pembelajaran, ahli materi, dan ahli
pembelajaran atau praktisi pembelajaran untuk dijadikan pedoman dalam
memperbaiki produk awal.
2. Analisis data Kuantitatif
Analisis kuantitatif dilakukan pada data hasil penlilaian skor akhir dari ahli
media pembelajaran, ahli materi, dan ahli pembelajaran atau praktisi pembelajaran
terhadap produk awal. Hasil penilaian skor akhir dari para ahli, kemudian diubah
menjadi skala interval. Adapun kategori penilaian terhadap produk awal aplikasi
multimedia interaktif berbasis android pada materi struktur dan fungsi tumbuhan
untuk Kelas VIII SMP ini mengggunakan skala likert yakni skor 4 untuk kategori
Sangat Baik (SB), skor 3 untuk kategori Baik (B), skor 2 untuk kategori Kurang
Baik (KB), dan skor 1 untuk kategori Sangat Kurang Baik (SKB).
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Total skor yang diperoleh dari penilaian validator akan dirata-rata
menggunakan rumus perhitungan rata-rata menurut Fitri dan Haryanti (2020),
Adapun rumus perhitungannya sebagai berikut :
Rata-rata =

∑𝑖
𝑛

Keterangan :
∑𝑖 = Total skor yang diperoleh
n = Jumlah peryataan kuisioner
Hasil skor rata-rata yang diperoleh dalam kuesioner validasi akan
ditentukan skala intervalnya yang mengacu pada hasil perhitungan rentang skala
menurut Riyanto dan Hatmawan (2020), dengan rumus berikut :
Rentang Skala (RS) =

𝑚−𝑛
𝑏

Keterangan :
RS = Rentang Skala
m = Angka tertinggi dalam pengukuran
n

= Angka terendah dalam pengukuran

b

= Banya kelas/ kategori yang dibentuk
Rentang Skala (RS) yang digunakan berdasarkan skala likert yang memiliki

skor minimum 1 dan maksimum 4 adalah :

𝑅𝑆 =

𝑚−𝑛
4−1
=
= 𝟎, 𝟕𝟓
𝑏
4

Hasil perhitungan skor rata-rata yang diperoleh dalam hasil validasi
kemudian dikonversikan ke dalam nilai kualitatif berdasarkan Tabel 3.5 berikut :
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Tabel 3.5 Pedoman Konversi data Kuantitatif ke Kualitatif
Kategori
Interval Skor
Sangat Baik
3,25 ≤ x ≤ 4
Baik
2,5 ≤ x < 3,25
Kurang Baik
1,75 ≤ x < 2,5
Sangat Kurang Baik
1 ≤ x < 1,75

E. Indikator Keberhasilan
Penelitian dan Pengembangan (Research and Development) ini dikatakan
berhasil bila telah memenuhi indikator sebagai berikut :
1. Kualitas produk aplikasi multimedia interaktif berbasis android pada materi
struktur dan fungsi tumbuhan untuk kelas VIII SMP minimal termasuk
kategori “ Baik” sesuai pedoman konversi data kuantitatif ke kualitatif yang
digunakan.
2. Aplikasi multimedia interaktif berbasis android pada materi struktur dan
fungsi tumbuhan layak untuk diujicobakan kepada peserta didik kelas VIII
SMP dalam skala terbatas setelah melalui revisi produk berdasarkan saran
validator.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan output berupa aplikasi
multimedia interaktif berbasis android pada materi struktur dan fungsi tumbuhan
untuk kelas VIII SMP. Hasil pada penelitian ini terdiri atas hasil data analisis
kebutuhan, deskripsi pengembangan produk awal (prototipe), hasil data validasi
desain produk awal, revisi desain dan kajian penyempurnaan produk. Hasil
penelitian dan pembahasan tersebut akan dijelaskan lebih detail sebagai berikut.
A. Hasil Penelitian
1. Data Hasil Analisis Kebutuhan
Tahap awal yang dilakukan dalam penelitian dan pengembangan yaitu
analisis kebutuhan yang bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi adanya
permasalahan atau kendala yang dialami guru IPA kelas VIII di sekolah dalam
proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) . Analisis kebutuhan dilakukan menggunakan
metode wawancara terbuka dengan 5 guru IPA kelas VIII dari sekolah yang berbeda
yakni SMP Negeri 1 Yogyakarta, SMP Negeri 4 Yogyakarta, SMP Negeri 6
Yogyakarta, SMP Negeri 4 Depok Sleman Yogyakarta, dan SMP Muhammadiyah
10 Yogyakarta.
Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang
sudah disusun. Adapun daftar pertanyaan tersebut terdiri dari 22 butir pertanyaan,
seluruh pertanyaan dikembangkan dari 5 aspek yang menjadi fokus untuk melihat
kebutuhan produk yang dapat dikembangkan. Adapun 5 aspek tersebut mengenai:
1) Pemahaman guru tentang media pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran
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daring, 2) Pemahaman guru tentang media software powerpoint atau Macromedia
flash yang dapat diintegrasikan menjadi aplikasi berbasis android, 3) Pengalaman
dan pemahaman guru

tentang model pembelajaran yang digunakan dalam

pembelajaran daring, 4) Karakteristik materi yang tergolong sulit untuk mencapai
tujuan pembelajaran selama pembelajaran daring, dan 5) Karakteristik peserta
didik dalam kegiatan pembelajaran daring. Rangkuman hasil wawancara dapat
dilihat pada Tabel 4.1
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Tabel 4.1 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
No

Pertanyaan
SMP Negeri 1
Yogyakarta

SMP Negeri 4
Yogyakarta

1.

Menurut
Pemahaman
Alat peraga
Bapak/Ibu apa yang dimaksud pembelajaran untuk
dengan media Pembelajaran ?
mempermudah siswa
memahami materi
yang akan dipelajari

Sarana untuk
menyampaikan
bahan-bahan ajar
kepada siswa.

2.

Menurut
Pemahaman Media pembelajaran
Bapak/Ibu, apa perbedaan konvensional lebih
media
pembelajaran lama menyiapkannya
konvensional dan IT ?
dan bahannya sulit
dicari. Media
pembelajaran IT
lebih praktis
menyiapkan dan
lebih menarik

3.

Berdasarkan
pengalaman
Bapak/Ibu media pembelajaran
IT apa yang sering Bapak/Ibu
gunakan dalam pembelajaran
Biologi yang diterapkan pada
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ?

Konvensional
biasanya
pembelajarannya
jadi satu arah
tanpa
menggunakan IT
(Contoh :
ceramah)
IT berbasis
teknologi
Powerpoint dan
Video

Video, Powerpoint,
dan Praktikum
sederhana
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Jawaban
SMP Negeri 6
Yogyakarta

SMP Negeri
4 Depok

Segala sesuatu Media yang
yang
digunakan
digunakan
untuk
untuk
membantu
menyampaikan
proses
pembelajaran pembelajaran
Konvensional Konvensional
belum berbasis
: berbayar
teknologi dan IT : bisa tidak
IT sudah
berbayar
berbasis
teknologi.

Powerpoint
dan Handout

Powerpoint,
Quiziz, Kuis,
Google form

SMP
Muhammadiyah 10
Yogyakarta
Alat yang digunakan
untuk menunjang
kegiatan belajar dalam
menyampaikan materi

Konvensional belum
terhubung teknologi
(contoh : buku dan
media cetak),
sedangkan IT : sudah
menggunakan
teknologi

Zoom, Powerpoint,
Quiziz, Video Youtube
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No

Pertanyaan
SMP Negeri 1
Yogyakarta

SMP Negeri 4
Yogyakarta

Jawaban
SMP Negeri 6
Yogyakarta

4.

Media Pembelajaran IT yang
biasa
Bapak/Ibu
gunakan
selama Pembelajaran
Jarak
Jauh (PJJ) pada materi Biologi
dibuat sendiri atau disediakan
dari sekolah ataukah diperoleh
dari internet ?

Kebanyakan
dibuat sendiri
dan diperoleh
dari internet.

Dari Internet

Dari Internet

5.

Berdasarkan
Pengalaman,
Apakah Bapak/Ibu mengalami
kesulitan untuk menyiapkan
media pembelajaran IT yang
interaktif pada Pembelajaran
Jarak Jauh (PJJ) ?

Tidak ada

Kesulitan jaringan
internet

6.

Bagaimana cara Bapak/Ibu
mengatasi kesulitan tersebut ?

Mengalami
kesulitan
terutama
penggunaan
aplikasi yang
ada pada
komputer
Bekerjasama
dan meminta
bantuan guru
lain yang
mengerti IT

-

Bertanya dengan
teman dan pindah
mencari jaringan
internet
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SMP
Negeri 4
Depok
Membuat
sendiri,
terkadang
mengambil
dari Internet
dan dari
MGMP IPA
kota
Yogyakarta.
Iya karena
kurang
berpengala
man dan
terus belajar

SMP
Muhammadiyah 10
Yogyakarta
Buat sendiri
menggunakan
powerpoint untuk
video mengambil
dari internet

Sharing
sesama guru
dan belajar
online

Membuat soal
dengan jumlah kata
yang lebih singkat

Sulit membuat soal
dengan
menggunakan
jumlah kata yang
banyak
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No

Pertanyaan
SMP Negeri 1
Yogyakarta

SMP Negeri 4
Yogyakarta

Jawaban
SMP Negeri 6
Yogyakarta

SMP Negeri 4
Depok

SMP
Muhammadiyah
10 Yogyakarta
Belum karena
aplikasinya
mudah digunakan
seperti quiziz,
kahoot dan
powerpoint

7.

Apakah Bapak/Ibu mengalami
kesulitan dalam menggunakan
media pembelajaran IT selama
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ?

Iya

Tidak karena media
pembelajaran yang
biasa digunakan
powerpoint dan
mudah dalam
menggunakannya

Iya membuat soal
evaluasi seperti
quiziz

Sedikit
mengalami

8.

Bagaimana Cara Bapak / Ibu
mengatasi Kesulitan tersebut ?

Meminta
bantuan guru
lain yang
mengerti IT

-

Bertanya teman
dan melihat
youtube.

Bertanya
dengan yang
lebih ahli

-

9.

Apakah Bapak/Ibu pernah
menggunakan
media
pembelajaran yang digunakan
untuk mengevaluasi dan mereview materi ?

Pernah pakai
google form

Pernah pakai
google form

Pernah pakai
google form

Pernah
menggunakan
Ge-School
(berbayar)

Iya

10.

Berdasarkan
pengalaman
Bapak/Ibu aplikasi apa saja
yang sudah pernah Bapak/Ibu
gunakan dalam Pembelajaran
Jarak Jauh (PJJ) ?

Google form,
google
classroom

Google classroom

Google form,
quiziz, google
classroom,
WhatsApp

Ge-School,
Quiziz, dan
Kahoot

Google form dan
Quiziz
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No

Pertanyaan
SMP Negeri 1
Yogyakarta

SMP Negeri 4
Yogyakarta

11.

Berdasarkan
pengalaman
Bapak/Ibu
media
pembelajaran
apa
yang
dibutuhkan
dalam
Pelaksanaan
Pembelajaran
Jarak Jauh (PJJ) ?

Media yang praktis,
representative dan
mudah di pahami
siswa untuk
menyampaikan
pembelajaran.

Mudah dipakai
dan dibua

12.

Apakah
Bapak/Ibu
mengetahui bahwa software
powerpoint / Macromedia
flash yang bisa digunakan
sebagai media pembelajaran
interaktif yang di integrasikan
dalam bentuk aplikasi android
?

Belum begitu paham
tetapi sudah pernah
menggunakannya.

Belum
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Jawaban
SMP Negeri 6
Yogyakarta
Media
pembelajaran
yang tidak
memerlukan
kuota belajar
banyak dan
dapat digunakan
untuk
menyampaikan
materi serta
evaluasi.
Belum

SMP Negeri 4
Depok
Mudah dibuat
dan mudah
digunakan

Powerpoint
belum pernah,
macromedia
flash sudah
pernah

SMP
Muhammadiyah
10 Yogyakarta
Media yang
menyenangkan,
mudah
diaplikasikan dan
ramah dalam
segala bidang.

Belum
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No

Pertanyaan
SMP Negeri 1
Yogyakarta

SMP Negeri 4
Yogyakarta

13.

Jika Bapak/Ibu sudah mengetahui,
apakah
Bapak/Ibu
pernah
menerapkan atau membuat media
pembelajaran interaktif berbasis
aplikasi android menggunakan
Software
powerpoint
/
Macromedia flash ? Jika pernah,
Pada materi apa dan mengapa
menggunakan media pembelajaran
berbasis aplikasi android untuk
materi tersebut ?

Pernah
(Macromedia
flash)
menggunakan
untuk materi
fisiologi tubuh
manusia (
pernapasan,pered
aran darah, dan
genetika) karena
tidak
memungkinkan
siswa dapat
melihat bagianbagian tersebut..

-

14.

Menurut Bapak/ Ibu apa yang
dimaksud
dengan
model
pembelajaran ?

Cara atau strategi
untuk
memudahkan
penyampaian
materi kepada
siswa

Cara
menyampaikan
pembelajaran
(sintak
penyampaian
pembelajaran)
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Jawaban
SMP Negeri
6
Yogyakarta
-

Model
pembelajaran
adalah sintaksintak dalam
menyampaik
an materi
pembelajaran

SMP Negeri 4
Depok
Belum
menggunakan
atau
mengintegrasika
n dalam bentuk
aplikasi android

Model
pembelajaran
yaitu cara untuk
menyampaikan
pembelajaran

SMP
Muhammadiyah
10 Yogyakarta
Belum

Teknik untuk
menyampaikan
pembelajaran

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

No

Pertanyaan

15.

Model Pembelajaran apa yang
biasa Bapak/ Ibu gunakan selama
pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ?

-

Problem solving
dan PjBl

16.

Menurut pengalaman Bapak/Ibu
selama pembelajaran Jarak Jauh
(PJJ) model pembelajaran yang
diterapkan, apakah sudah dapat
berjalan dengan baik sesuai
dengan tujuan pembelajaran atau
harapan Bapak/Ibu ?

Sudah sebagian
besar

Lumayan

Jawaban
SMP Negeri
6
Yogyakarta
Discovery
learning,
Inquary, dan
PBL
Belum

17.

Jika belum sesuai, menurut
Bapak/Ibu
hal
apa
yang
mempengaruhi
ketercapaian
tujuan
pembelajaran
dengan
penerapan model pembelajaran
tersebut ?

Sulit untuk
mengontrol siswa
secara langsung
dalam mencapai
keberhasilan
tujuan
pembelajarannya

Media
pembelajaran
biasa dan model
pembelajaran
membuat siswa
malas belajar

Keterbatasan
jaringan
internet dan
jam belajar
yang lebih
singkat

SMP Negeri 1
Yogyakarta

SMP Negeri 4
Yogyakarta
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SMP Negeri 4
Depok
Ceramah

SMP
Muhammadiyah
10 Yogyakarta
PBL,PjBl, dan
pendekatan
sainstifik

Lumayan tetapi
saat evaluasi
masih ada yang
di bawah KKM

Berjalan namun
belum maksimal
sehingga tujuan
pembelajaran
belum mencapai
target

Karena sulit
dipraktekan
hanya melihat
dari video
(praktikum).

Terkendala dalam
membantu siswa
untuk memahami
materi seperti
memahami
informasi pada
gambar
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No

Pertanyaan
SMP Negeri 1
Yogyakarta

18.

19.

20.

Menurut Bapak/ Ibu materi
Genetika,
Biologi apa yang dirasa sulit untuk Peredaran darah,
dipahami oleh siswa atau dapat fisiologi manusia,
terjadi kemungkinan miskonsepsi
dan struktur
jika dipelajari secara daring ? Bisa
jaringan
diperoleh juga dari pengalaman
tumbuhan.
Bapak/Ibu yang pernah mengalami
kesulitan dalam memberikan
materi ajar saat pembelajaran
luring,
yang
memungkinkan
terjadinya kesulitan yang lebih jika
dipelajari secara daring
Mengapa Materi tersebut termasuk
Ya, siswa
dalam materi yang sulit atau materi
mengalami
yang
dapat
memungkinkan
kesulitan
terjadinya miskonsepsi siswa ? memahami materi
Bisa juga dilihat dari hasil evaluasi karena tidak bisa
belajar siswa berupa jawaban
langsung
siswa yang masih banyak dinformasi oleh
menjawab salah.
guru
Bagaimana hasil belajar siswa
< 70%
pada materi tersebut ? (Disertai
persentase hasil evaluasi belajar
siswa yang mencapai KKM)

SMP Negeri 4
Yogyakarta
Struktur dan
fungsi jaringan
tumbuhan

Jawaban
SMP Negeri
6
Yogyakarta
Zat adiktif
dan sistem
peredaran
darah

SMP Negeri 4
Depok
Jaringan
Tumbuhan

SMP
Muhammadiyah
10 Yogyakarta
Sistem dan
Fungsi Organ
Tumbuhan
Dan Sistem
Pencernaan pada
Manusia

Sulit melihat
bagian struktur
jaringan
tumbuhan
seperti
epidermis dan
endodermis

Sulit
melakukan
praktikum
sehingga sulit
membedakan
bentuk
fisiologi.

Karena ciri-ciri
setiap jaringan
hampir sama
siswa sulit
membedakan

Sulit mengingat
bagian dan fungsi
bagian tumbuhan

50%

60%

65%

80%
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No

Pertanyaan
SMP Negeri 1
Yogyakarta

21.

22.

SMP Negeri 4
Yogyakarta

Jawaban
SMP Negeri
6
Yogyakarta
40% siswa
aktif

SMP Negeri 4
Depok

Menurut Bapak/Ibu bagaimana
Motivasi
Lumayan sekitar
60% aktif
motivasi siswa selama mengikuti berkurang karena
65% aktif
pembelajaran,
bisa
berupa
materi sangat
bertanya dan
keaktifan siswa saat tanya jawab
abstrak
90%
selama
mempelajari
materi
menimbulkan
tersebut ? Bisa diperoleh juga dari
kesulitan
pengalaman Bapak/Ibu rasakan pemahaman siswa
terkait motivasi siswa saat
pembelajaran luring. ( dapat
disertai dengan bentuk persentase
siswa yang termotivasi atau aktif)
Jika hasil belajar dan motivasi
Membuat
Menggunakan Variasi media
Remidi dan
siswa rendah, apa yang Bapak/Ibu
permodelan
video
dan model
siswa disuruh
lakukan
sebagai
upaya
media
pembelajaran membaca materi
meningkatkan motivasi dan hasil
pembelajaran
(menggunaka
lagi.
belajar siswa ?
yang sesuai untuk
n gambar)
mencapai tujuan
pembelajaran.
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SMP
Muhammadiyah
10 Yogyakarta
60% aktif Lebih
aktif saat luring.
Keaktifan saat
daring 80%

Model dan media
pembelajaran
yang lebih
menarik lagi dan
adanya diskusi
dengan siswa
terkait kendala.
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Berdasarkan data hasil rangkuman analisis kebutuhan yang diperoleh dari hasil
wawancara di kelima sekolah, penelitian dan pengembangan ini mengembangkan
produk berupa aplikasi multimedia interaktif berbasis android untuk materi struktur
dan fungsi tumbuhan untuk kelas VIII SMP menggunakan software powerpoint 2013
berbantuan iSpring Suite 10 dan Website 2 APK Builder pro 4.2. dasar pertimbangan
dari pengembangan produk ini yaitu :
1) Guru IPA sudah terbiasa menyediakan materi ajar menggunakan media
pembelajaran berbasis IT seperti powerpoint dan alat evaluasi pembelajarannya
menggunakan media IT seperti quiziz, google form dan kahoot yang digunakan
selama kegiatan pembelajaran daring dan dapat diakses oleh peserta didik melalui
class virtual yakni google classroom, google meet, zoom, ataupun media class
virtual lainnya seperti Ge-School di SMP Negeri 4 Depok Sleman Yogyakarta,
2) Materi biologi struktur dan fungsi tumbuhan pada mata pelajaran IPA merupakan
materi yang perlu diangkat karena materi ini memiliki sub bab materi struktur dan
fungsi jaringan penyusun organ tumbuhan yang sulit untuk dipahami jika tidak
divisualisasikan dengan jelas.
3) Beberapa guru masih kesulitan untuk membuat media pembelajaran secara mandiri
sehingga media yang digunakan oleh beberapa guru untuk menyampaikan materi
biasanya berasal dari internet, namun dalam pelaksaannya guru masih menjumpai
kendala karena media yang diperoleh dari internet belum sepenuhnya memuat
materi yang sesuai dengan keinginan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran,
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4) Beberapa guru mengalami kendala dalam menyediakan alat evaluasi seperti di
SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta karena media atau aplikasi yang digunakan
untuk membuat alat evaluasi memiliki spesifikasi yang membatasi penggunaan
jumlah kata dalam pembuatan soal,
5) Beberapa guru merasa bahwa media pembelajaran yang digunakan selama
pembelajaran daring banyak membutuhkan jaringan internet sehingga dapat
memberatkan peserta didik seperti yang terjadi di SMP Negeri 6 Yogyakarta, dan
6) Berdasarkan data analisis kebutuhan kelima guru IPA kelas VIII menyatakan
bahwa media pembelajaran yang dibutuhkan dalam pembelajaran daring atau
Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) adalah media yang mudah dibuat, praktis,
representative, mudah digunakan untuk menyampaikan materi dan evaluasi kepada
peserta didik, dan ramah dalam segala bidang, serta tidak terlalu sering
membutuhkan internet.
B. Hasil Pengembangan Produk Awal
Ouput dari pengembangan produk awal dari aplikasi multimedia interaktif
berbasis android menghasilkan suatu produk dengan output dalam bentuk soft file
dengan format (.apk) memuat Kompetensi Dasar (KD) 3.4, berikut ini deskripsi dari
produk awal :
1. Terdiri dari 3 file yang memuat materi berbeda, yakni file 1 : materi struktur dan
fungsi organ tumbuhan, file 2 : materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, dan
file 3 : fotosintesis, respirasi, dan teknologi yang terinspirasi struktur dan fungsi
tumbuhan, dan terdapat latihan soal di setiap file.
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2. Ukuran file : file 1 : 13,88 MB, file 2: 11, 39 MB, file 3 : 8,58 MB
3. File aplikasi multimedia interaktif berbasis android diberikan oleh guru kepada
peserta didik secara bertahap dimulai dari file 1, file 2, dan file 3 sebelum
pembelajaran dimulai dan sesuai dengan materi yang akan dipelajari, diberikan
melalui platform pembelajaran online seperti google classroom, maupun group
WhatsApp kelas.
4. Peserta didik dapat mengunduh, install, dan menggunakan aplikasi multimedia
interaktif berbasis android pada operating sistem seperti smartphone android
maupun komputer atau laptop yang memiliki emulator untuk membuka file
berformat (.apk). Berikut ini langkah untuk install aplikasi multimedia berbasis
android di perangkat operating sistem :
a. Penginstalan Hasil Produk Awal di Smartphone
Tahap penting dalam proses intalasi aplikasi di smartphone android yaitu
pengguna harus mengubah pengaturan perangkat smartphone. Mengubah
pengaturan perangkat aplikasi smartphone bertujuan agar smartphone mengijinkan
aplikasi multimedia interaktif dapat diunduh dan djalankan karena aplikasi
multimedia interaktif ini merupakan aplikasi yang bukan berasal dari playstore.
Langkah untuk mengubah pengaturan perangkat yaitu pengguna dapat masuk ke
pengaturan smartphone dan mengatur keamanan privasi kemudian melakukan
pengaturan pada pengelolaan izin perangkat android dan pilih menu pengelolaan
untuk pemasangan aplikasi yang tidak dikenal. Tahapan untuk mengubah
pengaturan smartphone android dapat di lihat pada Gambar 4.1.
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Gambar 4.1 Tahapan Mengubah Pengaturan pada Smartphone Android agar
Aplikasi Multimedia Interaktif dapat Dijalankan pada Perangkat Android
Aplikasi multimedia interaktif ini juga dapat di peroleh melalui beberapa
sumber aplikasi pembelajaran lainnya seperti Google Classroom. Cara untuk
memasang aplikasi multimedia interaktif yang berasal dari google classroom pada
perangkat operating sistem smartphone dapat dilihat pada Gambar 4.2.
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Gambar 4.2Tahapan Instalasi File Aplikasi Multimedia Interaktif yang Berasal
dari Google Classroom pada Smartphone.
b. Penginstalan Hasil Produk Awal di Komputer atau Laptop
Aplikasi multimedia interaktif berbasis android juga dapat dijalankan
menggunakan perangkat komputer atau laptop. Namun dengan menggunakan
aplikasi pendukung yakni sebuah emulator. Emulator yang dimaksud adalah
sebuah perangkat lunak yang dapat menjalankan suatu program file aplikasi
berbasis android di komputer seperti NOX App player, LeapDroid, Droid 4X, dan
sebagainya. Tahapan penginstalan aplikasi multimedia interaktif di emulator
komputer atau laptop dapat dilihat pada Gambar 4.3.
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Gambar 4.3 Tahapan Penginstalan Aplikasi Multimedia Interaktif di Emulator
Komputer atau Laptop

Berikut ini merupakan komponen yang digunakan dalam pengembangan desain
produk awal aplikasi multimedia interaktif berbasis android pada materi struktur dan
fungsi tumbuhan untuk kelas VIII SMP.
1. Ikon Navigasi
Ikon navigasi dalam pengembangan produk aplikasi multimedia interaktif
berfungsi sebagai penuntun alur penggunaan aplikasi dan menghubungkan antar
komponen dalam aplikasi secara sistematis sehingga memudahkan pengguna untuk
menggunakannya. Adapun ikon navigasi yang digunakan dalam pengembangan
produk awal aplikasi multimedia interaktif berbasis android pada materi struktur dan
fungsi tumbuhan untuk kelas VIII SMP dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut.
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Tabel 4.2 Keterangan Ikon Navigasi Aplikasi Multimedia Interaktif Berbasis
Android
No
Ikon Navigasi
Fungsi
1
Tombol mulai (play) berfungsi untuk
membantu pengguna (user) memulai
menjalankan aplikasi
2
Tombol
Home
berfungsi
untuk
menampilkan halaman “ menu utama “

3

Tombol Back atau kembali berfungsi untuk
mengarahkan user ke halaman atau slide
sebelumnya

4

Tombol Next atau selanjutnya berfungsi
untuk mengarahkan user ke halaman atau
slide berikutnya.

2. Halaman Depan
Konsep utama desain aplikasi multimedia interatif berbasis android yaitu
suasana alam dengan menggunakan background atau layar dasar yang lebih
menunjukkan komponen tumbuhan, konsep tersebut disesuaikan dengan karakteristik
materi yang akan dipelajari yakni Struktur dan Fungsi Tumbuhan. Pada bagian
halaman depan menampilkan gambar animasi seorang anak. Animasi tersebut
merupakan tokoh utama yang berperan untuk menuntun pengguna dalam
mengoperasikan aplikasi multimedia interaktif berbasis android. Desain tampilan
halaman depan aplikasi multimedia interaktif berbasis android dapat dilihat pada
Gambar 4.4 sebagai berikut.
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(a)

(b)

(c)
Gambar 4.4 Desain Tampilan Halaman Depan Aplikasi Multimedia
Interaktif Berbasis Android
(a) Pertemuan pertama, (b) Pertemuan kedua, (c) Pertemuan ketiga

3. Petunjuk Penggunaan Aplikasi
Pada bagian ini berisi informasi terkait fungsi dari setiap tombol navigasi yang
digunakan dalam aplikasi. desain tampilan petunjuk penggunaan produk awal aplikasi
multimedia interaktif berbasis android dapat dilihat pada Gambar 4.5 sebagai berikut.

Gambar 4.5 Desain Tampilan Petunjuk Penggunaan Produk Awal

Aplikasi Multimedia Interaktif Berbasis Android
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4. Komponen menu utama aplikasi multimedia interaktif
1) Kompetensi
Kompetensi memuat uraian Kompetensi Dasar (KD) Pengetahuan 3.4 dan
Indikator Pencapaian Kompetensinya pada Materi Struktur dan Fungsi Tumbuhan
yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap pertemuan pembelajaran sesuai
yang tersusun di RPP. Tampilan menu kompetensi dari ke tiga file yang berformat
(.apk) ini berisi sub bab materi struktur dan fungsi tumbuhan, seperti yang disajikan
pada Gambar 4.6 berikut.

(a)

(b)

(c)
Gambar 4.6 Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
(b) Pertemuan pertama, (b) Pertemuan kedua, (c) Pertemuan ketiga
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2) Tujuan Pembelajaran
Komponen tujuan pembelajaran berisi penjabaran dari Indikator Pencapaian
Kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap pertemuan
pembelajaran sesuai yang tersusun di RPP. Detail tujuan pembelajaran pada aplikasi
multimedia interaktif berbasis android pada produk awal, dapat dilihat pada Gambar
4.7 berikut.

(a)

(b)

(c)
Gambar 4.7 Tujuan Pembelajaran
(c) Pertemuan pertama, (b) Pertemuan kedua, (c) Pertemuan ketiga
3) Materi
Materi yang dimuat berdasarkan susunan pembagian sub bab materi pada
RPP yang terdiri dari struktur dan fungsi organ tumbuhan, struktur dan fungsi
jaringan tumbuhan, dan teknologi yang terinspirasi struktur dan fungsi tumbuhan,
setiap sub bab tersebut akan dimuat dalam file yang berbeda. Detail pembagian
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materi yang akan dibahas dari setiap sub bab disajikan pada Gambar 4.8 sebagai
berikut.

(a)

(b)

(c)
Gambar 4.8 Materi pada Sub Bab Struktur dan Fungsi Tumbuhan
(a) Struktur dan Fungsi Organ Vegetatif dan Generatif Tumbuhan, (b)
Struktur dan Fungsi Jaringan Penyusun OrganTumbuhan, (c) Fotosintesis,
Respirasi, dan Teknologi Terinspirasi Struktur dan Fungsi Tumbuhan.
4) Video Pembelajaran
Pada komponen video pembelajaran berisi tautan youtube tentang video
praktikum dan video pengamatan struktur jaringan penyusun organ pada tumbuhan.
Peserta didik dapat mengakses video pembelajaran jika smartphone yang digunakan
sudah terkoneksi dengan internet dan peserta didik dapat mengakses video
pembelajaran dengan cara menekan tautan video youtube yang disajikan dalam
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aplikasi multimedia interaktif seperti pada Gambar 4.9 kemudian akan tampil
halaman video di youtube seperti pada Gambar 4.10.

Gambar 4.9 Tampilan Penyajian Link Youtube di Aplikasi

Gambar 4.10 Tampilan Video Pembelajaran yang Terhubung dengan
Youtube.
5) Latihan
Pada komponen latihan berisi 2 tipe soal yang digunakan sebagai alat evaluasi
yang terintegrasi dengan aplikasi multimedia interaktif untuk materi struktur dan
fungsi tumbuhan yaitu pilihan ganda dan isian singkat, hasil dari evaluasi tersebut
akan terhubung langsung dengan email guru. Sebelum masuk ke halaman soal,
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pengguna akan melihat tampilan informasi untuk memastikan smartphone yang
digunakan sudah terhubung dengan internet agar hasil evaluasi dapat masuk ke email
guru seperti pada Gambar 4.11. Selain itu kuis difasilitasi agar pengguna dapat
langsung mengetahui kunci jawaban dari soal yang dikerjakan seperti pada Gambar
4.12 serta pengguna juga dapat mengetahui perolehan skor hasil evaluasi setelah
mengerjakan seluruh soal seperti pada Gambar 4.13.

Gambar 4.11 Halaman Awal Kuis
Gambar 4.12 Tampilan Kunci
Berisi Informasi untuk Memastikan Smartphone
Jawaban
yang Digunakan Sudah Terhubung Internet
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Gambar 4.13 Tampilan Hasil Perolehan Skor Latihan Evaluasi
6) Profil Latarbelakang Pengembang Aplikasi Multimedia Interaktif
Pada bagian ini berisi profil latarbelakang aplikasi multimedia interaktif
berbasis android berdasarkan sub bab materi yang dimuat dalam aplikasi, selain itu
berisi ikon navigasi home untuk menuju tampilan menu utama dan ikon back untuk
menuju tampilan sebelumnya tujuan diletakkannya kedua ikon navigasi ini yaitu
untuk memudahkan pengguna jika ingin kembali menjalankan aplikasi tanpa harus
keluar terlebih dahulu dari aplikasi. Contoh tampilan komponen ini disajikan pada
Gambar 4.14 berikut ini.
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Gambar 4.14 Contoh Tampilan Komponen Tentang yang Berisi Profil
Latarbelakang Pengembang Aplikasi Multimedia Interaktif Berbasis
Android
C. Hasil Validasi Produk
Aplikasi multimedia interaktif berbasis android untuk materi struktur dan
fungsi tumbuhan divalidasi oleh 5 orang pakar atau ahli yang terdiri dari 1 orang ahli
media yaitu seorang dosen yang ahli dalam pembuatan media pembelajaran berbentuk
konvensional maupun digital, 1 orang ahli materi yaitu seorang dosen yang ahli dalam
materi struktur dan fungsi tumbuhan, dan 3 orang ahli praktisi pembelajaran yang
merupakan guru IPA kelas VIII di sekolah yang dijadikan tempat untuk mengambil
data analisis kebutuhan. Data hasil validasi aplikasi multimedia interaktif berbasis
android dari kelima validator disajikan sebagai berikut.
a. Data Validasi Pakar atau Ahli Media Pembelajaran
Validasi produk aplikasi multimedia interaktif berbasis android divalidasi 1 kali
pada 15 Juni 2021 oleh ahli media yang merupakan dosen Program Studi Pendidikan
Biologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang sudah berpengalaman mengampu
mata kuliah terkait media pembelajaran biologi. Aspek penilaian multimedia interaktif
oleh media pembelajaran meliputi : komunikasi visual, penyajian dan penggunaan,
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bahasa, dan kelayakan penyajian. Rekapitulasi data hasil validasi oleh ahli media
pembelajaran disajikan pada Tabel 4.3 sebagai berikut :
Tabel 4.3 Rekapitulasi Data Hasil Validasi Produk oleh Ahli Media Pembelajaran
No

Aspek Penilaian

1

Komunikasi Visual

2

Penyajian dan Penggunaan

3
4

Bahasa
Kelayakan Penyajian
Total skor keseluruhan
Jumlah seluruh item
∑𝒔𝒌𝒐𝒓 𝑲𝒆𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉𝒂𝒏
Rerata = ∑ 𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉 𝒊𝒕𝒆𝒎

Hasil
Perolehan
Skor
26
17
11
9
63
19
3,32

Kriteria

Sangat Baik

Hasil validasi oleh ahli media menunjukkan bahwa aplikasi multimedia
interaktif berbasis android termasuk dalam kategori sangat baik dengan perolehan skor
rata-rata 3,32. Produk aplikasi multimedia intearaktif berbasis android dinyatakan
layak digunakan dengan revisi sesuai komentar dan saran perbaikan. Secara ringkas,
masukan dari validator disajikan dalam Tabel 4.4.
Tabel 4.4 Rangkuman Komentar dan Saran Perbaikan dari Ahli Media
No
Aspek Penilaian
1
Komunikasi Visual
Konsep/komponen aplikasi
media pembelajaran
interaktif
Tampilan
layar
media
pembelajaran Interaktif

Komentar dan Saran
Audio hanya backsound, perlu diperkaya
dengan narasi

Penggunaan font pada beberapa bagian kurang
dapat dibaca karena kurang kontras, perlu
dipilih warna yang lebih kontras dengan latar
belakang
Kesesuaian pemilihan huruf/ Ukuran huruf perlu diperbesar agar terbaca
font
dengan jelas
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No

2

3

4

Aspek Penilaian
Kesesuaian pemilihan audio

Komentar dan Saran
Backsound kurang lembut terutama ketika klik
(keras dan monoton)
Konsep aplikasi media Fleksibilitas pilihan menu kurang karena materi
pembelajaran interaktif
terpisah pada apk yang berbeda. Sebaiknya
semua materi dan latihan cukup dalam satu apk
Penyajian dan Penggunaan
Kelengkapan
Penyajian Cover media dan profil pembuatan media perlu
komponen
lebih diintegrasikan dalam satu apk atau folder,
tidak sebagai komponen-komponen yang
terpisah.
Usability
(Kemudahan Aplikasi tidak selalu mudah di-instal, ke 3 apk
dalam penggunaan media)
hanya bisa di-instal bergantian. Ke 3 apk
sebaiknya disatukan agar penggunaan lebih
efektif dan efisien
Fleksibilitas/
kepraktisan Media kurang fleksibel/praktis digunakan
media
karena apk yang terpisah. Ke 3 apk sebaiknya
disatukan
agar
penggunaan
lebih
fleksibel/praktis
Bahasa
Pemakaian kata dan bahasa Teks keterangan gambar tidak selalu pas ketika
gambar terlalu kecil. Bagian yang ditunjuk
sebaiknya diperbesar pada bagian itu.
Kelayakan Penyajian
Sistematika penyajian materi Penyajian materi kurang sistematis/parsial
karena apk yang terpisah. Jadi sebaiknya ke3
apk disatukan
Ketahanan
“media Semua yang dibuat umumnya mempunyai
pembelajaran
interaktif batasan waktu penggunaan. Jadi pembuat
berbasis android “pada media harus memastikan atau memperkirakan
materi struktur dan fungsi berapa lama media ini masih bisa dipergunakan
tumbuhan terhadap waktu
tanpa kehilangan informasi penting karena
corrupt seperti umumnya data digital/software.
Komentar Umum dan Saran Perbaikan
 Ketiga file apk sebaiknya dijadikan dalam satu file.
 Sebaiknya ditambahkan narasi agar video lebih hidup
 Beberapa font perlu dibuat dengan warna yg lebih kontras dibandingkan
background dan atau diperbesar agar lebih mudah terbaca, meskipun by
default android view dapat diperbesar (zoom +).
 Persyaratan teknis HP / laptop, petunjuk penginstalan, dan pentunjuk
penggunaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari media itu sendiri,
jadi harus disampaikan secara lengkap kepada pengguna.
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b. Data Validasi Pakar atau Ahli Materi
Validasi produk aplikasi multimedia interaktif berbasis android untuk materi
struktur dan fungsi tumbuhan bertujuan untuk mengetahui kualitas produk berdasarkan
aspek penilaian yang digunakan yaitu : komunikasi visual, bahasa, konten/isi, dan
kelayakan penyajian. Produk divalidasi 1 kali pada 24 Mei 2021 oleh ahli materi yang
merupakan dosen Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta yang sudah memiliki pengalaman mengampu mata kuliah yang berkaitan
dengan struktur dan fungsi tumbuhan. Rekapitulasi data hasil validasi oleh ahli materi
disajikan pada Tabel 4.5 Sebagai berikut :
Tabel 4.5 Rekapitulasi Data Hasil Validasi Produk oleh Ahli Materi
No

Aspek Penilaian

Hasil Perolehan Skor

1
2

Komunikasi Visual
Bahasa

11
11

3
4

Konten/Isi
Kelayakan Penyajian
Total skor keseluruhan

30
11
63

Jumlah seluruh item
∑𝒔𝒌𝒐𝒓 𝑲𝒆𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉𝒂𝒏
Rerata = ∑ 𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉 𝒊𝒕𝒆𝒎

17
3,71

Kriteria

Sangat Baik

Hasil validasi oleh ahli materi menunjukkan bahwa aplikasi multimedia
interaktif berbasis android untuk materi struktur dan fungsi tumbuhan termasuk dalam
kategori sangat baik dengan perolehan skor rata-rata 3,71. Produk aplikasi multimedia
intearaktif berbasis android materi struktur dan fungsi tumbuhan dinyatakan layak
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digunakan dengan revisi sesuai komentar dan saran perbaikan. Secara ringkas,
masukan dari validator disajikan dalam Tabel 4.6.
Tabel 4.6 Rangkuman Komentar dan Saran Perbaikan dari Ahli Materi
No
Aspek Penilaian
Komentar dan Saran
1
Bahasa
Kesesuaian
dengan Beberapa penulisan disesuaikan dengan kaidah
kaidah
bahasa bahasa Indonesia
Indonesia
Komentar Umum dan Saran Perbaikan
Beberapa penulisan disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia.
c. Data Validasi Praktisi Pembelajaran
Validasi produk aplikasi multimedia interaktif berbasis android untuk materi
struktur dan fungsi tumbuhan bertujuan untuk mengetahui kualitas dan kelayakan
produk berdasarkan aspek penilaian yang digunakan yaitu : komunikasi visual,
penyajian dan penggunaan, bahasa, konten/isi, dan kelayakan penyajian. Produk
divalidasi sebanyak 3 kali pada 24 Mei 2021 oleh validator I selaku guru IPA kelas
VIII di SMP Muhammadiyah 10 Yogyakarta, pada 24 Mei 2021 oleh II selaku guru
IPA kelas VIII di SMP Negeri 4 Depok, dan pada 9 Juni 2021 oleh III selaku guru IPA
kelas VIII di SMP Negeri 1 Yogyakarta. Rekapitulasi data hasil validasi oleh ahli
praktisi pembelajaran disajikan pada Tabel 4.7 Sebagai berikut :
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Tabel 4.7 Rekapitulasi Data Hasil Validasi Produk oleh Ahli Praktisi
Pembelajaran
Aspek
Hasil Perolehan Skor
Penilaian
Validator I Validator II Validator III Rata-Rata

No

1

28

29

28

28,33

20

19

17

18,67

3

Komunikasi
Visual
Penyajian dan
Penggunaan
Bahasa

15

12

11

38

4

Konten/Isi

32

31

29

30,67

Kelayakan
Penyajian
Total skor
keseluruhan
Jumlah seluruh item

12

11

11

11,33

104

102

96

100,67

27

27

27

27

Rerata =

3,85

3,78

3,56

3,73

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

2

5

∑𝒔𝒌𝒐𝒓 𝑲𝒆𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉𝒂𝒏
∑ 𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉 𝒊𝒕𝒆𝒎

Kriteria

Berdasarkan Tabel 4.7 hasil penilaian validator terhadap produk aplikasi
multimedia interaktif berbasis android untuk materi struktur dan fungsi tumbuhan
berada pada kategori sangat baik dengan perolehan skor rata-rata 3,73. Berdasarkan
data tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi multimedia interaktif yang
dikembangkan dikatakan layak digunakan sesuai dengan komentar dan saran validator.
Secara ringkas komentar dan saran dari validator disajikan pada Tabel 4.8, Tabel 4.9
dan Tabel 4.10 berikut ini.
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Tabel 4.8 Rangkuman Komentar dan Saran Perbaikan dari Ahli Praktisi
Pembelajaran I
Aspek Penilaian
Komentar dan Saran

No
1

Komunikasi Visual
Kesusuaian pemilihan huruf Jenis font huruf berbeda-beda, sebaiknya
Font
dibuat sama semua.
Komentar Umum dan saran Perbaikan
 Jenis font dibuat sama

Tabel 4.9 Rangkuman Komentar dan Saran Perbaikan dari Ahli Praktisi
Pembelajaran II
No
Aspek Penilaian
Komentar / Saran
1 Komunikasi Visual
Tampilan
layar
media
 Gambar struktur batang monokotil
pembelajaran interaktif
dan dikotil diperjelas / diperbesar
Kesesuaian pemilihan huruf
 Ukuran font dibesarkan
font
2 Penyajian dan penggunaan
Penyajian dan penggunaan
 Alur media kurang jelas karena
penggunaan tombol navigasi next
terdapat disemua slide/halaman.
3 Konten/Isi
Kesesuaian Materi dengan
 Ciri-ciri jaringan tumbuhan dapat di
Kompetensi Dasar (KD)
tambahkan lagi.
4 Kelayakan Penyajian
Ketahanan
“media
 Hasil soal evaluasi tidak dapat
pembelajaran
interaktif
terkirim jika tidak terhubung internet
berbasis android “pada materi
struktur dan fungsi tumbuhan
terhadap waktu





Komentar Umum dan saran Perbaikan
Gambar struktur batang monokotil dan dikotil lebih diperbesar
Alur dibuat lebih sistematis
Ukuran font diperbesar
Ciri-ciri jaringan tumbuhan di tambahkan.
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Tabel 4.10 Rangkuman Komentar dan Saran Perbaikan dari Ahli Praktisi
Pembelajaran III
No
Aspek Penilaian
Komentar dan Saran
1

Komunikasi Visual
Kesesuaian pemilihan huruf
Ukuran font di perbesar
Font
2
Konten/ Isi
Kesesuaian materi dengan
 Ditambahkan Kompetensi Dasar
Kompetensi Dasar (KD)
Keterampilan
3 Kelayakan penyajian
Media
pembelajaran
 Ditambahkan sumber pustaka
memungkinkan belajar secara
mandiri
Komentar Umum dan saran Perbaikan
 Perlu dituliskan Kompetensi Dasar Keterampilan 4.4
 Belum terdapat LKPD dan Sumber Pustaka
 Ukuran font perlu diperbesar.
Data hasil validasi dari kelima ahli/pakar kemudian dirata-rata untuk
mengetahui kriteria produk aplikasi multimedia interaktif berbasis android untuk
materi struktur dan fungsi tumbuhan yang dikembangkan. Rekapitulasi data disajikan
pada Tabel 4.11.
Tabel 4.11 Rekapitulasi Data Hasil Validasi dari Kelima Validator
No

Validator

1 Ahli Media Pembelajaran
2 Ahli Materi Pembelajaran
3 Ahli Praktiksi Pembelajaran I
4 Ahli Praktiksi Pembelajaran II
5 Ahli Praktiksi Pembelajaran III
Jumlah Skor
∑𝒔𝒌𝒐𝒓
Rerata = ∑ 𝒗𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒕𝒐𝒓

Perolehan
Skor
3,32
3,71
3,85
3,78
3,56
18,22
3,64
Sangat Baik

Kriteria
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Berdasarkan perhitungan rerata skor validasi, dapat disimpulkan bahwa aplikasi
multimedia interaktif berbasis android untuk materi struktur dan fungsi tumbuhan kelas
VIII termasuk dalam kategori sangat baik. Produk yang dikembangkan juga dinyatakan
layak digunakan dengan revisi berdasarkan komentar dan saran dari kelima validator.
D. Revisi Produk
Aplikasi multimedia interaktif yang telah divalidasi kemudian direvisi sesuai
dengan komentar dan saran dari para ahli untuk meningkatkan kualitas produk. Hasil
perbaikan produk disajikan pada Tabel 4.12 sebagai berikut.
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Tabel 4.12 Komentar atau Saran dari Ahli dan Hasil Perbaikan
No
1

Komentar/Saran
Revisi
Prototipe Produk
Aspek Komunikasi Visual
A. Konsep/komponen aplikasi media pembelajaran interaktif
Audio
hanya Memberikan
Tidak ada sebelumnya
backsound, perlu tombol navigasi
diperkaya dengan disetiap slide
narasi
yang berfungsi
untuk
memunculkan
suara narasi yang
berisi informasi
dari slide yang
ditampilkan dan
bersifat opsional
sehingga hanya
berfungsi jika
tombol di klik
saja.
B. Tampilan layar media pembelajaran Interaktif
 Gambar struktur Struktur batang
batang monokotil monokotil dan
dan
dikotil dikotil diperjelas
diperjelas
/
diperbesar
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No

Komentar/Saran
Revisi
C. Kesesuaian pemilihan huruf/ font
 Ukuran huruf perlu  Membesarkan ukuran
diperbesar
agar
huruf pada beberapa
terbaca
dengan
bagian di slide
jelas.
 Menambahkan
background yang
 Penggunaan font
pada
beberapa
berlatarbelakang
bagian
kurang
transparan,
dapat
dibaca
memperbesar ukuran
karena
kurang
font, dan mengganti
kontras,
perlu
warna tulisan pada
dipilih warna yang
bagian alamat sumber
lebih
kontras
pustaka sehingga
dengan
tulisan dapat kontras.
latarbelakang
D. Kesesuaian pemilihan audio
Backsound
kurang Jenis backsound diubah
lembut
terutama dan diberi tombol
ketika klik (keras dan navigasi untuk
monoton)
memunculkan suara
backsound yang sifatnya
opsional dan terletak
pada slide awal bagian
petunjuk penggunaan
aplikasi sebelum masuk
slide pembuka.

Prototipe Produk

Produk Hasil Revisi

Seluruh slide

Seluruh slide

Seluruh slide
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No

Komentar/Saran
Revisi
E. Konsep penyampaian
Fleksibilitas pilihan Materi dan latihan
menu kurang karena disajikan dalam 1 file
materi terpisah pada berformat (apk.) serta
file aplikasi yang ditambahkan latihan
berbeda. Sebaiknya berupa LKDP untuk
semua materi dan semua materi.
latihan cukup dalam
satu apk

Prototipe Produk

Produk Hasil Revisi

Terdapat di dalam 3 file yang
berbeda

Aplikasi multimedia materi
struktur dan fungsi tumbuhan

Latihan aplikasi multimedia
materi struktur dan fungsi
tumbuhan

2

Penyajian dan penggunaan
(7) Kemudahan Navigasi
Alur media kurang Mengurangi tombol
jelas
karena navigasi next dibeberapa
penggunaan tombol slide
navigasi next terdapat
disemua slide atau
halaman.

Seluruh slide
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No

Komentar/Saran
Revisi
(8) Kelengkapan Penyajian komponen
Cover media dan Cover media dan profil
profil
pembuatan pembuatan
media
media perlu lebih diintegrasikan dalam satu
diintegrasikan dalam file apk
satu apk atau folder,
tidak
sebagai
komponenkomponen
yang
terpisah.

Prototipe Produk
Cover media dan profil
pembuatan media hanya
tercantum nama sub bab
materi yang dimuat di
dalamnya saja.

(9) Usability (Kemudahan dalam penggunaan media)
Aplikasi tidak selalu Data dan informasi ke 3
Data dan informasi materi
mudah di-install, ke 3 file aplikasi dijadikan terpisah dalam 3 file aplikasi
apk hanya bisa di- dalam 1 file apk
yang berbeda
instal bergantian. Ke
3 apk sebaiknya
disatukan
agar
penggunaan
lebih
efektif dan efisien
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No

Komentar/Saran
Revisi
(10) Fleksibilitas/ kepraktisan media
Media
kurang Aplikasi
pembelajaran
fleksibel atau praktis dijadikan dalam 1 file
digunakan karena apk apk.
yang terpisah. Ke 3
apk
sebaiknya
disatukan
agar
penggunaan
lebih
fleksibel/praktis

3

Bahasa
A. Pemakaian kata dan bahasa
Teks
keterangan Bagian gambar diganti
gambar tidak selalu dan atau teks diperbesar
pas ketika gambar pada bagian yang ingin
terlalu kecil. Bagian dijelaskan.
yang
ditunjuk
sebaiknya diperbesar
pada bagian itu.

Prototipe Produk

Seluruh slide yang berisi
teks dan gambar
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No

Komentar/Saran
Revisi
B. Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia
Beberapa penulisan Penulisan
disesuaikan
disesuaikan dengan dengan kaidah bahasa
kaidah
bahasa Indonesia
Indonesia

Prototipe Produk
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No
4

Komentar/Saran
Revisi
Prototipe Produk
Konten/Isi
A. Kesesuaian Materi dengan Kompetensi Dasar (KD)
Ciri-ciri
jaringan Menambahkan ciri-ciri
tumbuhan dapat di jaringan tumbuhan
tambahkan lagi.
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No

Komentar/Saran

Revisi

Prototipe Produk

Di
tambahkan Menambahkan
Kompetensi
Dasar Kompetensi
Dasar
Keterampilan 4.4
Keterampilan 4.4 pada
menu kompetensi

Tidak ada sebelumnya

Belum
terdapat Menambahkan Lembar
Lembar Kerja Peserta Kerja Peserta Didik
Didik (LKPD)
(LKPD) dalam bentuk
link google drive yang
bersifat
interaktif
sehingga file LKPD dapat
di download.

Tidak ada sebelumnya
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No
5

Komentar/Saran
Revisi
Prototipe Produk
Kelayakan Penyajian
A. Sistematika penyajian materi
Penyajian
materi Materi disajikan dalam 1 Contoh tampilan menu materi
kurang
sistematis
file apk
dari sub bab materi
atau parsial karena
apk yang terpisah.
Jadi sebaiknya ke 3
apk disatukan

B. Media pembelajaran memungkinkan belajar secara mandiri
Belum
terdapat Menambahkan Sumber
Tidak ada sebelumnya
Sumber Pustaka
Pustaka
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No

Komentar/Saran
Revisi
Prototipe Produk
Produk Hasil Revisi
C. Ketahanan “media pembelajaran interaktif berbasis android “pada materi struktur dan fungsi
tumbuhan terhadap waktu
Hasil soal evaluasi Tidak
diakomodasi
tidak dapat terkirim karena hasil evaluasi
jika tidak terhubung hanya dapat terkirim ke
internet
email
guru
dengan
bantuan internet. Tetapi
peserta didik tetap dapat
melakukan latihan tanpa
menggunakan
internet
hanya saja hasil latihan
evaluasinya tidak dapat
terkirim ke email guru,
untuk
alternative
solusinya peserta didik
dapat
melampirkan
screenshot atau foto hasil
perolehan skor latihan
soalnya kepada guru.
Semua yang dibuat Tidak
diakomodasi
umumnya
karena media memiliki
mempunyai batasan batasan
waktu
waktu penggunaan. penggunaan,
namun
Jadi pembuat media media
pembelajaran
harus
memastikan (produk) bisa bertahan
atau memperkirakan selama tidak melakukan
berapa lama media ini pembersihan berkas/file
masih
bisa pada
perangkat
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dipergunakan tanpa smartphone dan hal ini
kehilangan informasi juga
berlaku
pada
penting
karena perangkat laptop.
corrupt
seperti
umumnya data digital
atau software.

97

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

E. Kajian Penyempurnaan Produk
Pada penelitian dan pengembangan setelah memperoleh data terkait kualitas
dari desain produk awal, dan saran perbaikan dari para ahli. Dapat dihasilkan sebuah
produk hasil revisi sebanyak 1 file berformat (.apk). Berikut ini deskripsi dari produk
hasil revisi :
1. Memuat Kompetensi Dasar (KD) 3.4 dan 4.4
2. Ukuran file 41,33 MB,
Terdapat beberapa komponen dengan urutan sebagai berikut :
1. Petunjuk Penggunaan Aplikasi
2. Menu Utama yang terdiri dari :
a. Kompetensi
b. Tujuan Pembelajaran
c. Materi Pembelajaran
d. Video Pembelajaran
e. Latihan soal dan LKPD
f. Tentang atau Profil Latarbelakang Pengembang Aplikasi Multimedia Interaktif
3. Daftar Pustaka
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Berikut ini adalah aspek-aspek yang mendapat saran perbaikan dari validator :
1. Komunikasi Visual
a. Konsep/komponen aplikasi media pembelajaran interaktif
Komponen pada prototipe aplikasi multimedia interaktif berbasis android
untuk materi struktur dan fungsi tumbuhan memuat teks berupa tulisan, audio berupa
backsound , visual berupa gambar, interaktif berupa tombol navigasi dan tautan yang
bersifat interaktif sehingga terjadi interaksi antara peserta didik dengan media.
Berdasarkan komentar dan saran validator pada komponen audio perlu ditambahkan
narasi atau suara yang berisi informasi dari slide yang ditampilkan. Oleh karena itu
pada produk direvisi dengan menambahkan tombol navigasi dengan simbol gambar
pengeras suara yang berfungsi untuk memunculkan audio berupa narasi atau suara
yang berisi informasi dari slide yang ditampilkan dan sifatnya opsional atau hanya
dapat terdengar jika pengguna menekan tombol navigasi tersebut.
b. Tampilan layar media pembelajaran interaktif
Pada aspek ini prototipe aplikasi multimedia interaktif berbasis android untuk
materi struktur dan fungsi tumbuhan direvisi dengan mengganti gambar batang
monokotil dan dikotil.
c. Kesesuaian pemilihan huruf font
Pada aspek ini hampir semua validator memberikan komentar dan saran untuk
memperbesar ukuran font dan terdapat validator ahli praktisi pembelajaran yang
menyarankan untuk menggunakan jenis font yang sama. Oleh karena itu, produk
direvisi dengan memperbesar ukuran font di semua slide dan membuat semua jenis
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font menjadi seragam yakni menggunakan jenis Agency FB. Selain itu,
menambahkan menambahkan background yang berlatarbelakang transparan
sehingga font dapat terlihat lebih kontras dan mudah dibaca.
d. Kesesuaian pemilihan audio
Pada aspek ini produk direvisi dengan melakukan perubahan jenis backsound
dan volume backsound menjadi lebih lembut tujuannya agar tidak terdengar monoton
dan tidak mengganggu sensorik pendengaran atau terlalu keras. Backsound yang
terdapat dalam produk akhir ini bersifat opsional atau backsound hanya terdengar
jika pengguna menekan tombol navigasi yang bergambar musik yang terdapat di
slide awal atau pada bagian slide petunjuk penggunaan aplikasi.
e. Konsep penyampaian
Pada aspek ini dilakukan revisi produk berupa menyatukan seluruh materi dan
latihan yang ada pada prototipe produk, sehingga produk selanjutnya hanya
menghasilkan output 1 soft file saja dengan format (apk.), sesuai komentar dan saran
dari validator dengan tujuan agar alur penyajian materi menjadi lebih sistematis.
2. Penyajian dan Penggunaan
a. Kemudahan Navigasi
Pada prototipe produk terdapat tombol navigasi next diseluruh slide yang
fungsinya untuk menampilkan slide selanjutnya. Berdasarkan hasil penilaian
validator pada aspek ini perlu direvisi berupa mengurangi tombol navigasi next
dibeberapa slide, tujuannya agar alur media menjadi lebih jelas dan fungsi tombol
navigasi home penggunaannya menjadi lebih optimal lagi.
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b. Kelengkapan Penyajian Komponen
Pada aspek ini produk direvisi dengan mengganti keterangan informasi pada
bagian cover dan profil pembuatan media.
c. Usability (Kemudahan dalam Penggunaan Media)
Pada aspek ini produk dilakukan revisi berupa menyatukan seluruh informasi
yang ada pada prototipe produk, sehingga produk selanjutnya hanya menghasilkan
output 1 soft file saja dengan format (.apk), sesuai komentar dan saran dari validator
tujuannya agar produk aplikasi multimedia interaktif berbasis android untuk materi
sturktur dan fungsi tumbuhan dapat mudah untuk di install dan penggunaan media
menjadi lebih efektif dan efisien.
d. Fleksibilitas / Kepraktisan Media
Pada aspek ini mengalami revisi sama seperti pada aspek usability
(kemudahan dalam penggunaan media) yakni menyatukan seluruh materi yang
terdapat pada produk awal kedalam 1 file saja, sehingga produk selanjutnya hanya
menghasilkan output 1 soft file saja dengan format (apk.), sesuai komentar dan saran
dari validator tujuannya agar produk aplikasi multimedia interaktif berbasis android
untuk materi sturktur dan fungsi tumbuhan penggunaannya menjadi fleksibel atau
praktis.
3. Bahasa
a. Pemakaian Kata dan Bahasa
Pada aspek ini prototipe produk direvisi dengan memperbesar ukuran teks
pada gambar.
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b. Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia
Pada aspek ini prototipe produk dilakukan perbaikan penulisan sesuai dengan
kaidah bahasa Indonesia.
4. Konten atau Isi
a. Kesesuaian materi dengan Kompetensi Dasar (KD)
Pada aspek ini dilakukan perbaikan dengan memasukkan Kompetensi Dasar
Keterampilan yakni KD 4.4, menambahkan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD),
dan menambahkan materi ciri-ciri jaringan tumbuhan.
5. Kelayakan Penyajian
a. Sistematika Penyajian Materi
Pada aspek ini dilakukan revisi berupa menyatukan seluruh materi yang ada
pada prototipe produk, sehingga produk selanjutnya hanya menghasilkan output 1
soft file dengan format (.apk) dan disusun secara sistematis, sesuai komentar dan
saran dari validator.
b. Media pembelajaran memungkinkan belajar secara mandiri
Pada aspek ini dilakukan revisi berupa menambahkan daftar pustaka dari
materi yang dimuat dalam produk, sesuai komentar dan saran dari validator.
c. Ketahanan “media pembelajaran interaktif berbasis android “pada materi struktur
dan fungsi tumbuhan terhadap waktu.
Pada aspek ini tidak dilakukan revisi, karena komentar dan saran dari
validator tidak bisa diakomodasi. Hal ini disebabkan media memiliki batasan waktu
penggunaan. Namun media pembelajaran (produk) bisa bertahan selama tidak
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melakukan pembersihan berkas atau file pada perangkat smartphone dan hal ini juga
berlaku pada perangkat laptop serta untuk komentar validator mengenai hasil
evaluasi kuis juga tidak diakomodai dikarenakan hasil evaluasi kuis hanya dapat
terkirim ke email guru dengan bantuan internet. Namun peserta didik tetap dapat
melakukan latihan kuis tanpa menggunakan internet hanya saja hasil latihan
evaluasinya tidak dapat terkirim ke email guru, untuk alternatif solusinya peserta
didik dapat melampirkan screenshot atau foto hasil perolehan skor latihan soalnya
kepada guru.
F. Pembahasan
1. Hasil Pengembangan Multimedia Interaktif
Produk yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan media pembelajaran
ini, menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research and Development)
yang dikembangkan oleh Borg & Gall dalam Sugiyono (2015) hanya sampai tahap
revisi desain produk awal yang dilatarbelakangi dari hasil analisis kebutuhan di lima
SMP. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan guru merasa media pembelajaran yang
digunakan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan peserta didik untuk memperoleh
sumber belajar yang digunakan sebagai bahan untuk literasi yang sesuai dengan
karakteristik materi seperti pada materi struktur dan fungsi tumbuhan yang memiliki
sub bab materi yakni struktur dan fungsi jaringan organ penyusun tumbuhan yang
sifatnya mikroskopis, sehingga perlu media yang dapat memvisualisasikan materi
dengan jelas. Sejauh ini guru menyampaikan materi pembelajaran menggunakan media
berbasis IT salah satunya berupa powerpoint yang dilampirkan dalam platform
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pembelajaran online seperti zoom, google classroom, dan lainya. Berdasarkan hasil
wawancara guru menyatakan bahwa media pembelajaran yang dibutuhkan dalam
pembelajaran daring adalah media yang mudah dibuat, praktis, representative, mudah
digunakan untuk menyampaikan materi dan evaluasi kepada peserta didik, dan ramah
dalam segala bidang, serta tidak terlalu sering menggunakan internet. Sehingga
diperlukan suatu media pembelajaran yang dapat mengakomodasi kebutuhan sekolah
dalam proses Pembelajaran Jauh Jauh (PJJ) untuk materi struktur dan fungsi tumbuhan.
Produk yang dikembangkan menghasilkan aplikasi multimedia interaktif berbasis IT
yang dikemas dalam bentuk soft file berformat (.apk), bisa digunakan sebagai bahan
bacaan secara offline dan memuat beberapa komponen multimedia yang meliputi teks,
suara, video pengamatan jaringan organ penyusun tumbuhan, dan bersifat interaktif
yang memungkinkan terjadinya proses komunikasi antara pengguna dengan media
pembelajaran, serta terdapat latihan soal.
Hasil validasi produk awal aplikasi multimedia interaktif berbasis android pada
materi struktur dan fungsi tumbuhan untuk kelas VIII SMP memperoleh skor rata-rata
3,32 dari ahli media. Hal ini, dikarenakan produk awal aplikasi multimedia interaktif
berbasis android terdapat beberapa aspek yang belum mencapai 4 indikator yang
digunakan sebagai kriteria dalam penilaian, diantaranya dari aspek komunikasi visual,
audio yang digunakan hanya berupa backsound sehingga terkesan monoton dan
volumenya terdengar keras, pada aspek ini dilakukan perbaikan dengan mengganti
jenis backsound, menambahkan narasi berisi informasi terkait slide yang tampil
tujuannya agar materi dan informasi dapat tersampaikan dengan baik ke peserta didik
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atau pengguna dan tidak terkesan monoton dan volume suara dikurangi sehingga tidak
terdengar terlalu keras, dan pada aspek ini juga dilakukan perbaikan dengan
membesarkan ukuran font tujuannya agar tulisan dapat mudah dibaca. Selain itu, dari
segi aspek penyajian dan penggunaan, hal ini dikarenakan produk awal disajikan dalam
3 file yang memuat materi berbeda sehingga produk awal menjadi tidak praktis dalam
penggunaannya karena harus install-uninstall file, pada aspek ini dilakukan perbaikan
dengan mengemas semua materi dan informasi yang ada di ketiga file tersebut menjadi
1 file saja, sehingga produk jadi lebih praktis, efektif dan efisien dalam penggunaannya.
Hasil validasi produk awal memperoleh skor rata-rata 3,71 dari ahli materi
dikarenakan produk awal aplikasi multimedia interaktif dari segi bahasa masih terdapat
penulisan yang belum sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, sehingga dilakukan
perbaikan terhadap beberapa penulisan yang belum sesuai kaidah bahasa Indonesia.
Pada aspek konten atau isi sudah sesuai materi Kompetensi Dasar 3.4 dan penyampaian
materi menggunakan komponen multimedia yang terdapat teks, gambar, dan video
yang disajikan secara seimbang sesuai dengan materi yang ingin dijelaskan. Hal ini
sejalan dengan konsep untuk membangun pemahaman kognitif menurut pembelajaran
Jerome Bruner dalam Wiradintana (2018) melalui beberapa tahap interaksi yang
meliputi tahap ikonik dan tahap simbolik, sehingga membentuk pemahaman kognitif
peserta didik terhadap isi materi baik yang sifatnya faktual, konseptual, prosedural, dan
metakognitif. Penggunaan komponen multimedia ini juga sejalan dengan teori belajar
konstruktivisme menurut Rangkuti dalam Sugrah (2019) dengan memberikan
kebebasan terhadap peserta didik yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya
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dengan kemampuan menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan
bantuan fasilitas orang lain, sehingga dapat memberikan keaktifan peserta didik untuk
belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, atau teknologi dan hal lain yang
diperlukan guna mengembangkan dirinya sendiri.
Hasil validasi produk awal juga memperoleh rekapitulasi skor rata-rata 3,73
dari ketiga validator ahli praktisi pembelajaran, hal ini dikarenakan terdapat beberapa
aspek yang belum mencapai 4 indikator yang digunakan sebagai kriteria dalam
penilaian, diantaranya dari aspek komunikasi visual ukuran font masih terlihat kecil
sehingga sulit untuk terbaca, pada aspek ini dilakukan perbaikan dengan memperbesar
ukuran font tujuannya agar lebih mudah terbaca. Aspek penyajian dan penggunaan,
dikarenakan tombol navigasi next digunakan disemua slide sehingga alur materi
menjadi kurang jelas, pada aspek ini dilakukan perbaikan berupa menyajikan tombol
navigasi next hanya disetiap akhir slide materi saja tujuannya agar alur penyampaian
informasi dan materi menjadi lebih jelas dan sistematis. Pada aspek konten atau isi
belum mencantumkan kompetensi dasar keterampilan dan materi mengenai ciri-ciri
jaringan penyusun organ tumbuhan, sesuai saran validator dilakukan perbaikan dengan
mencantumkan kompetensi dasar keterampilan dan menambahkan LKPD, alasannya
untuk mencapai tujuan pembelajaran baik dalam ranah kognitif maupun ranah
keterampilan, serta menambahkan ciri-ciri jaringan penyusun organ tumbuhan secara
lebih detail, tujuan dilakukan perbaikan tersebut agar mencapai tujuan pembelajaran
yakni mengaitkan struktur jaringan penyusun organ tumbuhan dengan fungsinya.
Selain itu, pada aspek kelayakan penyajian, dikarenakan hasil pengerjaan soal latihan
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hanya dapat terkirim ke email guru jika terhubung dengan internet, hal ini membuat
guru merasa bahwa produk yang dikembangkan masih membutuhkan internet, tetapi
hal ini dapat diakomodasi karena latihan soal tetap dapat dikerjakan oleh peserta didik
hanya saja hasilnya tidak langsung masuk ke email guru sebagai alternatifnya dapat
meminta peserta didik untuk mengirimkan screenshot foto hasil skornya ke guru
melalui platform online seperti whatsAPP jika sudah memiliki kuota internet.
2. Kualitas Produk Aplikasi Multimedia Interaktif Berbasis Android
Rekapitulasi hasil validasi dari semua validator yakni 3,64 menunjukkan bahwa
kualitas produk awal yang dikembangkan termasuk dalam kategori “Sangat Baik” jika
dibandingkan dengan tabel 3.5, sehingga menunjukkan bahwa indikator keberhasilan
penelitian tercapai. Hal ini karena produk aplikasi multimedia interaktif berbasis
android memuat karakteristik multimedia interaktif menurut Pribadi (2017) yakni
Pertama, multimedia menggunakan lebih dari satu jenis media yakni teks, audio, grafik
atau gambar, animasi, video, dan interaktif. Kedua, Multimedia bersifat fleksibel dapat
dioperasikan pada perangkat smartphone android dan komputer yang mampu
membuka file berformat (.apk). Produk yang dikembangkan juga memiliki
karakteristik multimedia seperti yang diungkapkan oleh Munir (2012) yakni bersifat
mandiri, dimana peserta didik dapat mengakses isi materi pembelajaran secara mandiri
dengan cara mengoprasikan tombol navigasi yang tersedia dan adanya kunci jawaban
berupa pembahasan pada soal kuis yang dapat ditampilkan saat selesai menjawab
pertanyaan soal.
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Berdasarkan dengan kriteria dalam menilai kualitas multimedia interaktif
menurut Sanjaya (2012) dapat ditarik kesimpulan bahwa media atau produk yang
dikembangkan dapat memiliki beberapa kelebihan untuk dijadikan sebagai media
pembelajaran diantaranya Pertama, produk yang dikembangkan dapat digunakan oleh
siapa saja, karena produk aplikasi multimedia interaktif disajikan dalam bentuk output
berupa soft file dengan format (.apk) sehingga fleksibel untuk digunakan dalam
perangkat operating sistem seperti smartphone dan komputer yang mampu membuka
file berformat (.apk). Kedua, produk yang dikembangkan bersifat komunikatif
sehingga tidak hanya menempatkan pengguna sebagai objek pembelajaran, akan tetapi
dapat menempatkan pengguna sebagai subjek pembelajaran dengan menggunakan
desain media yang dapat memberikan kesan mengajak pengguna melakukan sesuatu
sesuai petunjuk yang disajikan dalam media. Ketiga, peserta didik dapat belajar
mandiri karena media pembelajaran disusun secara lengkap mulai dari petunjuk
penggunaan, isi materi pembelajaran, sampai pada alat evaluasi beserta kunci jawaban.
Keempat, dapat melatih peserta didik belajar secara bertahap karena materi
pembelajaran tersusun mulai dari materi yang sederhana menuju ke materi yang
kompleks serta dari yang konkret menuju yang abstrak yakni mulai dari struktur dan
fungsi organ tumbuhan, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, proses respirasi,
fotosintesis dan teknologi yang terinspirasi struktur dan fungsi tumbuhan serta
penyampaian materi menggunakan teks, gambar, audio hingga video pembelajaran.
Produk yang dihasilkan juga memiliki kekurangan yakni memuat konten isi materi
sebanyak 80% sama dengan literatur bahan ajar yang biasa digunakan oleh guru,
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sehingga perlu tambahan literatur dari jenjang pendidikan yang lebih tinggi misalnya
dari buku universitas atau jurnal untuk memastikan akurasi informasi dalam produk.
Berdasarkan pemaparan terkait kelebihan dan kekurangan media pembelajaran yang
dikembangkan tersebut harapannya aplikasi multimedia interaktif berbasis android
untuk materi struktur dan fungsi tumbuhan ini dapat menjadi salah satu alternatif media
pembelajaran dalam pelaksanaan kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
G. Kendala dan Keterbatasan Penelitian
Pengembangan produk aplikasi multimedia interaktif berbasis android untuk
materi struktur dan fungsi tumbuhan kelas VIII, memiliki beberapa keterbatasan, yakni
:
Aplikasi multimedia interaktif berbasis android untuk materi struktur dan fungsi
tumbuhan kelas VIII tidak dapat digunakan pada perangkat operating sistem IOS
karena bentuk output dari produk ini yaitu berupa soft file yang berformat (.apk),
sehingga hanya dapat digunakan pada operating sistem smartphone berbasis android
dan komputer yang memiliki emulator khusus untuk menjalankan file dengan format
(.apk).
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan produk aplikasi multimedia
interaktif berbasis android pada materi struktur dan fungsi tumbuhan untuk kelas VIII
SMP, dapat disimpulkan bahwa :
1. Aplikasi multimedia interaktif berbasis android dikembangkan menggunakan
software powerpoint 2013 yang terintegrasi dengan iSpring suite 10 dan Website
2 APK Builder versi 4.2, dikemas dalam bentuk soft file berbasis android dengan
format (.apk) yang dapat digunakan secara offline. Memuat komponen multimedia
yakni teks, gambar, audio, video, dan bersifat interaktif, serta terdapat latihan soal
dan LKPD.
2. Hasil validasi produk awal aplikasi multimedia interaktif berbasis android pada
materi struktur dan fungsi tumbuhan untuk kelas VIII SMP memperoleh skor ratarata 3,64 termasuk kriteria “ sangat baik” dan dinyatakan layak untuk diuji cobakan
kepada peserta didik dalam skala terbatas setelah melewati tahap revisi sesuai
dengan saran dari validator.
B. Saran

Adapun saran yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian dan
pengembangan selanjutnya, yaitu sebagai berkut :
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Aplikasi multimedia interaktif dikembangkan juga dalam bentuk format (.ipa) atau
HTML sehingga dapat dioperasikan pada perangkat operating sistem IOS.
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LAMPIRAN

109

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 1. Silabus Kegiatan Pembelajaran
SILABUS
MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS VIII SMP SEMESTER 1
Satuan Pendidikan

: Sekolah Menegah Pertama (SMP)

Mata Pelajaran

: IPA

Kelas

: VIII

Semester

: Ganjil

Tahun Ajaran

: 2020/2021

Kompetensi Inti :
KI 1
KI 2

KI 3
KI 4

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam
berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan
lingkungan alam sekitar, bangsa, Negara, dan kawasan regional.
Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
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Kompetensi
Dasar
3.4

Materi
Pelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator
Pencapaian
Kompetensi (IPK)
Menganalisis
3.4.1
Faktual :
Mengamati :
peserta
didik
keterkaitan
Mengidentifikasi
- Struktur
belajar secara
struktur
macam-macam
bagian
jaringan
Sturktur dan Fungsi
tumbuhan mandiri
menggunakan
tumbuhan dan
organ penyusun
(akar,
aplikasi
fungsinya,
Tumbuhan
batang,
multimedia
serta teknologi
3.4.2 Membedakan
daun,
interaktif
berbasis
yang
Struktur dan Fungsi
bunga,
android, peserta
terinspirasi
organ Tumbuhan
dan buah)
didik diminta
oleh struktur
3.4.3 Mengaitkan
- Struktur
untuk
mengamati
tumbuhan.
Struktur organ
jaringan
gambar dan video Tumbuhan dengan
tumbuhan tentang materi
fungsinya pada
- Teknologi Struktur dan
Tumbuhan
yang
Fungsi Tumbuhan 3.4.4 Menelaah
terinspiras
Struktur dan
i
dari Menanya :
Fungsi Jaringan
Peserta didik
struktur
Tumbuhan.
tumbuhan mengumpulkan
3.4.5 Mengaitkan
pertanyaan
yang
Struktur Jaringan
Konseptual :
di
dapatnya
pada
penyusun organ
- Fungsi
saat belajar
vegetatif dengan
struktur
mandiri mengenai fungsi jaringannya
bagian
materi Struktur
pada Tumbuhan
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Penilaian

Teknik Tes
- Pengetahuan
:
Kuis online
(Pilihan
ganda dan
Isian Singkat)
- Observasi :
LKPD

Alokasi
Waktu
Pertemuan 1 (4 JP ) = 4 ×
40 menit
Pertemuan 2
( 4 JP ) = 4 ×
40 menit

Pertemuan 3
( 4 JP ) = 4 ×
Non- 40 menit

Teknik
Tes :
- Psikomotorik Pertemuan 4
: Lembar
( 4 JP ) = 4 ×
Penilaian
40 menit
Praktikum
- Produk :
Lembar
Penilaian
Infografis

Sumber
Belajar
Zubaidah,
S.,
Mahanal,
S., Yuliati,
L., Dasna,
I.W.,
Pangestu,
A.A.,
Puspitasari,
D.R.,
Mahfudhilla
h, H.T.,
Robitah, A.,
Kurniawati,
Z.L.,
Rosyida, F.,
dan
Sholihah,
M. 2017.
Ilmu
Pengetahua
n Alam
untuk SMP/
MTS Kelas
VIII
Semester 1.
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Kompetensi
Dasar
4.4

Materi
Pelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator
Pencapaian
Kompetensi (IPK)
Menyajikan
3.4.6 Mendeteksi
tumbuhan dan Fungsi
Tumbuhan
dan
karya dari hasil
proses terjadinya
(akar,
observasi
untuk
penelusuran
fotosintesis dan
batang,
mengisi LKPD.
berbagai
respirasi sederhana.
daun,
sumber
3.4.7 Menganalisis
bunga, biji
Mengumpulkan
informasi
kaitan antara
dan buah)
data
tentang
teknologi yang
- Fungsi
:
teknologi yang
terinspirasi dari
jaringan
Peserta didik
terinspirasi dari
Struktur dan Fungsi
tumbuhan melakukan
hasil
Tumbuhan dengan
- Teknologi mengerjakan
pengamatan
prinsip-prinsip
tugas atau latihan
yang
struktur
yang diterapkan
dan melakukan
terinspiras
tumbuhan
4.4.1 Membuat
i
dari praktikum
infografis
mandiri
struktur
berbantuan LKPD berdasarkan hasil
dan fungsi yang yang
peneluuran terkait
jaringan
teknologi yang
tersedia di
tumbuhan aplikasi berbasis
terinspirasi dari
Struktur
Prosedural : android materi
Tumbuhan.
- Pengujian struktur dan
fungsi
tumbuhan
atau
pembuktia
Mengasosiasi :
n proses
Peserta didik
menganalisis hasil
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Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

-

-

Jakarta:
Pusat
Kurikulum
dan
Perbukuan,
Balitbang,
Kemdikbud.
Bitar. 2017.
Materi
Jaringan
Tumbuhan.
https://www
.gurupendid
ikan.co.id/ja
ringantumbuhan/.
Aplikasi
berbasis
android
materi
Struktur dan
Fungsi
Tumbuhan
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Kompetensi
Dasar

-

Materi
Pelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

transporta
si
tumbuhan
untuk
mengetah
ui fungsi
dari
struktur
bagian
organ
tumbuhan
Pengujian
atau
pembuktia
n proses
Fotosintes
is
dan
Respirasi
pada
tumbuhan

yang
ditemukannya
saat observasi
melalui studi
literature, diskusi
dan video
pembelajaran

Indikator
Pencapaian
Kompetensi (IPK)

Mengkomunikas
ikan :
Peserta didik
mengkomunikasi
kan hasil dari
kegiatannya
setelah mencoba
mengerjakan
LKPD melalui
kegiatan
presentasi singkat
di kelas virtual
Google
classroom, dan
mengkomunikasi
kan karya
infografis dari
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Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
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Kompetensi
Dasar

Materi
Pelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

Metakognitif
:
- Jaringan
penyusun
organ
tumbuhan
memiliki
banyak
bentuk
dan
karakterist
ik
yang
akan
diketahui
dengan
kegiatan
studi
literatur
dan
melihat
video
pengamat
an

hasil penelusuran
sumber relevan
menggunakan
akun instagram
pribadinya dan
video Vlog
praktikum di
youtube.

Indikator
Pencapaian
Kompetensi (IPK)
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Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
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Kompetensi
Dasar

Materi
Pelajaran

-

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator
Pencapaian
Kompetensi (IPK)

jaringan
penyusun
organ
tumbuhan
.
Peran
struktur
tumbuhan
dalam
mengisnpi
rasi
teknologi
melalui
kegiatan
studi
literatur
berbagai
sumber
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Lampiran 2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
A. Identitas Sekolah
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Mata Pelajaran : IPA
Kelas / Semester : VIII/I
Materi Pokok
: Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan
Alokasi Waktu : 4 Kali Pertemuan (16 JP x 40 menit)
Tahun Ajaran
: 2021/2020
B. Kompetensi Inti :
KI 1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
KI 2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri,
peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai
dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat
dan lingkungan alam sekitar, bangsa, Negara, dan kawasan regional.
KI 3 Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
KI 4 Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/teori.
C. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar
3.4 Menganalisis
keterkaitan struktur
jaringan tumbuhan
dan fungsinya, serta
teknologi yang
terinspirasi oleh
struktur tumbuhan

Indikator Pencapaian Kompetensi
3.4.1 Mengidentifikasi macam-macam sturktur dan fungsi
organ penyusun tumbuhan
3.4.2 Membedakan struktur dan fungsi organ
tumbuhan
3.4.3 Mengaitkan struktur organ tumbuhan dengan
fungsinya pada tumbuhan
3.4.4 Menelaah struktur dan fungsi jaringan tumbuhan
3.4.5 Mengaitkan struktur jaringan penyusun organ
vegetatif dengan fungsi jaringannya pada tumbuhan
3.4.6 Mendeteksi proses terjadinya fotosintesis dan
respirasi sederhana
3.4.7 Menganalisis kaitan antara teknologi yang terinspirasi
dari struktur dan fungsi tumbuhan dengan prinsip-prinsip
yang diterapkan
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4.4 Menyajikan karya
dari hasil penelusuran
berbagai sumber
informasi tentang
teknologi yang
terinspirasi dari hasil
pengamatan struktur
tumbuhan.

4.4.1 Membuat infografis berdasarkan hasil peneluuran
terkait teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan.

D. Tujuan Pembelajaran
Indikator
Pencapaian
Kompetensi
3.4.1

3.4.2
3.4.3

3.4.4
3.4.5

3.4.6

3.4.7

4.4.1

Tujuan Pembelajaran

Pertemuan 1
Melalui kegiatan studi literatur dan diskusi kelas peserta didik
mampu mengidentifikasi macam-macam sturktur dan fungsi organ
penyusun tumbuhan dengan benar
Melalui kegiatan studi literatur dan diskusi kelas peserta didik mampu
membedakan struktur dan fungsi organ tumbuhan dengan tepat
Melalui kegiatan studi literatur dan praktikum mandiri peserta didik mampu
mengaitkan struktur organ tumbuhan dengan fungsinya pada tumbuhan
dengan tepat
Pertemuan 2
Melalui kegiatan studi literatur dan diskusi kelas peserta didik mampu
menelaah struktur dan fungsi jaringan tumbuhan dengan benar
Melalui kegiatan studi literatur, menonton video pembelajaran dan diskusi
kelas peserta didik mampu mengaitkan struktur jaringan penyusun organ
vegetatif dengan fungsi jaringannya pada tumbuhan dengan tepat.
Pertemuan 3
Melalui kegiatan video dan diskusi kelas peserta didik mampu Mendeteksi
proses terjadinya fotosintesis dan respirasi sederhana
Pertemuan 4
Melalui kegiatan studi literatur dan diskusi kelas peserta didik mampu
Menganalisis kaitan antara teknologi yang terinspirasi dari struktur dan
fungsi tumbuhan dengan prinsip-prinsip yang diterapkan
Melalui kegiatan studi literatur dan diskusi kelas peserta didik mampu
membuat infografis berdasarkan hasil penelusuran terkait teknologi yang
terinspirasi dari struktur tumbuhan dengan benar.

E. Materi Pembelajaran
1. Faktual :
 Struktur bagian tumbuhan (akar, batang, daun, bunga, dan buah)
 Struktur jaringan tumbuhan
 Contoh teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan
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2. Konseptual
 Fungsi struktur bagian tumbuhan (akar, batang, daun, bunga, biji dan
buah)
 Fungsi jaringan tumbuhan
 Teknologi yang terinspirasi dari struktur dan fungsi jaringan tumbuhan
3. Prosedural
 Pengujian atau pembuktian proses Fotosintesis dan Respirasi pada
tumbuhan
4. Metakognitif


Manfaat teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan bagi
kehidupan manusia

F. Pendekatan, Model, Metode, dan Teknik Pembelajaran
Pendekatan
Saintifik

Model
Inquiry terbimbing

Metode
Diskusi, Tes, Observasi

G. Media dan Alat/Bahan
1. Media : Google Classroom, Aplikasi Multimedia Interaktif Struktur dan
Fungsi Tumbuhan
2. Alat : Laptop, Smartphone android, dan alat tulis
3. Bahan : Lembar Kerja Peserta Didik
4. Video :
1) Pertemuan 1 : Pembuktian proses transportasi air pada tumbuhan
2) Pertemuan 2 : Pengamatan jaringan tumbuhan
3) Pertemuan 3 : Pembuktian proses fotosintesis dan respirasi
H. Sumber Belajar
Zubaidah, S., Mahanal, S., Yuliati, L., Dasna, I.W., Pangestu, A.A., Puspitasari,
D.R., Mahfudhillah, H.T., Robitah, A., Kurniawati, Z.L., Rosyida, F.,
dan Sholihah, M. 2017. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SMP/ MTS Kelas
VIII Semester 1. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang,
Kemdikbud.
Bitar. 2017. Materi Jaringan Tumbuhan. https://www.gurupendidikan.co.id/jar
ingan-tumbuhan/.
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I. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan Pertama : 4 JP x 40 menit
No

Tahapan

1

Pembuka

2

Apersepsi

3

Motivasi

4

Menyamp
aikan
tujuan

5

Mengama
ti

6

Mengasos
iasi

Syntak
inquiry
terbimbing

Deskripsi Kegiatan

Pendahuluan
Guru mengucapkan salam dan mengecek
kesiapan peserta didik melalui kegiatan
presensi menggunakan kelas virtual di
google classroom
1) Guru
mengajukkan
pertanyaan
berkaitan dengan materi yang akan
disampaikan “Masih ingatkah kalian
apa saja bagian organ pada Tumbuhan
?”.
2) Peserta didik dipersilahkan untuk
menjawab
3) Guru mengapresiasi semua jawaban
peserta didik dan mengklarifikasi
jawaban yang dapat menimbulkan
miskonsepsi.
Guru memberikan motivasi untuk peserta
didik dengan mengajukan pertanyaan “
apakah semua tumbuhan memiliki
karakteristik morfologi organ yang
sama?”. Peserta didik dipersilahkan
untuk menjawab dan guru mengapresiasi
jawaban peserta didik dan mengatakan “
Baik agar lebih jelas, kita dalami materi
pembelajaran hari ini tentang struktur dan
fungsi organ tumbuhan”
Guru
menyampaikan
tujuan
pembelajaran yang akan dicapai.

Orientasi

Inti
Guru meminta peserta didik membuka
menu materi struktur dan fungsi organ
tumbuhan yang terdapat dalam aplikasi
multimedia interaktif yang sudah
dibagikan oleh guru 3 hari sebelum
kegiatan
pembelajaran,
kemudian
diminta untuk membacanya.

Merumuska Guru bersama peserta didik membuat
n masalah rumusan masalah yakni “Apakah fungsi
organ di setiap jenis tumbuhan sama jika
dilihat berdasarkan karakteristik anatomi
morfologi organnya ?”
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Alokasi
Waktu

15
menit

85
menit

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

No

Tahapan

7

8

Mengump
ulkan data

9

Menanya

10

Mengasos
iasi

11

Mengkom
unikasika
n

12

Syntak
Deskripsi Kegiatan
inquiry
terbimbing
Merumuska Guru memberikan arahan kepada peserta
n hipotesis didik untuk membuat hipotesis dari
rumusan masalah.yakni “Fungsi organ di
setiap jenis tumbuhan berdasarkan
karakteristik morfologinya belum tentu
sama”
Mengumpu 1) Guru meminta peserta didik untuk
lkan data
mengunduh LKPD struktur dan
fungsi organ tumbuhan yang tersedia
dalam aplikasi
2) Guru meminta peserta didik untuk
mengerjakan LKPD
Guru memberikan stimulan dengan
mengirimkan pertanyaan diforum diskusi
Google Classroom “ Apakah ada yang
kurang dimengerti dalam mengerjakan
LKPD nya ?” bertujuan untuk memantau
aktivitas peserta didik, memfasilitasi dan
mendorong rasa ingin tahu peserta didik
mengenai struktur dan fungsi organ
tumbuhan
Menguji
hipotesis

Guru meminta peserta didik untuk
mengidentifikasi temuannya dan mengisi
pertanyaan diskusi yang ada di LKPD
1) Guru
memberikan
kesempatan
kepada
peserta
didik
untuk
mempresentasikan hasil observasi
yang telah dilakukan
2) Guru
memberikan
kesempatan
kepada
peserta
didik
untuk
mengajukan
pertanyaan kepada
presentator
3) Guru menanggapi hasil presentasi dan
beberapa pertanyaan yang diajukan
peserta didik dan meluruskan
kesalahpahaman.

Membuat
kesimpulan

Guru meminta Peserta didik untuk
membuat kesimpulan dari rumusan
masalah
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

No

Tahapan

13

Menyimp
ulkan

14

Refleksi

15

Tindak
Lanjut

16

Penutup

Syntak
inquiry
terbimbing

Deskripsi Kegiatan
Penutup
Guru meminta Peserta didik untuk
memberikan kesimpulan dari materi yang
sudah dibahas
1) Peserta
didik
diminta
untuk
merefleksikan proses pembelajaran
hari ini
2) Guru
dan
Peserta
didik
mengapresiasi semua kegiatan yang
sudah dilakukan
1) Guru meminta peserta didik untuk
mengerjakan soal post test struktur
dan fungsi organ tumbuhan yang
terdapat dalam aplikasi sesuai dengan
batas waktu yang disepakati bersama.
2) Guru menginformasikan peserta didik
untuk mengerjakan LKPD kegiatan
praktikum mandiri yang terdapat di
aplikasi untuk dikerjakan secara
mandiri dirumah dan dikumpulkan
bersama LKPD yang dikerjakan hari
ini melalui Google classroom sesuai
batas waktu yang tertera pada Google
classroom.
3) Guru menginformasikan peserta didik
tentang
materi
di
pertemuan
selanjutnya yakni struktur dan fungsi
jaringan penyusun organ tumbuhan,
dan
memintanya
untuk
mempelajarinya sebelum kegiatan
pembelajaran berikutnya dimulai.
Guru mengakhiri pembelajaran dengan
mengucapkan terima kasih dan salam
penutup
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Waktu

40
menit
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Pertemuan Kedua : 4 JP x 40 menit
No

Tahapan

Syntak
inquiry
terbimbing

1

Pembuka

2

Apersepsi

3

Motivasi

4

Menyamp
aikan
tujuan

5

Mengama
ti

Orientasi

6

Mengasos
iasi

Merumuska
n masalah

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

Guru mengucapkan salam dan mengecek 15 menit
kesiapan peserta didik melalui kegiatan
presensi menggunakan kelas virtual di
Google classroom
1) Guru
mengirimkan
pertanyaan
“Apakah kalian semua sudah
mencoba praktikum mandiri tentang
transportasi air pada tumbuhan ?
Bagaimana hasil yang diperoleh dari
percobaan tersebut ?,
2) Peserta didik dipersilahkan untuk
menjawab
3) Guru mengapresiasi semua jawaban
peserta didik dan mengklarifikasi
jawaban yang dapat menimbulkan
miskonsepsi.
1) Guru memberikan motivasi dengan
mengajukan pertanyaan “mengapa
larutan air pewarna sintetis pada
percobaan praktikum kemarin dapat
berkurang ?”
2) Peserta didik dipersilahkan untuk
menjawab dan guru mengapresiasi
jawaban
peserta
didik
dan
mengatakan “Baik agar lebih jelas,
kita pelajari materi tentang struktur
dan fungsi jaringan penyusun organ
tumbuhan”.
Guru
menyampaikan
tujuan
pembelajaran yang akan dicapai
Inti
Guru meminta peserta didik membuka 85 menit
menu materi jaringan penyusun organ
tumbuhan dan video pembelajaran
jaringan penyusun organ tumbuhan yang
terdapat dalam aplikasi multimedia
interaktif untuk dipelajarinya.
Guru bersama peserta didik membuat
rumusan masalah yakni “Setiap bagian
organ tumbuhan tersusun atas jaringan
yang sama atau berbeda ?”
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No

Tahapan

7

8

Mengump
ulkan data

9

Menanya

10

Mengasos
iasi

11

Mengkom
unikasika
n

12

Syntak
inquiry
terbimbing
Merumuska
n hipotesis

Deskripsi Kegiatan

Guru memberikan arahan kepada
peserta didik untuk membuat
hipotesis dari rumusan masalah.yakni
“Setiap bagian organ tumbuhan tidak
selalu tersusun atas jaringan yang
sama”
Mengumpu 1) Guru meminta peserta didik untuk
lkan data
mengunduh LKPD
jaringan
penyusun organ tumbuhan yang
tersedia dalam aplikasi
2) Guru meminta peserta didik untuk
mengerjakan LKPD

Menguji
hipotesis

Guru memberikan stimulan dengan
mengirimkan pertanyaan diforum
diskusi Google Classroom “ Apakah
ada yang kurang dimengerti dalam
mengerjakan LKPD nya ?” bertujuan
untuk memantau aktivitas peserta
didik, memfasilitasi dan mendorong
rasa ingin tahu peserta didik mengenai
jaringan penyusun organ tumbuhan
Guru meminta peserta didik untuk
mengidentifikasi temuannya dan
mengisi pertanyaan diskusi yang
ada di LKPD
1) Guru
memberikan
kesempatan
kepada
peserta
didik
untuk
mempresentasikan hasil observasi
yang telah dilakukan
2) Guru memberikan
kesempatan
kepada
peserta
didik
untuk
mengajukan pertanyaan kepada
presentator
3) Guru menanggapi hasil presentasi dan
beberapa pertanyaan yang diajukan
peserta didik dan meluruskan
kesalahpahaman.

Membuat
kesimpulan

Guru meminta Peserta didik untuk
membuat kesimpulan dari rumusan
masalah
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No

Tahapan

13

Menyimp
ulkan

14

Refleksi

15

Tindak
Lanjut

16

Penutup

Syntak
inquiry
terbimbing

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

Penutup
Guru meminta Peserta didik untuk 40 menit
memberikan kesimpulan dari materi yang
sudah dibahas
1) Peserta
didik
diminta
untuk
merefleksikan proses pembelajaran
hari ini
2) Guru
dan
Peserta
didik
mengapresiasi semua kegiatan yang
sudah dilakukan
1) Guru meminta peserta didik untuk
mengerjakan soal post test struktur
dan fungsi jaringan penyusun organ
tumbuhan yang terdapat dalam
aplikasi sesuai dengan batas waktu
yang disepakati bersama.
2) Guru menginformasikan peserta didik
untuk mengumpulkan LKPD yang
dikerjakan hari ini melalui Google
classroom sesuai batas waktu yang
tertera pada Google classroom.
3) Guru menginformasikan peserta didik
tentang
materi
di
pertemuan
selanjutnya yakni fotosintesis dan
respirasi, dan memintanya untuk
mempelajarinya sebelum kegiatan
pembelajaran berikutnya dimulai.
Guru mengakhiri pembelajaran dengan
mengucapkan terima kasih dan salam
penutup
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Pertemuan Ketiga : 4 JP x 40 menit
No

Tahapan

1

Syntak
inquiry
terbimbing

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

Pembuka

1) Guru mengucapkan salam dan
mengecek kesiapan peserta didik
melalui
kegiatan
presensi
menggunakan kelas virtual di Google
classroom
2) Peserta
didik
diminta
untuk
mengerjakan kuis pre test Respirasi
dan Fotosintesis hingga batas waktu
yang sudah disepakati bersama

40 menit

2

Apersepsi

1) Guru mengaitkan materi yang akan
disampaikan dengan materi yang
sudah dipelajari sebelumnya dengan
mengajukkan pertanyaan “ Menurut
kalian organ tumbuhan apa yang
paling berperan dalam proses
fotosintesis ?”.
2) Peserta didik dipersilahkan untuk
menjawab.
3) Guru mengapresiasi semua jawaban
peserta didik dan mengklarifikasi
jawaban yang dapat menimbulkan
miskonsepsi.

3

Motivasi

1) Guru memberikan motivasi dengan
mengirimkan pertanyaan “ Pernahkah
kalian duduk di bawah pohon pada
siang hari ? apa yang kalian rasakan
?” “Menurut kalian mitos atau fakta
mengenai informasi bahwa jika tidur
di bawah pohon saat malam hari dapat
berbahaya, apa alasanannya ?”,
2) Peserta didik dipersilahkan untuk
menjawab dan guru mengapresiasi
jawaban
peserta
didik
dan
mengatakan
“Baik
untuk
memperdalam materi, hari ini kita
akan belajar mengenai proses
fotosintesis dan respirasi yang terjadi
pada tumbuhan”.

4

Menyamp
aikan
tujuan

Guru
menyampaikan
pembelajaran yang akan dicapai
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No

Tahapan

5

Mengamat
i

6

Mengasos
iasi

7

8

Mengump
ulkan data

9

Menanya

10

Mengasos
iasi

11

Mengkom
unikasika
n

Syntak
inquiry
terbimbing

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

Inti
Guru meminta peserta didik membuka 85 menit
menu materi proses fotosintesis dan
respirasi dan video pembelajaran proses
fotosintesis dan respirasi tumbuhan yang
terdapat dalam aplikasi multimedia
interaktif untuk dipelajarinya.
Merumuska Guru bersama peserta didik membuat
n masalah rumusan masalah yakni “ Apakah pada
proses fotosintesis dan respirasi terjadi
proses perubahan kimia ?”
Merumuska Guru memberikan arahan kepada peserta
n hipotesis didik untuk membuat hipotesis dari
rumusan
masalah.yakni
“Proses
Fotosintesis menghasilkan Oksigen Dan
Amylum
sedangkan
Respirasi
menghasilkan Karbondioksida”
Mengumpu 1) Guru meminta peserta didik untuk
lkan data
mengunduh LKPD
jaringan
penyusun organ tumbuhan yang
tersedia dalam aplikasi
2) Guru meminta perserta didik untuk
mengamati
video
pembelajaran
proses fotosintesis dan respirasi yang
terdapat di dalam aplikasi multimedia
interaktif
3) Guru meminta peserta didik untuk
mengerjakan LKPD
Guru memberikan stimulan dengan
mengirimkan pertanyaan diforum diskusi
Google Classroom “ Apakah ada yang
kurang dimengerti dalam mengerjakan
LKPD nya ?” bertujuan untuk memantau
aktivitas peserta didik, memfasilitasi dan
mendorong rasa ingin tahu peserta didik
mengenai jaringan penyusun organ
Orientasi

tumbuhan
Menguji
hipotesis

Guru meminta peserta didik untuk
mengidentifikasi temuannya dan mengisi
pertanyaan diskusi yang ada di LKPD
1) Guru
memberikan
kesempatan
kepada
peserta
didik
untuk
mempresentasikan hasil observasi
yang telah dilakukan
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No

Tahapan

12

13

Menyimp
ulkan

14

Refleksi

15

Tindak
Lanjut

16

Penutup

Syntak
inquiry
terbimbing

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

2) Guru
memberikan
kesempatan
kepada
peserta
didik
untuk
mengajukan
pertanyaan kepada
presentator
3) Guru menanggapi hasil presentasi dan
beberapa pertanyaan yang diajukan
peserta didik dan meluruskan
kesalahpahaman.
Membuat Guru meminta Peserta didik untuk
kesimpulan membuat kesimpulan dari rumusan
masalah
Penutup
Guru meminta Peserta didik untuk 15 menit
memberikan kesimpulan dari materi yang
sudah dibahas
1) Peserta
didik
diminta
untuk
merefleksikan proses pembelajaran
hari ini
2) Guru
dan
Peserta
didik
mengapresiasi semua kegiatan yang
sudah dilakukan
1) Guru menginformasikan peserta didik
untuk mengumpulkan LKPD yang
dikerjakan hari ini melalui Google
classroom sesuai batas waktu yang
tertera pada Google classroom.
2) Guru menginformasikan peserta didik
tentang
materi
di
pertemuan
selanjutnya
yakni
teknologi
terinspirasi struktur dan fungsi
tumbuhan, dan memintanya untuk
mempelajarinya sebelum kegiatan
pembelajaran berikutnya dimulai.
Guru mengakhiri pembelajaran dengan
mengucapkan terima kasih dan salam
penutup
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Pertemuan Keempat : 4 JP x 40 menit
No

Tahapan

1

Pembuka

2

Apersepsi
dan
motivasi

3

Menyamp
aikan
tujuan

4

5

6

7

Syntak
inquiry
terbimbing

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

Guru mengucapkan salam dan mengecek 15 menit
kesiapan peserta didik melalui kegiatan
presensi menggunakan kelas virtual di
Google classroom
1) Guru memberikan apresiasi dan
motivasi dengan cara mengaitkan
materi yang akan disampaikan dengan
materi yang sudah dipelajari
sebelumnya dengan mengajukkan
pertanyaan “Apakah kalian
tau
kenapa
bangunan
batu-bata
diletakkan berselang-seling ?, dan
Apabila kita melihat susunan pada
batu-bata yang diletakkan berselangseling tersebut kita dapat melihat
bahwa susunan batu-bata tersebut
mirip dengan struktur jaringan
tumbuhan apa ?”
2) Peserta didik dipersilahkan untuk
menjawab dan guru mengapresiasi
jawaban peserta didik .
Guru
menyampaikan
tujuan
pembelajaran yang akan dicapai

Inti
Mengamat
Orientasi
Guru meminta peserta didik membuka 85 menit
i
menu materi teknologi yang terinspirasi
struktur dan fungsi tumbuhan yang
terdapat dalam aplikasi multimedia
interaktif untuk dipelajarinya.
Mengasos Merumuska Guru memberikan arahan kepada peserta
iasi
n masalah didik untuk membuat rumusan masalah
yakni “ Apakah ada Teknologi yang
Terinspirasi dari Struktur dan Fungsi
Tumbuhan ?”
Merumuska Guru bersama peserta didik membuat
n hipotesis rumusan hipotesis sementara yakni “ Ada
Teknologi yang Terinspirasi Struktur dan
Fungsi Tumbuhan”
Mengump
1) Guru meminta peserta didik untuk
ulkan data
mengunduh LKPD Teknologi yang
Terinspirasi Struktur dan Fungsi
Tumbuhan yang tersedia dalam
aplikasi
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No

Tahapan

Syntak
inquiry
terbimbing

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

2) Guru meminta peserta didik untuk
mengerjakan LKPD
8

Menanya

9

Mengasos
iasi

10

Mengkom
unikasika
n

11

12

Menyimp
ulkan

13

Refleksi

14

Tindak
Lanjut

Guru memberikan stimulan dengan
mengirimkan pertanyaan diforum diskusi
Google Classroom “ Apakah ada yang
kurang dimengerti dalam mengerjakan
LKPD nya ?” bertujuan untuk memantau
aktivitas peserta didik, memfasilitasi dan
mendorong rasa ingin tahu peserta didik
mengenai jaringan penyusun organ
tumbuhan
Menguji
Guru meminta peserta didik untuk
hipotesis
mengidentifikasi temuannya dan mengisi
pertanyaan diskusi yang ada di LKPD
1) Guru
memberikan
kesempatan
kepada
peserta
didik
untuk
mempresentasikan hasil observasi yang
telah dilakukan
2) Guru
memberikan
kesempatan
kepada peserta didik untuk mengajukan
pertanyaan kepada presentator
Guru menanggapi hasil presentasi dan
beberapa pertanyaan yang diajukan
peserta
didik
dan
meluruskan
kesalahpahaman.
Membuat
Guru meminta Peserta didik untuk
kesimpulan membuat kesimpulan dari rumusan
masalah
Penutup
Guru meminta Peserta didik untuk 40 menit
memberikan kesimpulan dari materi yang
sudah dibahas
1) Peserta
didik
diminta
untuk
merefleksikan proses pembelajaran
hari ini
2) Guru
dan
Peserta
didik
mengapresiasi semua kegiatan yang
sudah dilakukan
1) Guru menginformasikan peserta didik
untuk mengumpulkan LKPD yang
dikerjakan hari ini melalui Google
classroom sesuai batas waktu yang
tertera pada Google classroom.
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No

Tahapan

Syntak
inquiry
terbimbing

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu

2) Guru meminta peserta didik untuk

15

mengerjakan ulangan harian yang
terdapat dalam aplikasi multimedia
interaktif sesuai dengan batas waktu
yang disepakati bersama.
Guru mengakhiri pembelajaran dengan
mengucapkan terima kasih dan salam
penutup

Penutup

J. Penilaian Hasil Belajar
Ranah
Pengetahuan /
Kognitif

Keterampilan/
Psikomorik

Teknik
Penilaian
Tes

Non-Tes

Bentuk Instrument Penilaian
Post - test (Quiz Ispring) : Soal Pilihan Ganda
Pre-test (Quiz Ispring) : Soal Isian Singkat
Ulangan Harian (Quiz Ispring) : Soal Pilihan Ganda
Observasi : LKPD
Psikomotorik : Lembar Penilaian Praktikum
Produk : Lembar Penilaian Infografis

Lampiran :
Lampiran 3. Ringkasan Materi Pembelajaran
Lampiran 4. Lembar LKPD
Lampiran 5. Lembar Penilaian Pengetahuan / Kognitif
Lampiran 6. Lembar penilaian praktikum
Lampiran 7. Lembar Penilaian Infografis
Yogyakarta, 21 Juli 2021
Deba Kusumajati
NIM: 171434001
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Lampiran 3. Ringkasan Materi Pembelajaran
Struktur dan Fungsi Tumbuhan
Tuhan telah merancang tubuh tumbuhan dengan tersusun atas bagianbagian yang memiliki struktur tertentu dan masing-masing memiliki fungsi khusus
sehingga tumbuhan dapat melakukan berbagai proses dalam kehidupannya. Bagian
organ tumbuhan terdiri dari organ vegetatif dan generatif. Organ vegetatif
merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan
perkembangan tumbuhan, terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan,
pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Organ vegetatif tumbuhan
berpembuluh terdiri atas akar, batang, dan daun. Organ generatif merupakan organ
tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau
seksual (didahului oleh peristiwa perkawinan).
1. Organ Tumbuhan
a. Organ Vegetatif


Akar
Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah

permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju
air, warna tidak hijau (keputih-putihan atau kekuning-kuningan), dan memiliki
bentuk meruncing. Akar memiliki fungsi untuk menambatkan tubuh tumbuhan
pada tanah atau medium tumbuhnya, menyerap air dan mineral dalam tanah atau
pada medium tumbuhnya. Pada beberapa tumbuhan, akar mengalami modifikasi
sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan misalnya
pada singkong dan bengkuang serta berfungsi juga untuk menyerap oksigen atau
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untuk bernapas, misalnya pada tumbuhan bakau. Struktur anatomi pada akar
monokotil letak jaringan pengangkut xilem dan floem berselang-seling membentuk
lingkaran dan pada akar dikotil letak jaringan pengangkut floem mengelilingi
jaringan xilem.


Batang
Batang umumnya memiliki karakteristik berbentuk panjang bulat seperti

silinder, memiliki ruas-ruas (internodus) yang masing-masing dibatasi oleh bukubuku (nodus). Pada nodus sebagai tempat melekatnya daun dan tunas. Batang
merupakan organ tumbuhan yang memiliki banyak fungsi antara lain menyokong
bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, sebagai jalan pengangkutan air
dan mineral dari akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke
seluruh tubuh tumbuhan. Batang dapat mengalami modifikasi dan berfungsi
sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan tebu dan
kentang dan rimpang kunyit.


Daun
Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang, biasanya

berbentuk tipis lebar dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan
klorofil. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat untuk mengambil
gas karbon dioksida (CO2) yang digunakan sebagai sumber (bahan baku) dalam
fotosintesis, mengatur penguapan air (transpirasi), dan pernapasan (respirasi)
tumbuhan.
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b. Organ Generatif


Bunga
Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya

memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan
lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Secara umum, bunga tersusun atas
dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan
bunga meliputi tangkai, kelopak (kaliks), dan mahkota (korola). Sedangkan alat
reproduksi berupa benang sari (alat kelamin jantan) dan putik (alat kelamin betina).
Bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut disebut bunga lengkap. Sedangkan
bunga yang tidak memiliki salah satunya disebut bunga tidak lengkap. Berdasarkan
keberadaan alat reproduksi dalam satu bunga, ada bunga yang memiliki benang sari
dan putik dalam satu bunga yang disebut dengan bunga sempurna. Namun, ada juga
bunga yang hanya memiliki satu alat kelamin saja dalam satu bunga, benang sari
saja atau putik saja. Bunga yang demikian disebut bunga tidak sempurna.


Buah
Buah adalah bakal buah yang telah masak. Fungsi buah pada tumbuhan

yaitu menyimpan cadangan makanan dan sebagai tempat untuk biji. Di dalam bakal
buah terdapat satu atau lebih bakal biji (ovul). Pada perkembangan selanjutnya,
bakal buah akan berkembang menjadi buah sedangkan bakal biji akan berkembang
menjadi biji. Buah tersusun atas biji, daging buah, dan kulit buah. Kulit buah
dibedakan menjadi :
1. Lapisan luar (epikarp) : memiliki tekstur yang keras. Contoh kelapa
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2. Lapisan tengah (mesokarp) yang tebal dan berdaging atau berserabut, contoh
mangga dan pepaya.
3. Lapisan dalam (endokarp) : ada yang berupa lapisan sel yang keras dan ada
yang berupa selaput tipis atau keras. Contoh rambutan.


Biji
Pada tumbuhan biji berasal dari perkembangan ovul (bakal biji) yang

terdapat dalam bakal buah.
2. Jaringan Tumbuhan
a. Jaringan Meristem
Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara
mitosis. Jaringan meristem dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu
meristem primer (menyebabkan pertumbuhan memanjang) dan meristem
sekunder (menyebabkan pertumbuhan melebar).
b. Jaringan Dewasa
Jaringan dewasa berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel
meristem sekunder, yang telah mengalami diferensiasi. Jaringan dewasa dapat
dibedakan menjadi jaringan pelindung (epidermis), jaringan dasar (parenkim),
jaringan penyokong (kolenkim dan sklerenkim), dan jaringan pengangkut (xilem
dan floem). Berikut penjelasan dari jenis jaringan dewasa :
1. Jaringan Pelindung
Jaringan pelindung berfungsi untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari
berbagai pengaruh luar yang merugikan, contohnya adalah jaringan epidermis.
2. Jaringan Dasar

134

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Jaringan dasar atau jaringan pengisi memiliki fungsi penting dalam semua proses
fisiologi (metabolisme) pada tumbuhan, contohnya adalah jaringan parenkim.
3. Jaringan Penyongkong
Jaringan penyokong berfungsi untuk memberi bentuk tubuh tumbuhan,
contohnya adalah jaringan kolenkim dan sklerenkim.
4. Jaringan Pengangkut
Jaringan pengangkut terdiri atas jaringan xilem dan jaringan floem. Xilem
berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya dari akar menuju
daun. Floem berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke
seluruh tubuh tumbuhan.
c. Fungsi Jaringan Akar
Tudung akar berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem tersebut saat
membelah sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan dan akar
dapat menambatkan tubuh tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Akar tersusun
atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis merupakan bagian terluar
akar. Sel-sel epidermis memiliki dinding yang tipis, sehingga air dan mineral
mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis yang kemudian diteruskan ke dalam
korteks dan silinder pusat. Jaringan Korteks berfungsi untuk tempat penyimpanan
cadangan makanan bagi tumbuhan.
Lapisan terdalam dari korteks disebut endodermis. Lapisan endodermis
tersusun atas satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada
endodermis terdapat bentukan seperti pita yang disebut pita kaspari. Pita kaspari
berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju
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ke silinder pusat. Di dalam endodermis terdapat daerah silinder pusat atau stele.
Silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lainnya
seperti perisikel dan parenkim empulur. Sel-sel perisikel berfungsi untuk
membentuk cabang akar. Berkas pengangkut pada silinder pusat terdiri atas xilem
yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari tanah menuju batang hingga ke
daun dan floem yang berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun
ke seluruh tubuh tumbuhan.
d. Fungsi Jaringan Batang
Bagian terluar batang yang masih muda tersusun atas jaringan epidermis.
Pada batang tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis akan rusak dan
digantikan oleh periderm atau jaringan gabus. Pada bagian yang lebih dalam dari
epidermis terdapat korteks. Korteks pada batang juga tersusun atas jaringan
parenkim. Pada beberapa tumbuhan, seperti tebu, kentang, dan rimpang kunyit,
di daerah korteks inilah cadangan makanan disimpan. Berkas pengangkut pada
batang merupakan kelanjutan berkas pengangkut pada akar. Melalui berkas
pengangkut ini, air dan mineral yang diserap akar diteruskan oleh berkas
pengangkut pada batang untuk menuju daun. Pada batang dikotil, berkas
pengangkut tersusun dalam lingkaran, sedangkan pada batang monokotil, berkas
pengangkut tersebar. Antara xilem dan floem pada berkas pengangkut tumbuhan
dikotil terdapat kambium vaskuler yang aktif membelah.
e. Fungsi Jaringan Daun
Pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan yang disebut
epidermis. Jaringan ini berfungsi melindungi jaringan di dalam daun. Pada
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beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut kutikula
yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Sel-sel epidermis dapat mengalami
modifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut-rambut. Stomata dapat membuka
dan menutup, menyesuaikan kondisi lingkungan. Pada tumbuhan umumnya, saat
siang hari stomata membuka, sehingga karbon dioksida dapat masuk ke dalam
daun untuk digunakan dalam fotosintesis.
Pada tumbuhan yang hidup di daerah kering, misalnya kaktus, stomata
menutup saat siang hari. Hal ini dilakukan agar tidak banyak air dalam tubuh yang
hilang karena menguap lewat stomata. Pada tumbuhan tersebut stomata baru
membuka saat malam hari. Di bawah lapisan epidermis atas terdapat jaringan
yang berbentuk silinder, tersusun padat menyerupai tiang, dan banyak
mengandung klorofil. Jaringan ini disebut jaringan palisade atau jaringan tiang.
Di bawah jaringan palisade terdapat jaringan bunga karang, tersusun dari sel-sel
yang bentuknya tidak teratur, tersusun longgar, dan juga mengandung klorofil.
Kedua jaringan ini merupakan jaringan mesofil. Jaringan mesofil merupakan
jaringan parenkim yang mengandung klorofil. Di dalam jaringan mesofil terjadi
proses fotosintesis. Pada tumbuhan monokotil, mesofil tidak berdiferensiasi
menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang, tetapi tersusun atas sel-sel
parenkim yang mengandung klorofil yang memiliki ukuran seragam. Di dalam
daun juga terdapat jaringan xilem yang membawa air dan mineral dari batang dan
jaringan floem yang berfungsi membawa hasil fotosintesis dari daun untuk
disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan.
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3. Proses Fotosintesis dan Respirasi Pada Tumbuhan
a. Fotosintesis
Fotosintesis terjadi pada jaringan palisade dan jaringan bunga karang,
yang banyak ditemukan di daun. Pada proses fotosintesis dibutuhkan cahaya
sebagai sumber energi. Energi tersebut ditangkap oleh zat hijau daun yang disebut
klorofil. Gas karbon dioksida (CO2) dan air (H2O) digunakan sebagai bahan baku
untuk menghasilkan glukosa (C6H12O6) dan oksigen (O2). Glukosa selanjutnya
akan disusun menjadi zat pati atau amilum (C6H10O5)n melalui reaksi
polimerisasi, amilum tersebut kemudian disimpan dalam akar (misalnya pada
singkong), batang (misalnya pada sagu), dan buah (misalnya pada padi).
Reaksi Proses Fotosintesis :

b. Respirasi
Respirasi merupakan proses penguraian glukosa menjadi air dan karbondioksida
untuk memperoleh energi dengan bantuan oksigen.
Reaksi Proses Respirasi :

4. Struktur Tumbuhan yang Menginspirasi Teknologi
Struktur organ dan jaringan tumbuhan menginspirasi manusia untuk
mengembangkan berbagai teknologi, seperti panel surya (solar cell), sensor
cahaya, lapisan pelindung, pemurni air, dan paving block.
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a. Panel surya (solar cell)
Proses kerja panel surya menyerupai proses fotosintesis pada tumbuhan berawal
dari cahaya matahari menabrak permukaan panel surya menyebabkan elektron
(partikel penyusun atom yang bermuatan negatif) pada panel surya bergerak
melalui konduktor menyebabkan terbentuk arus listrik.
b. Sensor cahaya
Sensor cahaya yang disebut fotoresistor atau Light-Dependent Resistor (LDR)
dan sakelar pengatur on dan off pada lampu penerangan jalan ini dapat menyala
sendiri ketika menjelang malam dan mati sendiri saat menjelang pagi tanpa harus
dinyalakan dan dimatikan secara manual. Mekanisme kerja Fotoresistor mampu
mendeteksi ada dan tidak adanya cahaya di lingkungan sekitar. Fotoresistor ini
merupakan resistor atau hambatan listrik yang dapat diubah nilai hambatannya
melalui penyinaran cahaya. Hambatan listrik dari fotoresistor ini akan berkurang
jika terkena cahaya. Mekanisme kerja pada sensor cahaya ini terinspirasi dari cara
kerja stomata pada tumbuhan kaktus di gurun. Stomata kaktus akan membuka
saat malam hari dan akan tertutup saat siang hari untuk mengurangi penguapan
air. Proses membuka dan menutupnya stomata didukung oleh aktivitas sel
penjaga stomata. Sel penjaga tersebut memiliki reseptor cahaya yang disebut
fotoreseptor yang peka terhadap cahaya
c. Lapisan pelindung
Lapisan pelindung atau pengilap merupakan cat yang tidak mudah kotor, lapisan
pengilap, dan lapisan anti air, misalnya pada semir sepatu, lapisan pengilap pada
mobil atau perabot rumah tangga, dan lain sebagainya.Mekanisme kerjanya yaitu
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menggunakan senyawa lipid berupa lilin (wax) senyawa lipid berupa lilin (wax)
untuk melindungi sepatu, lapisan pengilap pada mobil atau perabot rumah tangga,
dan lain sebagainya dari debu. Teknologi ini terinspirasi dari Kutikula tumbuhan
yang tersusun atas senyawa lipid berupa lilin (wax) dan polimer hidrokarbon yang
disebut kutan.
d. Pemurni air
Alat pemurni air menggunakan lapisan saringan dengan pori-pori kecil
menyerupai aquaporin seperti pada saluran eceng gondok. Lapisan saringan pada
alat pemurnian air menyebabkan air yang dihasilkan menjadi bersih dan aman
untuk dikonsumsi karena tidak ada partikel lain yang dapat melewati lapisan
saringan.
e. Paving block
Paving memiliki bentuk menyerupai jaringan parenkim. Parenkim adalah sel yang
berperan dalam fotosintesis daun, mengandung kloroplas dan membentuk
jaringan klorenkim (pada mesofil daun, korteks batang, empulur). Paving
digunakan untuk meratakan jalan dan menyerap air hujan, teknologi ini termasuk
teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan.

140

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 4. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
PERTEMUAN 1
STRUKTUR DAN FUNGSI ORGAN TUMBUHAN
Nama
Kelas
Nomor presensi
A. Tujuan :
1. Melalui kegiatan studi literatur dan diskusi kelas peserta didik mampu
mengidentifikasi macam-macam struktur dan fungsi organ penyusun
tumbuhan dengan benar
2. Melalui kegiatan studi literatur dan diskusi kelas peserta didik mampu
membedakan struktur dan fungsi organ tumbuhan dengan tepat.
B.
1.
2.
3.

Bahan Bacaan :
Aplikasi Struktur dan Fungsi Tumbuhan
Buku IPA Kelas VIII Semester 1
Sumber lain yang relevan

C. Petunjuk :
Mengidentifikasi Organ Penyusun Tumbuhan beserta fungsinya
1. Bacalah petunjuk pengerjaan setiap tabel pengamatan
2. Isi tabel pengamatan berdasarkan informasi dari bahan bacaan yang
digunakan dan sumber lain yang relevan.
3. Beri jawaban pada setiap tabel pengamatan dengan jelas
4. Jawab pertanyaan diskusi dengan jelas
5. Periksa kembali jawaban yang sudah diisi dan dipahami kembali
6. Kumpulkan Lembar Kerja ini melalui platform pembelajaran dengan batas
waktu pengumpulan sesuai dengan yang tertera pada platform pembelajaran
yang sudah disepakati bersama dengan nama file : Kelas_Nomor
Presensi_Nama.
7. Presentasikan hasil pengerjaan LKPD secara singkat melalui platform
pembelajaran yang sudah disepakati bersama.
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D. Tabel Pengamatan
Tabel Pengamatan 1
Petunjuk :
Isi tabel pengamatan berikut berdasarkan informasi yang diperoleh dari bahan
yang digunakan. Kemudian lengkapi tabel berikut ini !
Tabel Hasil Indentifikasi Organ Penyusun Tumbuhan beserta Fungsinya
Nama
Karakteristik dan Fungsi
Tumbuhan
Akar
Batang
Daun
Kentang
Wortel
Singkong
Kaktus

Tabel Pengamatan 2
Petunjuk :
Isi Tabel beriku ini berdasarkan informasi terkait struktur penyusun organ
generatiftumbuhan menggunakan informasi dari aplikasi multimedia interaktif
struktur dan fungsi tumbuhan dan sumber yang relevan.
Nama Tumbuhan

Fungsi
Struktur Organ Tumbuhan

Bunga ….
Buah….
Biji….

E. Pertanyaan Diskusi :
1. Apa Fungsi Apa fungsi akar dalam bentuk modifikasi pada tumbuhan
wortel dan singkong, bagaimana karakteristik bentuknya ?
2. Apa fungsi batang dalam modifikasi pada tumbuhan kentang, bagaimana
karakteristik bentuknya ?
3. Apa fungsi daun dalam modifikasi pada tumbuhan kaktus, bagaimana
karakteristik bentuknya ?
4. Apa perbedaan fungsi dari benang sari dan putik ?
~ Selamat Mengerjakan, Tetap Semangat ~
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Rubrik Penilaian LKPD Pertemuan 1
(Struktur dan Fungsi Organ Tumbuhan)
No
1

2

Soal

Kunci Jawaban dan
Aspek Penilaian

Apa fungsi akar
dalam bentuk
modifikasi pada
tumbuhan wortel
dan singkong
dan bagaimana
bentuk
karakteristiknya
?



Apa fungsi
batang dalam
modifikasi pada
tumbuhan
kentang
bagaimana
bentuk
karakteristiknya
?







Rubrik Penilaian

Skor
Maksimal

Fungsi akar dalam
bentuk modifikasinya
berfungsi
untuk
menyimpan
cadangan makanan
pada
tumbuhan
wortel dan singkong.
Bentuk karakteristik
modifikasi akar pada
wortel akar jenis
tunggang
seperti
tombak, cabang akar
berukuran kecil
( seperti serabut) dan
pada
tumbuhan
singkong
karakteristik
modifikasi akar yaitu
akar
akan
berbentuk serabut
bila tumbuh secara
perkembangbiakan
vegetative dengan
cara stek dan pada
bentuk
akar
tunggang
terjadi
jika akar tumbuh
dari biji.

10= Jika mencakup
semua poin yang
bercetak tebal

10

Batang dalam bentuk
modifikasi berfungsi
untuk menyimpan
cadangan makanan.
Karakteristik
modifikasi
pada
batang kentang yaitu
tekstur
batang
keras, bercabangcabang
setiap
cabang ditumbuhi
daun-daun.

10= Jika mencakup
semua poin yang
bercetak tebal
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5= Jika hanya
mencakup 1 poin
jawaban yang
bercetak tebal
0 = jika tidak
mencakup seluruh
poin jawaban yang
bercetak tebal

5= Jika hanya
mencakup 1 poin
jawaban yang
bercetak tebal
0 = Jika tidak
mencakup seluruh
poin jawaban yang
bercetak tebal
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No
3

4

Soal

Kunci Jawaban dan
Aspek Penilaian

Rubrik Penilaian

Skor
Maksimal

Apa fungsi daun 
dalam
modifikasi pada
tumbuhan kaktus
bagaimana
bentuk
karakteristiknya
?


Daun dalam bentuk
modifikasinya
berfungsi
untuk
melindungi
tumbuhan
dari
serangan musuh dan
mengurangi
penguapan.
Karakteristik
modifikasi pada daun
kaktus yaitu daun
berbentuk duri, hal
ini
dikarenakan
lingkungan
yang
panas.

10= Jika mencakup
semua poin yang
bercetak tebal

10



Perbedaan
Fungsi
benang sari dan putik
yaitu benang sari
berfungsi
sebagai
alat kelamin jantan
pada tumbuhan
Sedangkan
putik
berfungsi
sebagai
alat kelamin betina
pada tumbuhan

10= Jika mencakup
semua poin yang
bercetak tebal

Apa Perbedaan
fungsi Putik dan
Benangsari pada
bunga ?



Skor Maksimal

Perhitungan Penilaian :
Nilai =

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
40

× 100 =
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5= Jika hanya
mencakup 1 poin
jawaban yang
bercetak tebal
0 = Jika tidak
mencakup seluruh
poin jawaban yang
bercetak tebal

10

5= Jika hanya
mencakup 1 poin
jawaban yang
bercetak tebal
0 = Jika tidak
mencakup seluruh
poin jawaban yang
bercetak tebal
40
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
PERTEMUAN 1
TRANSPORTASI AIR PADA TUMBUHAN
(Vlog Video Praktikum)
Nama
Kelas
Nomor presensi
A. Tujuan :
Melalui kegiatan studi literatur dan praktikum mandiri peserta didik mampu
mengaitkan struktur organ tumbuhan dengan fungsinya pada tumbuhan
dengan tepat.
B. Alat :
2 Gelas plastik bening yang sudah diberi ukuran tinggi hingga 15 cm
C.
1.
2.
3.

Bahan :
Air
Pewarna sintetis atau makanan (merah atau biru)
2 batang tumbuhan sejenis yang memiliki batang transparan (ct. pacar air,
batang rimpang, dll)
4. Aplikasi Struktur dan Fungsi Tumbuhan
5. Buku IPA Kelas VIII Semester 1
6. Sumber lain yang relevan
D. Petunjuk :
1. Bacalah setiap langkah dengan cermat
2. Lakukan praktikum disertai video pengerjaannya, Video Praktikum harus
memuat :
a. Video dilakukan full tubuh atau bukan hanya suara maupun tulisan saja
b. Terdiri dari bagian : Pembuka-Isi-Penutup
c. Berisi tulisan atau keterangan dan audio penjelas
3. Cantumkan hasil pengamatan dalam tabel pengamatan
4. Jawab pertanyaan diskusi dan tulis link youtube yang digunakan untuk
mengunggah vlog praktikum
5. Baca kembali jawaban yang sudah diisi dan dipahami kembali
8. Lembar Kerja ini dikumpulkan bersama link video youtube yang digunakan
untuk mengunggah video vlog praktikum di youtube
9. Lembar kerja dikumpulkan melalui platform pembelajaran dengan batas
waktu pengumpulan sesuai yang tertera pada platform pembelajaran yang
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sudah disepakati
Presensi_Nama.

bersama dengan nama file : Kelas_Nomor

E. Langkah Kerja :
1. Tuangkan Air setinggi 15 cm dan campurkan dengan pewarna sintetis pada
masing-masing gelas plastik
2. Letakkan sebatang tumbuhan yang digunakan, pada masing-masing gelas
plastik yang sudah diberi nomor dan ukuran tinggi untuk mengukur volume
larutan sesuai dengan kriteria.
kriterian :
a. Gelas nomor 1 : berisi satu batang tumbuhan yang digunakan dengan
daun yang sudah dirontokkan.
b. Gelas nomor 2 : berisi batang tumbuhan dengan daun yang lebat
3. Biarkan selama 72 jam (3 hari) dibawah terik matahari
4. Amatilah perubahan tinggi permukaan air yang terlihat setiap 9 jam sekali.
Contoh seperti gambar dibawah ini.
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F. Tabel Pengamatan
Tabel Pengamatan Transportasi Pada Tumbuhan
Nama Tumbuhan :
No
Nomor
Pukul
Tinggi ukuran Larutan
Gelas
(cm)
1

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

2
3
4
5
6
7
8

G.
1.
2.
3.
4.

Pertanyaan Diskusi
Apakah yang terjadi pada tumbuhan tersebut ?
Gelas plastik manakah yang airnya lebih banyak berkurang ?
Mengapa salah satu air pada gelas plastik cepat berkurang ?
Mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi ?

H. Link Youtube yang digunakan untuk Mengunggah Vlog Praktikum

~ Selamat Mengerjakan, Tetap Semangat ~
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Rubrik Penilaian LKPD Pertemuan 1
(Transportasi Air Pada Tumbuhan)
No
1

2

3

4

Soal

Kunci Jawaban dan
Aspek Penilaian

Apakah yang
terjadi pada
tumbuhan
tersebut ?



Gelas plastik
manakah
yang airnya
lebih banyak
berkurang ?



Rubrik Penilaian

Pada tumbuhan akan
terdapat
perubahan
warna
menyerupai
warna dari pewarna
sintesis
yang
digunakan

10= Jika sesuai
kunci jawaban

Gelas plastik
berdaun lebat

10= Jika sesuai
kunci jawaban

yang

10

0 = jika tidak
sesuai kunci
jawaban
10

0 = jika tidak
sesuai kunci
jawaban

Mengapa

salah satu air
pada gelas
plastik cepat
berkurang ?

Karena
organ
tumbuhan pada salah
satu
gelas
masih
trdapat organ batang
dan daun yang dapat
membantuk
proses
pengangkutan air lebih
cepat

10= Jika sesuai
kunci jawaban



Karena
pada
tumbuhan
yang
berdaun lebat masih
terdapat organ daun
yang terdapat jaringan
pengangkut
xylem
sehingga
proses
transportasi air lebih
cepat
dibandingkan
tumbuhan tanpa organ
daun

10= Jika sesuai
kunci jawaban

Mengapa
peristiwa
tersebut
dapat terjadi
?

Skor
Maksimal

0 = jika tidak
sesuai kunci
jawaban

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
40
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10

0 = jika tidak
sesuai kunci
jawaban

Skor Maksimal

Perhitungan Penilaian : Nilai =

10

40

× 100 =
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
PERTEMUAN 2
STRUKTUR DAN FUNGSI JARINGAN TUMBUHAN
Nama
Kelas
Nomor presensi
A. Tujuan :
1. Melalui kegiatan studi literatur dan diskusi kelas peserta didik mampu
menelaah struktur dan fungsi jaringan tumbuhan dengan benar
2. Melalui kegiatan studi literatur, menonton video pembelajaran dan diskusi
kelas peserta didik mampu mengaitkan struktur jaringan penyusun organ
vegetatif dengan fungsi jaringannya pada tumbuhan dengan tepat.
B. Alat :
Alat Tulis
C.
1.
2.
3.

Bahan bacaan :
Aplikasi Struktur dan Fungsi Tumbuhan
Buku IPA Kelas VIII Semester 1
Sumber lain yang relevan

D. Petunjuk : Mengidentifikasi Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan
1. Amatilah dengan seksama setiap petunjuk untuk pengerjaan tabel kegiatan
dalam lembar kerja peserta didik (LKPD).
2. Beri jawaban pada tabel kegiatan dan jawab pertanyaan diskusi !
3. Informasi untuk mengerjakan LKPD dapat diperoleh dari bahan bacaan yang
digunakan dan dari sumber internet atau sumber lain yang relevan.
4. Baca kembali jawaban yang sudah diisi dan dipahami kembali
5. Kumpulkan Lembar Kerja ini melalui platform pembelajaran dengan batas
waktu pengumpulan sesuai dengan yang tertera pada platform pembelajaran
yang sudah disepakati
bersama dengan nama file : Kelas_Nomor
Presensi_Nama.
6. Presentasikan hasil pengerjaan LKPD secara singkat melalui platform
pembelajaran yang sudah disepakati bersama
E. Tabel kegiatan :
Petunjuk :
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Carilah informasi menggunakan aplikasi pertemuan hari ini dan dari sumber lain
yang relevan untuk menjawab tabel identifikasi jaringan tumbuhan di bawah ini !

N
o
1

Organ

2

Batang

3

Daun

Tabel Identifikasi Jaringan Tumbuhan
Nama
Ciri-ciri Jaringan
Jaringan

Fungsi

Akar

F. Pertanyaan Diskusi
1.Tumbuhan membutuhkan berbagai bahan untuk fotosintesis. Salah satunya
adalah air yang bergerak dari akar sampai ke ujung daun
a. Bagaimanakah cara air yang diserap dari tanah dapat sampai ke bagian
daun paling atas ?
b. Bagian organ tumbuhan mana sajakah yang berperan ?
c. Jaringan apa yang sangat berperan dalam proses transportasi air ?
2.

Kesimpulan apa yang dapat anda tuliskan dari tabel kegiatan di atas?

~ Selamat Mengerjakan, Tetap Semangat ~
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Rubrik Penilaian LKPD Pertemuan 2
No

1

Soal

Kunci Jawaban dan
Aspek Penilaian

Rubrik Penilaian

Skor
Maksim
al

Tumbuhan
membutuhkan
berbagai bahan
untuk
fotosintesis.
Salah satunya
adalah air yang
bergerak dari
akar sampai ke
ujung daun
a. Bagaimanaka
h cara air
yang diserap
dari tanah
dapat sampai
ke bagian
daun paling
atas ?
b. Bagian organ
tumbuhan
mana sajakah
yang berperan
?
c. Jaringan apa
yang sangat
berperan
dalam proses
transportasi
air ?

a. Air diserap oleh akar
dengan cara difusi (1)
melalui
rambut
akar
menuju
korteks
(2),
melewati pita kaspari (3),
dan masuk ke jaringan
xilem akar (4). Kemudian
air menuju xilem batang
(5) dan xilem daun (6), dari
xilem
daun
akan
berosmosis (7) masuk ke
dalam
sel
parenkim
palisade (8) dan sel spons
(9) untuk proses fotosintesi.

12 = Jika mencakup semua
poin yang bercetak tebal

12

b. Akar (1), Batang (2),
dan Daun (3)
c. Jaringan xilem (1)
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8 = Jika hanya mencakup
5-9 poin jawaban yang
bercetak tebal
4 = Jika hanya mencakup 14 poin jawaban yang
bercetak tebal
0 = Jika tidak mencakup
seluruh poin jawaban yang
bercetak tebal

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

No

2

Soal

Kunci Jawaban dan
Aspek Penilaian

Rubrik Penilaian

Kesimpulan apa
yang dapat anda
tuliskan
berdasarkan tabel
kegiatan di atas?

Struktur
anatomi
jaringan penyusun organ
tumbuhan memiliki fungsi
yang tidak sama (1) dan
organ tumbuhan tersusun
atas
jaringan
yang
berbeda (2)

10 = Jika hanya mencakup
2 poin jawaban yang
bercetak tebal

Skor Maksimal

Perhitungan Penilaian :
Nilai =

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
22

× 100 =
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Skor
Maksim
al

5 = Jika hanya mencakup 1
poin jawaban yang bercetak
tebal
0 = Jika tidak mencakup
seluruh poin jawaban yang
bercetak tebal
22
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
PERTEMUAN 3
FOTOSINTESIS DAN RESPIRASI PADA TUMBUHAN

Nama
Kelas
Nomor presensi
A. Tujuan :
Melalui kegiatan menonton video pembelajaran dan diskusi kelas peserta didik
mampu mendeteksi proses terjadinya fotosintesis dan respirasi sederhana
dengan benar
B. Bahan bacaan :
1. Buku IPA Kelas VIII Semester 1
2. Aplikasi Struktur dan Fungsi Tumbuhan
3. Sumber lain yang relevan
C. Cara Kerja :
1. Amatilah dengan seksama setiap petunjuk untuk pengerjaan tabel kegiatan
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD).
2. Jawab pertanyaan yang ada pada LKPD
4. Informasi untuk mengerjakan LKPD dapat diperoleh dari Aplikasi Struktur
dan Fungsi Tumbuhan, video pembelajaran dan dari sumber internet atau
sumber lain yang relevan.
3. Baca kembali jawaban yang sudah diisi dan dipahami kembali
4. Kumpulkan Lembar Kerja ini melalui platform pembelajaran dengan batas
waktu pengumpulan sesuai dengan yang tertera pada platform pembelajaran
yang sudah disepakati
bersama dengan nama file : Kelas_Nomor
Presensi_Nama.
5. Presentasikan hasil pengerjaan LKPD secara singkat melalui platform
pembelajaran yang sudah disepakati bersama.
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D. Pertanyaan dan Tabel Kegiatan :

N
o

Tabel Proses Fotosintesis Dan Respirasi
Bagian
Perubahan

Fotosintesis
1
2

Daun yang ditutup Alumunium Foil
Daun yang tidak ditutup Alumunium Foil

Respirasi
1
2

Berisi air kapur
Tidak Berisi air kapur

E. Pertanyaan Diskusi
1. Setelah melihat tayangan video proses fotosintesis dan respirasi pada tumbuhan
di aplikasi multimedia interaktif ,jelaskan bagaimana proses fotosintesis dan
respirasi tersebut dapat terjadi ?
2. Menurut anda , faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya proses
fotosintesis dan respirasi pada tumbuhan ?
~ Selamat Mengerjakan, Tetap Semangat ~
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Rubrik Penilaian LKPD Pertemuan 3
No

1

Soal

Kunci Jawaban dan
Aspek Penilaian

Rubrik Penilaian

Skor
Maksim
al

Setelah melihat
tayangan video
proses
fotosintesis dan
respirasi pada
tumbuhan yang
ada di aplikasi
multimedia
interaktif,
jelaskan
bagaimana proses
fotosintesis dan
respirasi tersebut
dapat terjadi ?

Proses fotosintesis dan
respirasi
terjadi karena
adanya proses perubahan
kimia (1)

12 = Jika mencakup semua
poin yang bercetak tebal

12

Proses perubahan kimia
Pada proses fotosintesis
berupa
perubahan
karbondioksida (2) dan air
dengan bantuan cahaya
(3) dan klorofil (4)
menghasilkan
senyawa
glukosa (5) dan oksigen
(6).

8 = Jika hanya mencakup
4-7 poin jawaban yang
bercetak tebal
4 = Jika hanya mencakup 13 poin jawaban yang
bercetak tebal
0 = Jika tidak mencakup
seluruh poin jawaban yang
bercetak tebal

Proses perubahan kimia
pada
proses
respirasi
berupa
perubahan
glukosa (7) dan oksigen
menghasilkan
air,
karbondioksida,
dan
energi (8).
2

Menurut anda ,
faktor apa saja
yang
mempengaruhi
terjadinya proses
fotosintesis dan
respirasi pada
tumbuhan ?

Karbondioksida
(1),
oksigen (2), air (3), enzim
(4), suhu (5), dan intensitas
cahaya (6)

Perhitungan Penilaian :
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
22

10

5 = Jika hanya mencakup 1
-3 poin jawaban yang
bercetak tebal
0 = Jika tidak mencakup
seluruh poin jawaban yang
bercetak tebal

Skor Maksimal

Nilai =

10 = Jika hanya mencakup
4-6 poin jawaban yang
bercetak tebal

× 100 =

155
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
PERTEMUAN 4
TEKNOLOGI TERINSPIRASI STRUKTUR DAN FUNGSI TUMBUHAN
Nama
Kelas
Nomor presensi
A . Tujuan :
Melalui kegiatan studi literatur dan diskusi kelas peserta didik mampu
menganalisis keberadaan teknologi yang terinspirasi dari struktur dan
fungsi tumbuhan dengan benar.
B. Bahan bacaan :
1. Buku IPA Kelas VIII Semester 1
2. Aplikasi Struktur dan Fungsi Tumbuhan
3. Sumber lain yang relevan
C. Cara Kerja :
1. Amatilah dengan seksama setiap petunjuk untuk pengerjaan tabel kegiatan
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD).
1. Jawab pertanyaan yang ada pada LKPD
2. Informasi untuk mengerjakan LKPD dapat diperoleh dari bahan bacaan
yang digunakan dan dari sumber internet atau sumber lain yang relevan.
3. Baca kembali jawaban yang sudah diisi dan dipahami kembali
4. Kumpulkan Lembar Kerja ini melalui platform pembelajaran dengan batas
waktu pengumpulan sesuai dengan yang tertera pada platform pembelajaran
yang sudah disepakati bersama dengan nama file : Kelas_Nomor
Presensi_Nama.
5. Presentasikan hasil pengerjaan LKPD secara singkat melalui platform
pembelajaran yang sudah disepakati bersama
D. Pertanyaan dan Tabel Kegiatan :
No
Nama Teknologi
1

Panel Surya

2

Sensor Cahaya

156

Penjelasan
Pengertian :
Proses kerja :
Terinspirasi
dari …tumbuhan :
Pengertian :
Proses kerja :
Terinspirasi
dari …tumbuhan :
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No
3

Nama Teknologi
Lapisan pelindung / pengilap

Penjelasan
Pengertian :
Proses kerja :
Terinspirasi
dari …tumbuhan :

~ Selamat Mengerjakan, Tetap Semangat ~
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Rubrik Penilaian LKPD Pertemuan 4
No
1

2

3

Penjelasan
Panel Surya
Pengertian :
Alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi
energy listrik
Proses kerja : Ketika cahaya matahari menambrak
panel surya menyebabkan elektron yang bermuatan
negatif pada panel surya bergerak melalui konduktor
menyababkan terbentuknya arus listrik
Terinspirasi dari …tumbuhan :
Mekanisme fotosintesis pada daun

Sensor Cahaya
Pengertian : Sensor cahaya yang disebut fotoresistor
atau Light-Dependent Resistor (LDR) dan sakelar
pengatur on dan off pada lampu penerangan jalan ini
dapat menyala sendiri ketika menjelang malam dan
mati sendiri saat menjelang pagi tanpa harus
dinyalakan dan dimatikan secara manual.
Proses kerja : Mekanisme kerja Fotoresistor mampu
mendeteksi ada dan tidak adanya cahaya di
lingkungan sekitar. Fotoresistor ini merupakan
resistor atau hambatan listrik yang dapat diubah nilai
hambatannya melalui penyinaran cahaya. Hambatan
listrik dari fotoresistor ini akan berkurang jika terkena
cahaya. Terinspirasi dari …tumbuhan :
Stomata tumbuhan kaktus
Lapisan pelindung / pengilap
Pengertian : Lapisan pelindung atau pengilap
merupakan cat yang tidak mudah kotor, lapisan
pengilap, dan lapisan anti air, misalnya pada semir
sepatu, lapisan pengilap pada mobil atau perabot
rumah tangga, dan lain sebagainya.
Proses kerja : Mekanisme kerjanya yaitu
menggunakan senyawa lipid berupa lilin (wax)
senyawa lipid berupa lilin (wax) untuk melindungi
sepatu, lapisan pengilap pada mobil atau perabot
rumah tangga, dan lain sebagainya dari debu.
Terinspirasi dari …tumbuhan :
Kutikula pada daun
Skor Maksimal

Perhitungan Penilaian :
Nilai =

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉
𝟏𝟐

× 𝟏𝟎𝟎 =
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Penskoran
4 = Jika peserta didik
menjawab 3 pertanyaan
dengan benar
2 = Jika peserta didik
menjawab 2 pertanyaan
dengan benar
1= Jika peserta didik
menjawab 1 pertanyaan
dengan benar
0 = Jika tidak ada
pertanyaan
yang
dijawab benar
4 = Jika peserta didik
menjawab 3 pertanyaan
dengan benar
2 = Jika peserta didik
menjawab 2 pertanyaan
dengan benar
1= Jika peserta didik
menjawab 1 pertanyaan
dengan benar
0 = Jika tidak ada
pertanyaan
yang
dijawab benar

4 = Jika peserta didik
menjawab 3 pertanyaan
dengan benar
2 = Jika peserta didik
menjawab 2 pertanyaan
dengan benar
1= Jika peserta didik
menjawab 1 pertanyaan
dengan benar
0 = Jika tidak ada
pertanyaan
yang
dijawab benar
12
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
PERTEMUAN 4
TEKNOLOGI TERINSPIRASI STRUKTUR DAN FUNGSI TUMBUHAN
(Infografis)
Nama
Kelas
Nomor presensi
A. Tujuan :
Melalui kegiatan studi literature dan diskusi kelas peserta didik mampu
membuat infografis berdasarkan hasil penelusuran terkait teknologi yang
terinspirasi dari struktur tumbuhan dengan tepat dan benar.
B. Bahan bacaan :
1. Buku IPA Kelas VIII Semester 1
2. Aplikasi Struktur dan Fungsi Tumbuhan
3. Sumber lain yang relevan
C. Petunjuk :
1. Membuat infografis tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil studi
literature struktur dan fungsi tumbuhan, dengan kriteria sebagai berikut :
a. Rasio infografis 1:1 mengikuti rasio feed instagram
b. Infografis memuat 4 point utama, yaitu : nama teknologi, deskripsi
teknologi, cara kerja teknologi, dan keterkaitan teknologi tersebut
dengan struktur dan fungsi pada tumbuhan (boleh ditambahkan
informasi pendukung yang relevan).
6. Infografis dikerjakan secara individu
7. Infografis beserta link instagram yang digunakan untuk mengunggah
infografis di kumpulkan melalui platform pembelajaran dengan batas waktu
pengumpulan sesuai yang tertera pada platform pembelajaran yang sudah
disepakati bersama dalam bentuk file (pdf.) dengan nama file :
Kelas_Nomor Presensi_Nama.
Selamat mengerjakan dan tetap semangat 
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Lampiran 5. Lembar Penilaian Pengetahuan/ Kognitif
1. Post test I
a. Kisi-kisi Kuis Post test pertemuan I
No

1

Indikator
Materi
Pencapaian
Kompetensi
3.4.1
Struktur dan
Mengidentifikasi
Fungsi Organ
macam-macam
Tumbuhan
sturktur dan fungsi
organ
penyusun
tumbuhan

Indikator Soal

Bentuk
Soal

C1

Disajikan pertanyaan tentang organ
penyusun tumbuhan yang berfungsi
sebagai alat perkembangbiakan
pada tumbuhan , peserta didik
diminta untuk menyebutkan organ
penyusun tumbuhan berdasarkan
fungsinya tersebut
Disajikan pernyataan tentang fungsi
modifikasi akar pada tumbuhan
singkong, peserta didik menentukan
fungsi akar berdasarkan modifikasi
tersebut
Disajikan pernyataan bahwa organ
pada tumbuhan memiliki fungsi
yang berbeda, peserta didik diminta
untuk menjelaskan fungsi daun
pada kaktus
Disajikan gambar bagian Bunga,
siswa menentukan nama dan fungsi
dari bagian bunga yang dimaksud

Pilihan
Ganda
(PG)

1

C

Pilihan
Ganda
(PG)

2

B

Pilihan
Ganda
(PG)

3

D
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Pilihan
Ganda
(PG)

C2

4

C3

C4

Kunci
Jawaban

B
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No

2

Indikator
Pencapaian
Kompetensi

3.4.2
Membedakan
struktur dan
fungsi organ
tumbuhan

Materi

Struktur dan
Fungsi Organ
Tumbuhan

Indikator Soal

Bentuk
Soal

C1

Disajikan pertanyaan jenis kulit
buah, peserta didik menentukan
jenis kulit buah yang dimaksud

Pilihan
Ganda
(PG)

5

A

Disajikan gambar Biji, siswa
menentukan fungsi yang
ditunjukkan pada gambar

Pilihan
Ganda
(PG)

6

D

Disajikan pertanyaan mengenai
bentuk daun monokotil dan dikotil,
Peserta didik menentukan
perbedaan daun monokotil dan
dikotil
Disajikan pertanyaan mengenai
berkas pengangkut pada batang
monokotil dan dikotil, peserta didik
diminta untuk membedakan berkas
pengangkut pada batang monokotil
dan dikotil
Disajikan pertanyaan mengenai
bentuk biji monokotil dan dikotil,
Peserta didik menentukan
perbedaan biji monokotil dan
dikotil

Pilihan
Ganda
(PG)

7

A

Pilihan
Ganda
(PG)

8

C

Pilihan
Ganda
(PG)

9

B
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C2

C3

C4

Kunci
Jawaban
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No

3

Indikator
Pencapaian
Kompetensi
3.4.3 Mengaitkan
struktur organ
tumbuhan dengan
fungsinya pada
tumbuhan

Materi

Struktur dan
Fungsi Organ
Tumbuhan

Indikator Soal

Bentuk
Soal

Disajikan pernyataan mengenai
proses transportasi pada tumbuhan
menggunakan pewarna makanan
yang menunjukkan hasil bahwa
terjadi perubahan warna pada
bagian organ tumbuhan paling atas,
peserta didik diminta untuk
menyimpulkan hasil dari
pembuktian proses transportasi
pada tumbuhan

Pilihan
Ganda
(PG)
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C1

C2

C3

C4

Kunci
Jawaban

10

D
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b. Soal Post Test Pertemuan I
1. Berikut ini organ tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai alat untuk
perkembangbiakan tumbuhan…
a. Akar, batang, dan daun
c. Bunga, buah, dan biji
b. Akar, daun, dan buah
d. Akar, buah, dan biji
2. Perhatikan gambar di bawah ini !

Modifikasi akar pada tumbuhan singkong membuat akar singkong dapat
berfungsi untuk ...
a. Menyerap oksigen untuk bernapas
b. Menyimpan cadangan makanan
c. Memperkokoh berdirinya tumbuhan
d. Mencegah penguapan air pada akar
3. Pada tumbuhan kaktus, daunnya termodifikasi dalam bentuk duri yang
berfungsi untuk…
a. Tempat terjadinya fotosintesis
b. Tempat respirasi
c. Mencegah penguapan
d. Melindungi tumbuhan dari serangan musuh
4. Perhatikan gambar berikut !

Bagian pada bunga sempurna yang berfungsi sebagai alat reproduksi
ditunjukkan oleh nomer ...
a. 1 dan 3
c. 5 dan 6
b. 2 dan 4
d. 4 dan 6
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5. Tumbuhan dikotil umumnya memiliki susunan tulang daun....
a. Menjari atau menyirip
b. Melengkung atau menyirip
c. Sejajar dan menyirip
d. Menjari dan sejajar
6. Perhatikan gambar berikut !

Bagian biji yang ditunjukkan oleh huruf X merupakan bagian struktur biji
yang berfungsi sebagai …
a. Tempat melindungi bakal buah
b. Tempat melindungi bagian struktur biji
c. Tempat untuk pertumbuhan calon tunas baru
d. Tempat menyimpan cadangan makanan ketika biji mulai berkecambah
7. Batok kelapa yang keras merupakan bagian kulit buah yang disebut …
a. Epikarp
c. Mesokarp
b. Perikarp
d. Endokarp
8. Perbedaan berkas pengangkut pada batang monokotil dan dikotil adalah …
a. Berkas pengangkut pada dikotil tersusun tidak beraturan, sedangkan
monokotil beraturan
b. Berkas pengangkut pada monokotil tersusun beraturan, sedangkan dikotil
tidak beraturan
c. Berkas pengangkut pada dikotil dipisahkan oleh kambium, sedangkan
monokotil tidak memiliki cambium
d. Berkas pengangkut pada dikotil tidak memiliki kambium, sedangkan
monokotil dipisahkan oleh cambium
9. Pada tumbuhan monokotil dan dikotil juga dapat dibedakan berdasarkan
morfologi bijinya yaitu…
a. Biji monokotil berkeping ganda, sedangkan biji dikotil berkeping tunggal
b. Biji monokotil berkeping tunggal, sedangkan biji dikotil berkeping ganda
c. Biji monokotil memiliki dua kotiledon, sedangkan biji dikotil tidak
memiliki kotiledon
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d. Biji monokotil tidak memiliki kotiledon, sedangkan biji dikotil memiliki
satu kotiledon.
10.

Pada proses praktikum transportasi pada tumbuhan menggunakan pewarna
makanan ditemukan perubahan warna pada bagian organ tumbuhan bawah
hingga bagian pucuk batang , hal ini menunjukkan bahwa …
a. Organ akar, batang dan daun berpengaruh dalam pembentukkan
karbohidrat
b. Organ akar, batang dan daun berperan dalam proses transportasi
tumbuhan karena mengandung klorofil
c. Organ akar, batang dan daun berperan dalam proses transportasi
tumbuhan karena tersusun oleh jaringan epidermis
d. Organ akar, batang dan daun berperan dalam proses transportasi
tumbuhan karena terdapat jaringan pengangkut

165

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

c. Rubrik Penilaian Postest Pertemuan I
No

Jawaban

Penskoran
1 = Jika jawaban benar
0 = Jika jawaban salah
1 = Jika jawaban benar
0 = Jika jawaban salah

Skor
Maksimal
1

1

C. Bunga, buah, dan biji

2

B. Menyimpan cadangan makanan

3

D. Melindungi tumbuhan dari
serangan musuh

1 = Jika 1 jawaban benar
0 = Jika jawaban salah

1

4

B. 2 dan 4

1

5

A. Menjari atau menyirip

1 = Jika jawaban benar
0 = Jika jawaban salah
1 = Jika jawaban benar
0 = Jika jawaban salah

6

D. Tempat menyimpan cadangan
makanan ketika biji mulai
berkecambah

1 = Jika jawaban benar
0 = Jika jawaban salah

1

7

A. Epikarp

1

8

C. Berkas pengangkut pada
dikotil dipisahkan oleh kambium,
sedangkan monokotil tidak
memiliki kambium

1 = Jika jawaban benar
0 = Jika jawaban salah
1 = Jika jawaban benar
0 = Jika jawaban salah

9

B.Biji monokotil berkeping
tunggal, sedangkan biji dikotil
berkeping ganda

1 = Jika jawaban benar
0 = Jika jawaban salah

1

10

D. Organ akar, batang, dan daun
berperan dalam proses transportasi
tumbuhan karena terdapat jaringan
pengangkut
Total Skor

1 = Jika jawaban benar
0 = Jika jawaban salah

1

Perhitungan Penilaian :
Nilai =

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉
𝟏𝟎

× 𝟏𝟎𝟎=
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1

1

1

10
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2. Post test Pertemuan II
a. Kisi-kisi Post test pertemuan II
No

1

Indikator
Pencapaian
Kompetensi
3.4.4
Menelaah
struktur dan
fungsi
jaringan
tumbuhan

Materi

Struktur dan
fungsi
jaringan
tumbuhan

Indikator Soal

Bentuk
Soal

C1

Disajikan pertanyaan mengenai fungsi
jaringan akar , peserta didik diminta
untuk menelaah jaringan yang
memiliki fungsi tersebut
Disajikan pernyataan mengenai fungsi
jaringan, peserta didik diminta untuk
membedakan kedua fungsi jaringan
tersebut
Disajikan suatu pernyataan mengenai
ciri-ciri jaringan, peserta didik diminta
untuk menentukan jaringan yang
dimaksud.
Disajikan suatu pernyataan mengenai
ciri-ciri jaringan, peserta didik diminta
untuk menentukan jaringan jaringan
yang dimaksud.

Pilihan
Ganda
(PG)

1
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Pilihan
Ganda
(PG)
Pilihan
Ganda
(PG)
Pilihan
Ganda
(PG)

C2

C3

C4

Kunci
Jawaban
A

2

A

3

C

4

D
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No

2

Indikator
Pencapaian
Kompetensi
3.4.5
Mengaitkan
struktur
jaringan
penyusun
organ
vegetatif
dengan fungsi
jaringannya
pada
tumbuhan

Materi

Indikator Soal

Bentuk
Soal

Struktur
jaringan
penyusun
organ
vegetatif
dengan fungsi
jaringannya
pada
tumbuhan

Disajikan pernyataan mengenai jaringan
penyusun akar, peserta didik diminta
untuk mengurutkan jaringan penyusun
akar dari luar ke dalam dengan tepat

Pilihan
Ganda
(PG)

Disajikan pertanyaan mengenai jaringan
parenkim, peserta didik diminta
menelaah fungsi jaringan parenkim
yang tepat
Disajikan pertanyaan mengenai fungsi
stomata pada daun, peserta didik
diminta menelaah fungsi stomata pada
daun yang tepat
Disajikan pernyataan mengenai ciri
suru jaringan dari hasil pengamatan,
peserta
didik
diminta
untuk
menganalisis
jaringan
tersebut
berdasarkan ciri-ciri yang dimaksud
Disajikan pernyataan terkait fungsi dari
jaringan, peserta didik diminta untuk
mengaitkan fungsi jaringan dengan
jenis jaringannya.
Disajikan pernyataan mengenai bagian
keras yang terdapat pada tempueung
kelapa, peserta didik diminta untuk
menganalisis jaringan yang menyusun
bagian tersebut

Pilihan
Ganda
(PG)

6

D

Pilihan
Ganda
(PG)

7

A
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C1

C2

C3

C4

5

Kunci
Jawaban
C

Pilihan
Ganda
(PG)

8

D

Pilihan
Ganda
(PG)

9

B

Pilihan
Ganda
(PG)

10

A
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b. Soal Post Test Pertemuan II
1. Bagian akar yang berfungsi mengangkut air dan mineral adalah …
b. Xilem
c. Epidermis
c. Floem
d. Korteks
2. Berikut fungsi dari jaringan tumbuhan :
1. Mengangkut air dan zat – zat terlarut di dalamnya menuju dari akar
menuju daun
2. Mengangkut makan hasil fotosintesis dari daun keseluruh tubuh
tumbuhan
Berdasarkan pernyataan di atas, nama jaringan yang tepat sesuai fungsi
jaringan diatas secara berurutan adalah …
a. Xilem dan Floem
c. Kolenkim dan Sklerenkim
b. Floem dan Xilem
d. Sklerenkim dan Kolenkim
3. Perhatikan keterangan di bawah ini !
1. Memiliki vakuola besar
2. Serabut dinsing sel tersusun tak teratur
3. Sitoplasma sedikit, terletak di tepi
4. Tidak memiliki dinding sel sekunder
5. Memiliki banyak sitoplasma ih
Berdasarkan keterangan di atas, yang merupakan ciri sel dalam jaringan
dewasa adalah nomor ….
b. 1-2
c. 2-4

c. 1-3
d. 4-5

4. Perhatikan keterangan di bawah ini !
1. Merupakan jaringan tumbuhan yang terletak paling luar
2. Terdapat pada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji
3. Sel-selnya tersusun rapih
4. Kadang memiliki lapisan kutikula di permukaan luarnya.
Berdasarkan keterangan di atas, jaringan yang dimaksud adalah…
b. Parenkim
c. Kolenkim

c. Penyokong
d. Epidermis

5. Berikut ini jaringan penyusun akar :
1. Silinder pusat
3. Korteks
2. Endodermis
4. Epidermis
Urutan jaringan penyusun akaar dari luar ke dalam adalah …
a. 4-2-3-1
c. 4-3-2-1
b. 4-3-1-2
d. 4-2-1-3
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6. Fungsi jaringan parenkim adalah sebagai berikut, kecuali …
a. Sebagai penyokong
c. Sebagai penutup luka pada tumbuhan
b. Menyimpan cadangan makanan d. Sebagai pengangkut zat hara
7. Stomata yang terdapat pada epidermis memiliki fungsi sebagai berikut,
kecuali…
a. Transportasi
c. Respirasi
b. Transpirasi
d. Pertukaran Gas
8. Ketika melakukan praktikum, seorang peserta didik mengamati sayatan
melintang pada daun dengan menggunakan mikroskop. Hasil pengamatan
menunjukkan adanya jaringan dengan ciri-ciri berikut :
1. Bentuk sel memanjang
2. Tersusun seperti pagar
3. Mempunyai banyak kloroplas
Berdasarkan ciri-ciri di atas, jaringan tersebut adalah …
a. Epidermis
c. Spons
b. Xilem
d. Palisade
9. Mengapa fotosintesis lebih efisien dilakukan di jaringan parenkim palisade
daripada di parenkim spons ?
a. Karena parenkim palisade adalah jaringan yang ada di dalam daun
memilki bentuk sel tidak beraturan dan memiliki klorofil lebih banyak
dari parenkim spons
b. Karena parenkim palisade adalah jaringan yang ada di dalam daun
memilki bentuk sel yang memanjang, susunanya rapat dan memiliki
klorofil lebih banyak dari parenkim spons
c. Karena parenkim spons adalah jaringan yang ada di dalam daun
memilki bentuk sel tidak beraturan dan memiliki klorofil lebih banyak
dari parenkim palisade
d. Karena parenkim spons adalah jaringan yang ada di dalam daun
memilki bentuk sel yang memanjang, susunanya rapat dan memiliki
klorofil lebih banyak dari parenkim palisade
10. Seorang penjual kelapa sedang mengupas buah kelapa dan mendapatkan
bagian yang keras (tempurung kelapa), bagian keras tersebut tersusun oleh
jaringan…
a. Sklerenkim
c. Kolenkim
b. Parenkim
d. Floem
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c. Rubrik Penilaian Postest Pertemuan II
No

Jawaban

Penskoran

1

A.Xilem

2

A.Xilem dan Floem

3

C.1-3

4

D .Epidermis

5

C. 4-3-2-1

6

D. Pengangkut zat hara

7

A.Transportasi

8

D. Palisade

9

B Karena parenkim palisade
adalah jaringan yang ada di dalam
daun
memilki bentuk sel yang
memanjang, susunanya rapat dan
memiliki klorofil lebih banyak
dari parenkim spons
A.Sklerenkim

10

1 = Jika jawaban benar
0 = Jika jawaban salah
1 = Jika jawaban benar
0 = Jika jawaban salah
1 = Jika jawaban benar
0 = Jika jawaban salah
1 = Jika 1 jawaban benar
0 = Jika jawaban salah
1 = Jika jawaban benar
0 = Jika jawaban salah
1 = Jika jawaban benar
0 = Jika jawaban salah
1 = Jika jawaban benar
0 = Jika jawaban salah
1 = Jika jawaban benar
0 = Jika jawaban salah
1 = Jika jawaban benar
0 = Jika jawaban salah

1 = Jika jawaban benar
0 = Jika jawaban salah

Total Skor

Perhitungan Penilaian :
Nilai =

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉
𝟏𝟎

× 𝟏𝟎𝟎 =
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Skor
Maksimal
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
10
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3. Pre test Pertemuan III
a. Kisi-kisi Pre test pertemuan III
No

1

Indikator
Pencapaian
Kompetensi
3.4.6
Mendeteksi
proses
terjadinya
fotosintesis
dan respirasi
sederhana

Materi

Indikator Soal

Proses
fotosintesis
dan respirasi
tumbuhan

Disajikan pernyataan terkait hasil dari
percobaan proses respirasi, peserta didik
diminta untuk mendeteksi penyebab proses
tersebut terjadi
Disajikan pernyataan terkait uji proses
fotosintesis, peserta didik diminta untuk
mendeteksi hasil dari uji tersebut
Disajikan pertanyaan mengenai proses
fotosintesis , peserta didik diminta untuk
menyebutkan mengapa proses tersebut
terjadi
Disajikan pertanyaan mengenai proses
fotosintesis , peserta didik diminta untuk
menyebutkan hasil dari proses fotosintesis

Disajikan pertanyaan mengenai hasil uji
proses fotosintesis , peserta didik diminta
untuk menyebutkan hasil dari proses
fotosintesis
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Jenis Soal

C1

C2

C3

C4

Kunci
Jawaban

Isian
Singkat

1

Terlampir

Isian
Singkat

2

Terlampir

Isian
Singkat

3

Terlampir

Isian
Singkat

4

Terlampir

5

Terlampir
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b. Soal Pretest III
1. Dalam percobaan, kecambah dapat merubah kapur menjadi keruh. Hal ini
membuktikan tumbuhan pada saat respirasi ….
2. Tanaman kacang disimpan di tempat gelap selama 2 hari, daunnya dipetik
dan disinari dengan sinar hijau selama beberapa menit, kemudian dilakukan
uji amilum dengan lugol. Dari percobaan ini daun tersebut akan tampak …..
3. Oksigen yang dihasilkan pada proses fotosintesis berasal dari…
4. Pada fotosinteis yang berlangsung di dalam kloroplas terjadi proses
perubahan energi cahaya menjadi….
5. Pada proses percobaan fotosintesis menggunakan metode sach adalah untuk
mengetahui bahwa proses fotosintesis menghasilkan ….
c. Rubrik Penilaian Pretest Pertemuan 3
No
1
2

3

Uraian Jawaban
Mengeluarkan
karbondioksida
tidak berwarna biru karena
sinar hijau tidak
dimanfaatkan untuk
fotosintesis
Fotolisis

4

Perubahan energi cahaya
menjadi energi kimia

5

Amilum

Penskoran
1 = Jika jawaban benar
0 = Jika jawaban salah
1 = Jika jawaban benar
0 = Jika jawaban salah

1 = Jika jawaban benar
0 = Jika jawaban salah
3 = Jika 3 jawaban benar
2 = Jika 2 jawaban benar
1 = Jika 1 jawaban benar
0 = Jika jawaban salah
1 = Jika jawaban benar
0 = Jika jawaban salah

Total Skor

Perhitungan Penilaian :
Nilai =

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉
𝟕

× 𝟏𝟎𝟎=
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Skor Maksimal
1
1

1
3

1
7
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3. Ulangan Harian Pertemuan 4
a. Kisi-kisi Ulangan Harian
N
o
1

2

Indikator
Materi
Pencapaian
Kompetensi
3.4.1
Struktur dan
Mengidentifik fungsi Organ
asi
macam- Tumbuhan
macam organ
penyusun
tumbuhan,
struktur dan
fungsi organ
tumbuhan

3.4.2
Membedakan
struktur dan
fungsi organ
tumbuhan

Struktur dan
fungsi Organ
Tumbuhan

Indikator Soal

Bentuk
Soal

C1

Disajikan pertanyaan tentang organ
penyusun tumbuhan yang berfungsi
untuk pertumbuhan dan
perkembangan pada tumbuhan ,
peserta didik diminta untuk
menyebutkan organ penyusun
tumbuhan berdasarkan fungsinya
tersebut

Pilihan
Ganda
(PG)

1

Disajikan gambar anatomi akar,
peserta didik diminta menerangkan
fungsi dan struktur dari gambar
yang disajikan

Pilihan
Ganda
(PG)

2

B

Disajikan pertanyaan mengenai
berkas pengangkut pada batang
monokotil dan dikotil, peserta didik
diminta untuk membedakan berkas
pengangkut pada batang monokotil
dan dikotil

Pilihan
Ganda
(PG)

3

C
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C2

C3

C4

Kunci
Jawaban
C
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N
o
3

4

5

Indikator
Pencapaian
Kompetensi
3.4.3
Mengaitkan
struktur
organ
tumbuhan
dengan
fungsinya
pada
tumbuhan
3.4.4
Menelaah
struktur dan
fungsi
jaringan
tumbuhan

3.4.5
Mengaitkan
struktur
jaringan
penyusun
organ
vegetatif
dengan
fungsi
jaringannya
pada
tumbuhan

Materi

Struktur dan
fungsi Organ
Tumbuhan

Struktur dan
Fungsi
Jaringan
Penyusun
Organ
Tumbuhan

Struktur dan
Fungsi
Jaringan
Penyusun
Organ
Tumbuhan

Indikator Soal

Bentuk
Soal

Disajikan pernyataan mengenai
proses transportasi pada tumbuhan
menggunakan pewarna makanan
yang menunjukkan hasil bahwa
terjadi perubahan warna pada bagian
organ tumbuhan paling atas, peserta
didik diminta untuk menyimpulkan
hasil dari pembuktian proses
transportasi pada tumbuhan
Disajikan suatu pernyataan mengenai
kambium, peserta didik diminta
untuk mengklasifikasi pernyataan
yang benar mengenai kambium
Disajikan pernyataan mengenai suatu
jaringan, peserta didik diminta untuk
menganalisis nama jaringan dari
pernyataan tersebut
Disajikan pernyataan bahwa
tumbuhan tingkat rendah tidak
memiliki jaringan mekanik untuk
mempertahankan tubuh dari terpaan
lingkungan, peserta didik diminta
menganalisis bagaimana cara
tumbuhan tingkat rendah
mempertahankan tubuh dari terpaan
lingkungan.

Pilihan
Ganda
(PG)

4

D

Pilihan
Ganda
(PG)

5

B
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Pilihan
Ganda
(PG)

C1

C2

C3

C4

Kunci
Jawaban

6

C

7

A
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N
o
6

7

Indikator
Pencapaian
Kompetensi
3.4.6
Mendeteksi
proses
terjadinya
fotosintesis
dan respirasi
sederhana

3.4.7

Menganalisi
s kaitan
antara
teknologi
yang
terinspirasi
dari struktur
dan fungsi
tumbuhan
dengan
prinsipprinsip yang
diterapkan

Materi

Proses
fotosintesis
dan respirasi
tumbuhan

Teknologi
yang
terinspirasi
dari struktur
Tumbuhan

Indikator Soal

Bentuk
Soal

Disajikan pernyataan terkait uji
proses fotosintesis, peserta didik
diminta untuk mendeteksi hasil dari
uji tersebut
Disajikan suatu pertanyaan mengenai
reaksi kimia dalam proses respirasi,
peserta didik diminta untuk
mengurutkan reaksi proses respirasi
dengan tepat
Disajikan pernyataan bahwa cara
kerja sensor cahaya pada lampu
penerangan jalan terinspirasi dari
stomata pada tumbuhan kaktus,
peserta didik diminta untuk
menyimpulkan tujuan cara kerja
stomata pada tumbuhan kaktus

Pilihan
Ganda
(PG)

176

Pilihan
Ganda
(PG)

Pilihan
Ganda
(PG)

C1

C2

C3

C4

8

Kunci
Jawaban
D

9

A

10

D
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b. Soal Ulangan Harian
1. Berikut ini organ tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai alat untuk
pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan…
a. Akar, batang, dan daun
c. Bunga, buah, dan biji
b. Akar, daun, dan buah
d. Akar, buah, dan biji
2. Perhatikan gambar anatomi akar !

Berdasarkan gambar, fungsi dari struktur X adalah …
a. Melindungi akar ketika menembus tanah
b. Memperluas daerah penyerapan air dan unsur hara
c. Mengangkut air dan unsur hara dari tanah
d. Menopang pohon agar tetap berdiri
3.

Perbedaan berkas pengangkut pada batang monokotil dan dikotil adalah …
a. Berkas pengangkut pada dikotil tersusun tidak beraturan, sedangkan
monokotil beraturan
b. Berkas pengangkut pada monokotil tersusun beraturan, sedangkan
dikotil tidak beraturan
c. Berkas pengangkut pada dikotil dipisahkan oleh kambium, sedangkan
monokotil tidak memiliki kambium
d. Berkas pengangkut pada dikotil tidak memiliki kambium, sedangkan
monokotil dipisahkan oleh cambium

4.

Pada proses praktikum transportasi pada tumbuhan menggunakan pewarna
makanan ditemukan perubahan warna pada bagian organ tumbuhan bawah
hingga bagian pucuk batang , hal ini menunjukkan bahwa …
a. Organ akar, batang dan daun berpengaruh dalam pembentukkan
karbohidrat
b. Organ akar, batang dan daun berperan dalam proses transportasi
tumbuhan karena mengandung klorofil
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c. Organ akar, batang dan daun berperan dalam proses transportasi
tumbuhan karena tersusun oleh jaringan epidermis
d. Organ akar, batang dan daun berperan dalam proses transportasi
tumbuhan karena terdapat jaringan pengangkut
5.

Perhatikan pernyataan berikut ini !
1. Terdapat pada tumbuhan dikotil
2. Trdapat pada tumbuhan monokotil
3. Sel-selnya aktif membelah
4. Hanya tampak pada bagian kulit batang
Pernyataan yang benar mengenai kambium adalah …
a. 1,2, dan 3
c. 1 dan 3
b. 1,2, dan 4
d. 2 dan 4

6.

Seorang siswa sedang mengamati sebuah jaringan tumbuhan yang memiliki
ciri-ciri sebgai berikut :
1. Memiliki struktur tipis
2. Berbentuk persegi panjang
3. Berfungsi sebagai pelindung untuk jaringan yang ada dibawahnya
Berdasarkan ciri-ciri tersebut, jaringan yang sedang diamati adalah
jaringan …
a. Korteks
b. Palisade

c. Epidermis
d. Endodermis

6.

Pada tumbuhan tingkat tinggi memiliki jaringan mekanik yang berfungsi
untuk mempertahankan tubuh tumbuhan dari terpaan lingkungan, namun
tumbuhan tingkat rendah tidak memiliki jaringan tersebut. Tumbuhan
tingkat rendah mempertahankan tubuhnya dari terpaan lingkungan dengan
cara …
a. Memanfaatkan tekanan turgor sel-selnya
b. Memiliki dinding sel yang tebal
c. Membentuk banyak trikoma
d. Memiliki banyak parenkim air

7.

Sehelai daun ditutupi sebagian dengan kertas timah, lalu diletakkan di
tempat yang terkena cahaya matahari selama 24 jam. Daun tersebut
kemudian dipetik dan dilakukan uji iodium pada permukaan atas daun.
Proses tersebut merupakan cara untuk ....
a. Mengetahui bahwa amilum terdapat pada seluruh bagian daun
b. Mengetahui bahwa klorofil diperlukan dalam fotosintesis

178

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

c. Mengetahui bahwa pada fotosintesis terbentuk gas oksigen
d. Mengetahui bahwa hasil fotosintesis adalah amilum
8.

Pada proses respirasi dihasilkan air, karbondioksida, dan ATP. Reaksi kimia
yang benar dari pembentukan ketiga zat tersebut adalah …
a. C6H12O6+6O2
6CO2+6H2O+ Energy (ATP)
b. C6H12O6 + 6CO2
6H2O +6O2 + Energy (ATP)
c. 6CO2 + 6O2
d. Klorofil + 6O2

9.

Cahaya matahari & klorofil
Cahaya matahari

C6 H12O6 + 6O2
C6H12O6 +6H2O +6CO2

Pada lampu penerangan jalan dipasangi sensor cahaya, apabila sinar
matahari mengenai fotoresistor menyebabkan saklar aktif dan mematikan
listrik lampu. Teknologi ini terinspirasi dari cara kerja stomata pada kaktus.
Stomata pada tumbuhan kaktus akan menutup pada siang hari dan membuka
di malam hari. Kesimpulan apa yang tepat bedasarkan informasi tersebut…
a. Menutupnya stomata pada siang hari bertujuan untuk mencegah
terjadinya respirasi
b. Menutupnya stomatas pada siang hari bertujuan untuk meminimalisir
laju transpirasi
c. Membukanya stomata pada malam hari bertujuan untuk mencegah
terjadinya proses respirasi
d. Membukanya stomata pada malam hari bertujuan untuk mempercepat
laju transpirasi.
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c. Rubrik Penilaian Ulangan Harian
No
1
2

Uraian Jawaban

Penskoran

C. Bunga, buah, dan biji

1 = Jika jawaban benar
0 = Jika jawaban salah
B.Memperluas
daerah 1 = Jika jawaban benar
penyerapan air dan unsur hara
0 = Jika jawaban salah

Skor
Maksimal
1
1

3

C.Berkas pengangkut pada 1 = Jika 1 jawaban benar
dikotil
dipisahkan
oleh 0 = Jika jawaban salah
kambium, sedangkan monokotil
tidak memiliki kambium

1

4

D. Organ akar, batang, dan daun 1 = Jika jawaban benar
berperan
dalam
proses 0 = Jika jawaban salah
transportasi tumbuhan karena
terdapat jaringan pengangkut
B. 1,2, dan 4
1 = Jika jawaban benar
0 = Jika jawaban salah
C. Epidermis
1 = Jika jawaban benar
0 = Jika jawaban salah
A. Memanfaatkan tekanan
1 = Jika jawaban benar
turgor sel-selnya
0 = Jika jawaban salah
D. Mengetahui bahwa hasil 1 = Jika jawaban benar
fotosintesis adalah amilum
0 = Jika jawaban salah

1

A. C6H12O6+6O2
6CO2+6H2O+Energy (ATP)
D. Membukanya stomata pada
malam hari bertujuan untuk
mempercepat
laju
transpirasi.

1

5
6
7
8

9
10

1 = Jika jawaban benar
0 = Jika jawaban salah
1 = Jika jawaban benar
0 = Jika jawaban salah

Total Skor
Perhitungan Penilaian :
Nilai =

𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉
𝟏𝟎

× 𝟏𝟎𝟎=
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Lampiran 6. Lembar Penilaian Praktikum
a. Format Penilaian Instrument Praktikum Pertemuan I
Kelas/Semester
:
Pertemuan ke:
Petunjuk
:
Berilah tanda centang (√) pada kolom skala 1-2 sesuai dengan aspek yang
dinilai
Aspek Penilaian
N
o Nama

Persia
pan

1

2

Proses
sistematik
a cara
kerja
praktiku
m
1
2

Hasil
Praktiku
m

1

2

Total
Skor

Sistemat
ika
Video

1

2

Ket

Audiovi
sual
dalam
Video

1

2

b. Rubrik Penilaian Praktikum Pertemuan 1
No

Aspek
Penilaian

Kriteria Penilaian

Rubrik Penilaian

1

Persiapan

2

Proses
sistematika
cara kerja
praktikum

Skor 2 : Jika
memenuhi 2 kriteria
penilaian
Skor 1 : Jika
memenuhi 1 kriteria
penilaian.
Skor 2 : Jika
memenuhi 2 kriteria
penilaian
Skor 1 : Jika
memenuhi 1 kriteria
penilaian

3

Hasil
Praktikum

1) Menggunakan
alat
yang
diperlukan
sesuai
panduan
praktikum pada LKPD
2) Menggunakan
bahan
yang
diperlukan
sesuai
panduan
praktikum pada LKPD
1) Melakukan urutan praktikum
secara sistematis sesuai petunjuk
praktikum pada LKPD
2) Menggunakan alat dan bahan
dengan cara sesuai yang tertera
pada panduan praktikum dalam
LKPD
1) Menyantumkan Hasil Pengamatan
sesuai dengan yang di peroleh
2) Kesesuaian
siswa
dalam
menyimpulkan hasil praktikum
menggunakan teori
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Skor 2 : Jika
memenuhi 2 kriteria
penilaian
Skor 1 : Jika
memenuhi 1 kriteria
penilaian

Skor
Maksima
l
2

2

2
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No

Aspek
Penilaian

Kriteria Penilaian

Rubrik Penilaian

4

Sistematika
Video

1) Video praktikum disajikan runtut
pembuka/pendahuluan,Isi,
dan
Penutup
2) Menggunakan tulisan sesuai EYD

Skor 2 : Jika
memenuhi 2 kriteria
penilaian
Skor 1 : Jika
memenuhi 1 kriteria
penilaian

5

Audiovisual 1) Kualitas suara atau audio yang
terdapat di video terdengar jelas
dalam Video
2) Font dan warna yang terdapat
dalam video dapat terlihat jelas

Skor 2 : Jika
memenuhi 2 kriteria
penilaian
Skor 1 : Jika
memenuhi 1 kriteria
penilaian

Skor Total

Penilaian Skor :
Nilai Praktikum =

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
10

× 100 =
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Skor
Maksima
l
2

2
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Lampiran 7. Lembar Penilaian Infografis
1. Instrument Penilaian Infografis Pertemuan IV
Satuan Pendidikan
: SMP
Kelas / Semester
: VIII../ I
Mata Pelajaran
: IPA
Petunjuk
:
Berilah tanda centang (√) pada kolom skala 1-4 sesuai dengan aspek yang
dinilai
N
o

Nama

Bentuk
Produk

Sistematika
1
2 3 4

Aspek Penilaian
Substansi Isi
1 2
3
4
1

Estetika
2 3
4

Total
Skor

Ket

1

2. Rubrik Penilaian Infografis Pertemuan IV
Aspek
Penilaian
Sistematika

Substansi Isi

Kriteria Penilaian

Rubrik Penilaian

1. Infografis disajikan dalam
ukuran yang sesuai dengan yang
diminta guru
2. Mengandung 2 komponen
konten khusus yang ditentukan
guru
3. Mengandung 3 komponen
konten khusus yang ditentukan
guru
4. Informasi
pada
infografis
didajikan urut berdasarkan
komponen
kontenyang
ditentukan guru
1. Informasi keterkaitan teknologi
dengan struktur dan fungsi
jaringan
tumbuhan
yang
disajikan pada infografis jelas,
padat, dan benar
2. Karya mengandung isi yang
relevan
dengan
materi
pembelajaran baik dari isi
informasi maupun penggunaan
gambar/ilustrasi
3. Karya mengandung isi dari
beragam sumber yang relevan
dan terbaru

Skor 4 : Jika memenuhi 4
kriteria penilaian
Skor 3 : Jika memenuhi 3
kriteria penilaian
Skor 2 : Jika memenuhi 2
kriteria penilaian
Skor 1 : Jika memenuhi 1
kriteria penilaian
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Skor 4 : Jika memenuhi 4
kriteria penilaian
Skor 3 : Jika memenuhi 3
kriteria penilaian
Skor 2 : Jika memenuhi 2
kriteria penilaian
Skor 1 : Jika memenuhi 1
kriteria penilaian

Skor
Maksimal
4

4

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Aspek
Penilaian

Kriteria Penilaian
4.

Estetika

1.
2.

3.

4.

Kesesuaian
gambar
yang
digunakan dengan konten
teknologi yang dipilih
Karya dikemas menarik dan
kreatif
Setiap informasi yang disajikan
memiliki proporsi yang sesuai
untuk menunjang fungsi hasil
karya dalam pembelajaran
Karya menggunakan gambar
atau ilustrasi yang mendukung
keindahan tampilan
Ukuran font dan jenis huruf
sesuai dan dapat dibaca dengan
jelas
Skor Total

Penilaian Skor :
Nilai =

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
12

× 100 =

184

Rubrik Penilaian

Skor
Maksimal

Skor 4 : Jika memenuhi 4
kriteria penilaian
Skor 3 : Jika memenuhi 3
kriteria penilaian
Skor 2 : Jika memenuhi 2
kriteria penilaian
Skor 1 : Jika memenuhi 1
kriteria penilaian

4
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Lampiran 8. Instrument Penelitian
a. Instrument Kuisioner Analisis kebutuhan
Kuisioner Analisis Kebutuhan Sekolah Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)
Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Nama Mahasiswa

: Deba Kusumajati

NIM

: 171434001

Tema Skripsi
untuk Siswa SMP.

: Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android
IDENTITAS GURU

Nama Guru
Kelas
Nama Sekolah
Tanggal Wawancara
KISI-KISI PERNYATAAN ANALISIS KEBUTUHAN
No
1

Aspek Pernyataan Analisis Kebutuhan
Media Pembelajaran
e.
f.
g.
h.

2

3

Pengertian
Jenis
Implementasi
Kepentingan

Media software powerpoint / Macromedia
flash yang diintegrasikan menjadi aplikasi
berbasis android
Model Pembelajaran
d. Pengertian Model Pembelajaran
e. Jenis Model Pembelajaran
f. Implementasi

4
5

Karakteristik materi
Karakteristik Siswa dan hasil belajar
Siswa
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No. Pernyataan
1,2
3,4
5,6,7,8,9,10
11
12,13

14
15
16,17
18,19
20,21,22
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Kuisioner Pertanyaan
No
1
2

3

4

5

6
7

8
9

10

11

12

Pertanyaan
Menurut Pemahaman Bapak/Ibu apa yang
dimaksud dengan media Pembelajaran ?
Menurut Pemahaman Bapak/Ibu, apa
perbedaan media pembelajaran konvensional
dan IT ?
Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu media
pembelajaran IT apa yang sering Bapak/Ibu
gunakan dalam pembelajaran Biologi yang
diterapkan pada Pembelajaran Jarak Jauh
(PJJ) ?
Media Pembelajaran IT yang biasa
Bapak/Ibu gunakan selama Pembelajaran
Jarak Jauh (PJJ) pada materi Biologi dibuat
sendiri atau disediakan dari sekolah ataukah
diperoleh dari internet ?
Berdasarkan
Pengalaman,
Apakah
Bapak/Ibu mengalami kesulitan untuk
menyiapkan media pembelajaran IT yang
interaktif pada Pembelajaran Jarak Jauh
(PJJ) ?
Bagaimana cara Bapak/Ibu mengatasi
kesulitan tersebut ?
Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan
dalam menggunakan media pembelajaran IT
selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ?
Bagaimana Cara Bapak / Ibu mengatasi
Kesulitan tersebut ?
Apakah Bapak/Ibu pernah menggunakan
media pembelajaran yang digunakan untuk
mengevaluasi dan mere-view materi ?
Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu aplikasi
apa saja yang sudah pernah Bapak/Ibu
gunakan dalam Pembelajaran Jarak Jauh
(PJJ) ?
Berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu media
pembelajaran apa yang dibutuhkan dalam
Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) ?
Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa
software powerpoint / Macromedia flash
yang bisa digunakan sebagai media
pembelajaran interaktif yang di integrasikan
dalam bentuk aplikasi android ?
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No
13

14
15

16

17

18

19

20

Pertanyaan
Jika Bapak/Ibu sudah mengetahui, apakah
Bapak/Ibu pernah menerapkan atau
membuat media pembelajaran interaktif
berbasis aplikasi android menggunakan
Software powerpoint / Macromedia flash ?
Jika pernah, Pada materi apa dan mengapa
menggunakan media pembelajaran berbasis
aplikasi android untuk materi tersebut ?
Menurut Bapak/ Ibu apa yang dimaksud
dengan model pembelajaran ?
Model Pembelajaran apa yang biasa Bapak/
Ibu gunakan selama pembelajaran Jarak Jauh
(PJJ) ?
Menurut pengalaman Bapak/Ibu selama
pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) model
pembelajaran yang diterapkan, apakah sudah
dapat berjalan dengan baik sesuai dengan
tujuan pembelajaran atau harapan Bapak/Ibu
?
Jika belum sesuai, menurut Bapak/Ibu hal
apa yang mempengaruhi ketercapaian tujuan
pembelajaran dengan penerapan model
pembelajaran tersebut ?
Menurut Bapak/ Ibu materi Biologi apa yang
dirasa sulit untuk dipahami oleh siswa atau
dapat terjadi kemungkinan miskonsepsi jika
dipelajari secara daring ? Bisa diperoleh juga
dari pengalaman Bapak/Ibu yang pernah
mengalami kesulitan dalam memberikan
materi ajar saat pembelajaran luring, yang
memungkinkan terjadinya kesulitan yang
lebih jika dipelajari secara daring
Mengapa Materi tersebut termasuk dalam
materi yang sulit atau materi yang dapat
memungkinkan terjadinya miskonsepsi
siswa ? Bisa juga dilihat dari hasil evaluasi
belajar siswa berupa jawaban siswa yang
masih banyak menjawab salah.
Bagaimana hasil belajar siswa pada materi
tersebut ? (Disertai persentase hasil evaluasi
belajar siswa yang mencapai KKM)
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No
21

22

Pertanyaan
Menurut Bapak/Ibu bagaimana motivasi
siswa selama mengikuti pembelajaran, bisa
berupa keaktifan siswa saat tanya jawab
selama mempelajari materi tersebut ? Bisa
diperoleh juga dari pengalaman Bapak/Ibu
rasakan
terkait motivasi siswa saat
pembelajaran luring. ( dapat disertai dengan
bentuk persentase siswa yang termotivasi
atau aktif)
Jika hasil belajar dan motivasi siswa rendah,
apa yang Bapak/Ibu lakukan sebagai upaya
meningkatkan motivasi dan hasil belajar
siswa ?

Jawaban

b. Instrumen Validasi Produk
1. Instrument Kuesioner Validasi Ahli Media
KUESIONER VALIDASI KELAYAKAN MEDIA OLEH AHLI MEDIA
Judul Penelitian : “Pengembangan Multimedia Interaktif Berbasis Android pada
Materi Struktur dan Fungsi Tumbuhan untuk Kelas VIII Sekolah Menengah
Pertama”.
IDENTITAS AHLI MEDIA
Nama
:
NIP
:
Instansi
:
Kompetensi Dasar (KD) :
3.4 Menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta
teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan
4.4 Menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang
teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan.
Petunjuk :
Mohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk menilai “Pengembangan Multimedia Interaktif
Berbasis Android pada Materi Struktur dan Fungsi Tumbuhan untuk Kelas VIII
Sekolah Menengah Pertama”, dengan memberi tanda centang (√) pada hasil skor
berdasarkan penelaahan pada media yang dikembangkan serta memberikan saran
dan komentar untuk revisi produk pada tempat yang disediakan. Terima kasih.
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No

Indikator
1

Penilaian
2 3 4

A. Komunikasi Visual
1
Konsep/Komponen aplikasi
media
pembelajaran
interaktif
2

Tampilan layar media
pembelajaran Interaktif

3

Kesesuaian
animasi
multimedia interaktif

4

Kesesuaian
warna

pemilihan

5

Kesesuaian
huruf/ font

pemilihan

6

Kesesuaian pemilihan audio

7

Konsep aplikasi media
pembelajaran interaktif

8

Komunikatif dan Interaktif

B. Penyajian dan Penggunaan
1
Kemudahan Navigasi

2

Kelengkapan
komponen

Penyajian
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No

Indikator
1

3

Reliable (Keandalan dalam
program saat dioperasikan)

4

Usability
(Kemudahan
dalam penggunaan media)

5

Fleksibilitas/
media

Penilaian
2 3 4

kepraktisan

C. Bahasa
1
Pemakaian kata dan bahasa

2

Kesesuaian dengan kaidah
bahasa Indonesia

3

Penggunaan kalimat dan
instruksi pengerjaan

D. Kelayakan Penyajian
1
Sistematika
penyajian
materi

2

Media
pembelajaran
memungkinkan
belajar
secara mandiri

Ketahanan
“media
pembelajaran
interaktif
berbasis android “pada
materi struktur dan fungsi
tumbuhan terhadap waktu
Skor yang diperoleh
Rangkuman :
Rata-rata = Jumlah skor yang
didapat / jumlah keseluruhan
item (19) =
3
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Komentar dan Saran perbaikan :

Kesimpulan :
Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan di bawah ini:
No
1
2
3

Pernyataan

Pilihan
(√)

Media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi android layak
digunakan/ diujicobakan tanpa revisi
Media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi android layak
digunakan/ diujicobakan dengan revisi sesuai saran
Media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi android tidak layak
digunakan
Yogyakarta, ………………….…2021
Ahli media,

(
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Rubrik Penskoran Kuesioner Validasi Kelayakan Media Oleh Ahli Media
No

Indikator

A. Komunikasi Visual
1
Komponen aplikasi media pembelajaran interaktif ,
memuat
1) Teks
2) Audio
3) Visual
4) Interaktif

2

3

4

5

Tampilan layar media pembelajaran Interaktif
1) Desain sesuai dengan materi
2) Gambar materi terlihat jelas
3) Penggunaan warna jelas
4) Penggunaan font mudah dibaca

Kesesuaian animasi gambar pada media interaktif
1) Gambar yang digunakan sesuai dengan materi
yang dijelaskan
2) Penggunaan gambar mencerminkan bentuk asli
struktur penyusun tumbuhan
3) Pemilihan gambar tidak menimbulkan makna
ganda
4) Kesesuaian antara gambar dengan
keterangannya
Kesesuaian pemilihan warna
1) Konsep warna pada media sesuai dengan materi
2) Kontras warna sesuai
3) Pemilihan warna sesuai sehingga terlihat menarik

Kesesuaian pemilihan huruf/ font
1) Pemilihan ukuran huruf sesuai
2) Tulisan dapat terbaca jelas
3) Tampilan huruf tidak membosankan
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Panduan
skoring

Skor

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

4

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

4

Memuat 3
indikator
Memuat 2
indikator

4

3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1

3
2
1

3
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No

6

7

8

Indikator

Kesesuaian pemilihan audio
1) Terdapat
kecocokan
backsound
dengan
komponen yang digunakan untuk memunculkan
backsound
2) Backsound dapat terdengar jelas
3) Backsound
tidak
mengganggu
sensorik
pendengaran atau tidak terlalu terdengar keras
Konsep aplikasi media pembelajaran interaktif
1) Ide konsep aplikasi media interaktif menarik
2) Alur materi penyajian materi sistematis
3) Pengguna dapat memilih menu yang akan
digunakan

Komunikatif dan Interaktif
1) Melibatkan interaksi motoric dengan pengguna
secara aktif
2) Media interaktif melibatkan proses berpikir
peserta didik/ terdapat tebak gambar untuk dapat
masuk pada materi selanjutnya
3) Media interaktif tidak membosankan

B. Penyajian dan Penggunaan
1
Kemudahan navigasi
1) Kemudahan memahami tampilan menu
2) Kesesuaian pemilihan simbol/ikon navigasi
3) Ikon navigasi komunikatif sehingga alur media
menjadi jelas

2

Kelengkapan penyajian komponen
1) Cover media interaktif
2) KD dan Indikator Pencapaian Kompetensi
3) Tujuan Pembelajaran
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Panduan
skoring
Memuat 1
indikator
Tidak memuat
ketiga indikator
Memuat 3
indikator
Memuat 2
indikator
Memuat 1
indikator
Tidak memuat
ketiga indikator
Memuat 3
indikator
Memuat 2
indikator
Memuat 1
indikator
Tidak memuat
ketiga indikator
Memuat 3
indikator
Memuat 2
indikator
Memuat 1
indikator
Tidak memuat
ketiga indikator

Skor

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

4

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

3
2
1
4
3
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No

Indikator
4) Soal Evaluasi
5) Profil pembuatan media pembelajaran

3

4

5

Reliable (Keandalan dalam program saat dioperasikan)
1) Aplikasi tidak mengalami eror saat dioperasikan
2) Semua komponen aplikasi dapat berfungsi
dengan baik
3) Aplikasi dapat merespon kebutuhan user dengan
cepat

Usability (kemudahan dalam penggunaan)
1) Aplikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan
atau konten yang ingin dipelajari
2) Aplikasi mudah di install
3) Aplikasi mudah dioperasikan atau dijalankan

Fleksibilitas media interaktif
1) Praktis untuk digunakan
2) Dapat digunakan untuk belajar secara
berkelompok
3) Dapat digunakan untuk belajar secara mandiri

C. Bahasa
1
Pemakaian kata dan bahasa
1) Kalimat mudah dimengerti
2) Ketepatan teks dan materi
3) Keefektifan kalimat

2

Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia
1) Struktur kalimat sesuai dengan tata bahasa
2) Kebakuan istilah
3) Ketepatan ejaan
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Panduan
skoring
Memuat 2
indikator
Memuat 1
indikator
Memuat 3
indikator
Memuat 2
indikator
Memuat 1
indikator
Tidak memuat
ketiga indikator
Memuat 3
indikator
Memuat 2
indikator
Memuat 1
indikator
Tidak memuat
ketiga indikator
Memuat 3
indikator
Memuat 2
indikator
Memuat 1
indikator
Tidak memuat
ketiga indikator

Skor

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

4

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

3
2
1
4
3
2

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

No

3

Indikator

Penggunaan kalimat instruksi pengerjaan
1) Singkat
2) Jelas
3) Tidak menimbulkan makna ganda

D. Kelayakan Penyajian
1
Sistematika penyajian materi
1) Penyajian materi sistematis
2) Materi yang tersaji dalam media pembelajaran
interaktif sesuai dengan tingkat hierarki belajar
3) Materi pembelajaran yang kompleks mampu
disajikan secara sederhana sehingga mudah
untuk dipahami
2

3

Media pembelajaran memungkinkan belajar secara
mandiri
1) Media pembelajaran interaktif dapat digunakan
tanpa bantuan atau petunjuk dari guru
2) Terdapat umpan balik/ kunci jawaban pertanyaan
3) Tersedia sumber referensi yang digunakan dalam
aplikasi media pembelajaran interaktif
4) Hasil evaluasi langsung terhubung dengan email
guru
Ketahanan “media pembelajaran interaktif berbasis
android “pada materi struktur dan fungsi tumbuhan
terhadap waktu
1) Dapat digunakan kapan saja
2) Tanpa batas waktu penggunaan
3) Dapat bertahan diperangkat operating sistem
tanpa batas waktu
4) Dapat diakses tanpa harus terhubung dengan
internet.
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Panduan
skoring
Tidak memuat
ketiga indikator
Memuat 3
indikator
Memuat 2
indikator
Memuat 1
indikator
Tidak memuat
ketiga indikator

Skor

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

4

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

4

1
4
3
2
1

3
2
1
4
3
2
1

3
2
1
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2. Instrument Kuesioner Validasi Ahli Materi
KUESIONER VALIDASI MATERI PRODUK OLEH AHLI MATERI
Judul Penelitian : “Pengembangan Multimedia Interaktif Berbasis Android pada
Materi Struktur dan Fungsi Tumbuhan untuk Kelas VIII Sekolah Menengah
Pertama”.
IDENTITAS AHLI MATERI
Nama
:
NIP
:
Instansi
:
Kompetensi Dasar (KD) :
3.4 Menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta
teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan.
4.4 Menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang
teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan.
Petunjuk :
Mohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk menilai “Pengembangan Multimedia Interaktif
Berbasis Android pada Materi Struktur dan Fungsi Tumbuhan untuk Kelas VIII
Sekolah Menengah Pertama”, dengan memberi tanda centang (√) pada hasil skor
berdasarkan penelaahan pada media yang dikembangkan serta memberikan saran
dan komentar untuk revisi produk pada tempat yang disediakan. Terima kasih.
N
Indikator
o
A. Komunikasi Visual
1 Konsep/komponen aplikasi
pembelajaran interaktif

1
media

2

Tampilan layar media pembelajaran
Interaktif

3

Kesesuaian animasi gambar pada
media interaktif

B. Bahasa
1 Pemakaian kata dan bahasa
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Penilaian
2 3 4

Saran
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N
o
2

3

Indikator
1
Kesesuaian dengan kaidah bahasa
Indonesia
Penggunaan kalimat dan instruksi
pengerjaan

C. Konten Isi
1 Kesesuaian
materi
Kompetensi Dasar (KD)

2

3

dengan

Kesesuaian “media pembelajaran
interaktif berbasis android “ dengan
indikator pencapaian Kompetensi
Cakupan dan kedalaman indikator
pembelajaran

4

Kesesuaian media pembelajaran
dengan materi struktur dan fungsi
tumbuhan

5

Kemutakhiran materi pembelajaran

6

Kelengkapan bahan pengajaran

7

Ketersediaan
pembelajaran

8

Kesesuaian
dengan
tingkat
karakteristik peserta didik kelas VIII

soal

pada

media

D. Kelayakan Penyajian
1 Sistematika penyajian materi

197

Penilaian
2 3 4

Saran
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N
o
2

3

Indikator
1

Penilaian
2 3 4

Saran

Media pembelajaran memungkinkan
belajar secara mandiri
Ketahanan “media pembelajaran
interaktif berbasis android “pada
materi struktur dan fungsi tumbuhan
terhadap waktu

Skor yang diperoleh
Rangkuman :
Rata-rata = Jumlah skor yang didapat /
jumlah keseluruhan item (17) =

Komentar dan Saran perbaikan

Kesimpulan :
Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan di bawah ini:
No
1

Pernyataan
Media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi android
layak digunakan/ diujicobakan tanpa revisi

2

Media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi android
layak digunakan/ diujicobakan dengan revisi sesuai saran
Media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi android
tidak layak digunakan

3

Pilihan (√)

Yogyakarta, ………………….…2021
Ahli materi
(

198

)
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Rubrik Penskoran Kuesioner Validasi Kelayakan Materi Oleh Ahli
Materi
No
Indikator
A. Komunikasi Visual
1
Konsep/Komponen aplikasi media pembelajaran
interaktif, memuat
1) Teks
2) Audio
3) Visual
4) Interaktif
2
Tampilan layar media pembelajaran Interaktif
1) Desain sesuai dengan materi
2) Gambar materi terlihat jelas
3) Penggunaan warna jelas
4) Penggunaan font mudah dibaca
3
Kesesuaian animasi gambar pada media interaktif
1) Gambar yang digunakan sesuai dengan bagian
yang dijelaskan
2) Penggunaan gambar mencerminkan bentuk asli
struktur penyusun tumbuhan
3) Pemilihan gambar tidak menimbulkan makna
ganda
4) Kesesuaian
antara
gambar
dengan
keterangannya
B. Bahasa
1
Pemakaian kata dan bahasa
1) Kalimat mudah dimengerti
2) Ketepatan teks dan materi
3) Keefektifan kalimat
2

Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia
1) Struktur kalimat sesuai dengan tata bahasa
2) Kebakuan istilah
3) Ketepatan ejaan

3

Penggunaan kalimat instruksi pengerjaan
1) Singkat
2) Jelas
3) Tidak menimbulkan makna ganda

C. Konten/ Isi
1
Kesesuaian materi dengan Kompetensi Dasar (KD)
1) Materi disajikan secara lengkap sesuai dengan
Kompetensi Dasar (KD)
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Panduan skoring

Skor

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

4
3
2
1

Memuat 4 indikator
Memuat 3 indikator
Memuat 2 indikator

4
3
2

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

1
4
3
2

Memuat 1 indikator

1

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

4
3
2
1

Memuat 3 indikator
Memuat 2 indikator
Memuat 1 indikator

4
3
2

4
3
2
1
4
3
2
1
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No

2

3

4

Indikator
2) Setiap sub materi dibahas secara urut sesuai dengan
indikator pencapaian kompetensi
3) Materi disajikan secara lengkap (disertai link video
pembelajaran dan komponen gambar penjelasnya)
Kesesuaian “media pembelajaran interaktif berbasis
android “ dengan indikator pencapaian Kompetensi
(3.4.1,3.4.2,3.4.3,3.4.4,3.4.5, 3.4.6, 3.4.7 dan 4.4.1)
1) Mengidentifikasi macam-macam sturktur dan
fungsi organ penyusun tumbuhan
2) Membedakan struktur dan fungsi organ
tumbuhan
3) Mengaitkan struktur organ tumbuhan dengan
fungsinya pada tumbuhan
4) Menelaah struktur dan fungsi jaringan
tumbuhan.
5) Mengaitkan struktur jaringan penyusun organ
vegetatif dengan fungsi jaringannya pada
tumbuhan
6) Mengidentifikasi proses terjadinya fotosintesis
dan respirasi sederhana.
7) Menganalisis keberadaan teknologi yang
terinspirasi dari struktur dan fungsi tumbuhan.
8) Membuat
infografis
berdasarkan
hasil
peneluuran terkait teknologi yang terinspirasi
dari struktur tumbuhan.
Cakupan dan kedalaman indikator pembelajaran
1) Rumusan indikator pembelajaran sesuai dengan
KD
2) Rumusan indikator sesua dengan karakteristik
materi
3) Kata Kerja Operasional (KKO) dalam rumusan
indikator sesuai dengan tingkat kompetensi kelas
VIII
Kesesuaian “media pembelajaran interaktif berbasis
android “ dengan materi Struktur dan Fungsi Tumbuhan
1) Memuat materi fungsi dan anatomi organ
vegetatif dan generatif
2) Memuat materi fungsi jaringan tumbuhan
3) Memuat praktikum uji fotosintesis dan respirasi
pada tumbuhan
4) Memuat materi peran struktur tumbuhan dalam
menginspirasi teknologi
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Panduan skoring
Tidak memuat ketiga
indikator

Skor
1

Memuat 7-8
indikator
Memuat 5-6 indikator
Memuat 3-4 indikator
Memuat 1-2

4

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

4
3
2
1

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

4
3
2
1

3
2
1
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No
5

6

7

8

D.
1

2

3

Indikator
Kemutakhiran materi pembelajaran
1) Materi pembelajaran kontekstual
2) Penggunaan ilustrasi gambar dan video berkaitan
dengan objek aslinya
3) Penggunaan ilustrasi gambar berkaitan dengan
kehidupan sehari-hari
Kelengkapan materi yang disajikan dalam media
pembelajaran, meliputi :
1) Materi faktual
2) Materi konseptual
3) Materi prosedural
4) Materi metakognitif

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

Skor
4
3
2
1

Ketersediaan soal dalam media pembelajaran interaktif
1) Soal yang disajikan dapat melatih kemampuan
menemukan keterkaitan antar konsep
2) Terdapat soal berbasis masalah kontekstual
3) Soal yang tertuang dalam media interaktif
memiliki keterbaruan
Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik kelas VIII
1) Media pembelajaran interaktif membangkitkan
rasa ingintahu peserta didik
2) Penyajian soal meliputi ranah kognitif C1-C4
3) Media
pembelajaran
interaktif
dapat
memvisualisasikan konsep yang bersifat abstrak
Kelayakan Penyajian
Sistematika penyajian materi
1) Penyajian materi sistematis
2) Materi yang tersaji dalam media pembelajaran
interaktif sesuai dengan tingkat hierarki belajar
3) Materi pembelajaran yang kompleks mampu
disajikan secara sederhana sehingga mudah
untuk dipahami
Media pembelajaran memungkinkan belajar secara
mandiri
1) Media pembelajaran interaktif dapat digunakan
tanpa bantuan atau petunjuk dari guru
2) Terdapat umpan balik/ kunci jawaban
pertanyaan
3) Tersedia sumber referensi yang digunakan dalam
aplikasi media pembelajaran interaktif
4) Hasil evaluasi langsung terhubung dengan email
guru
Ketahanan “media pembelajaran interaktif berbasis
android “pada materi struktur dan fungsi tumbuhan
terhadap waktu
1) Dapat digunakan kapan saja
2) Tanpa batas waktu penggunaan

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

4
3
2
1

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

4
3
2
1

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

4
3
2
1

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

4
3
2
1
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4
3
2
1

4
3
2
1
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No

Indikator
3) Dapat bertahan diperangkat operating sistem
tanpa batas waktu
4) Dapat diakses tanpa harus terhubung dengan
internet

Panduan skoring

3. Instrument Kuesioner Validasi Praktisi Pembelajaran
KUESIONER VALIDASI KELAYAKAN MEDIA OLEH PRAKTISI
PEMBELAJARAN
Judul Penelitian : “Pengembangan Aplikasi Multimedia Interaktif Berbasis
Android Pada Materi Struktur Dan Fungsi Tumbuhan Untuk Kelas VIII SMP”.
IDENTITAS PRAKTISI PEMBELAJARAN
Nama
:
NIP
:
Instansi
:
Kompetensi Dasar (KD) :
3.4 Menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta
teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan
4.4 Menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang
teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan.
Petunjuk :
Mohon kesediaan Bapak/ Ibu untuk menilai “Pengembangan Aplikasi Multimedia
Interaktif Berbasis Android Pada Materi Struktur Dan Fungsi Tumbuhan Untuk
Kelas VIII SMP”, dengan memberi tanda centang (√) pada hasil skor berdasarkan
penelaahan pada media yang dikembangkan serta memberikan saran dan komentar
untuk revisi produk pada tempat yang disediakan. Terima kasih.
No

Indikator
1

A. Komunikasi Visual
1
Komponen
aplikasi
media
pembelajaran interaktif
2
Tampilan
layar
media
pembelajaran Interaktif
3
Kesesuaian animasi multimedia
interaktif
4

Kesesuaian pemilihan warna
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Penilaian
2
3
4

Saran

Skor
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No

Indikator
1

5
6
7
8
B.
1
2
3
4
5
C.
1
2
3
D.
1
2

3
4

5
6
7
8

E.
1
2

Kesesuaian pemilihan huruf/ font
Kesesuaian pemilihan audio
Konsep
aplikasi
media
pembelajaran interaktif
Komunikatif dan Interaktif
Penyajian dan Penggunaan
Kemudahan Navigasi
Kelengkapan Penyajian komponen
Reliable
(Keandalan
dalam
program saat dioperasikan)
Usability (Kemudahan dalam
penggunaan media)
Fleksibilitas/ kepraktisan media
Bahasa
Pemakaian kata dan bahasa
Kesesuaian dengan kaidah bahasa
Indonesia
Penggunaan kalimat dan instruksi
pengerjaan
Konten/Isi
Kesesuaian
materi
dengan
Kompetensi Dasar (KD)
Kesesuaian “media pembelajaran
interaktif berbasis android “
dengan indikator pencapaian
Kompetensi
Cakupan dan kedalaman indikator
pembelajaran
Kesesuaian media pembelajaran
dengan materi struktur dan fungsi
tumbuhan
Kemutakhiran
materi
pembelajaran
Kelengkapan bahan pengajaran
Ketersediaan soal pada media
pembelajaran
Kesesuaian
dengan
tingkat
karakteristik peserta didik kelas
VIII
Kelayakan Penyajian
Sistematika penyajian materi
Media
memungkinkan
mandiri

pembelajaran
belajar secara
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Penilaian
2
3
4

Saran
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No

Indikator

Penilaian
2 3
4

1

Saran

Ketahanan “media pembelajaran
interaktif berbasis android “pada
materi struktur dan fungsi
tumbuhan terhadap waktu
Skor yang diperoleh
Rangkuman :
Rata-rata = Jumlah skor yang didapat
/ jumlah keseluruhan item (27) =
3.

Komentar dan Saran perbaikan :

Kesimpulan :
Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan di bawah ini:
No
1
2
3

Pernyataan

Pilihan
(√)

Media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi android layak
digunakan/ diujicobakan tanpa revisi
Media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi android layak
digunakan/ diujicobakan dengan revisi sesuai saran
Media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi android tidak layak
digunakan

Yogyakarta, ………………….…2021
Ahli praktisi pembelajaran

(

204

)
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Rubrik Penskoran Kuesioner Validasi Kelayakan Media Oleh Praktisi
Pembelajaran
No

Indikator

A. Komunikasi Visual
1
Komponen aplikasi media pembelajaran interaktif,
memuat
1) Teks
2) Audio
3) Visual
4) Interaktif

2

3

4

5

Tampilan layar media pembelajaran Interaktif
1) Desain sesuai dengan materi
2) Gambar materi terlihat jelas
3) Penggunaan warna jelas
4) Penggunaan font mudah dibaca

Kesesuaian animasi gambar pada media interaktif
1) Gambar yang digunakan sesuai dengan materi
yang dijelaskan
2) Penggunaan gambar mencerminkan bentuk asli
struktur penyusun tumbuhan
3) Pemilihan gambar tidak menimbulkan makna
ganda
4) Kesesuaian antara gambar dengan
keterangannya
Kesesuaian pemilihan warna
1) Konsep warna pada media sesuai dengan materi
2) Kontras warna sesuai
3) Pemilihan warna sesuai sehingga terlihat
menarik

Kesesuaian pemilihan huruf/ font
1) Pemilihan ukuran huruf sesuai
2) Tulisan dapat terbaca jelas
3) Tampilan huruf tidak membosankan
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Panduan
skoring

Skor

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

4

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

4

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

4

3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1

3
2
1

3
2
1
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No
6

7

8

Indikator
Kesesuaian pemilihan Audio
1) Terdapat kecocokan backsound dengan
komponen yang digunakan untuk memunculkan
backsound
2) Backsound dapat terdengar jelas
3) Backsound tidak mengganggu sensorik
pendengaran atau tidak terlalu terdengar keras
Konsep media Interaktif
1) Ide konsep media interaktif menarik
2) Alur materi penyajian materi sistematis
3) Pengguna dapat memilih menu yang akan
digunakan

Komunikatif dan Interaktif
1) Melibatkan interaksi motoric dengan pengguna
secara aktif
2) Media interaktif melibatkan proses berpikir
peserta didik/ terdapat tebak gambar untuk dapat
masuk pada materi selanjutnya
3) Media interaktif tidak membosankan

B. Penyajian dan Penggunaan
1
Kemudahan navigasi
1) Kemudahan memahami tampilan menu
2) Kesesuaian pemilihan simbol/ikon navigasi
3) Ikon navigasi komunikatif sehingga alur media
menjadi jelas

2

Kelengkapan penyajian komponen
1) Cover media interaktif
2) KD dan Indikator Pencapaian Kompetensi
3) Tujuan Pembelajaran
4) Soal Evaluasi
5) Profil pembuatan media pembelajaran
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Panduan
skoring
Memuat 3
indikator
Memuat 2
indikator
Memuat 1
indikator
Tidak memuat
ketiga indikator
Memuat 3
indikator
Memuat 2
indikator
Memuat 1
indikator
Tidak memuat
ketiga indikator
Memuat 3
indikator
Memuat 2
indikator
Memuat 1
indikator
Tidak memuat
ketiga indikator

Skor

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

4

Memuat 3
indikator

3

Memuat 2
indikator

2

Memuat 1
indikator

1

4
3
2
1
4
3
2
1

3
2
1
4
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No
3

4

5

Indikator
Reliable (Keandalan dalam program saat dioperasikan)
1) Aplikasi tidak mengalami eror saat dioperasikan
2) Semua komponen aplikasi dapat berfungsi
dengan baik
3) Aplikasi dapat merespon kebutuhan user dengan
cepat

Usability (kemudahan dalam penggunaan)
1) Aplikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan
atau konten yang ingin dipelajari
2) Aplikasi mudah di install
3) Aplikasi mudah dioperasikan atau dijalankan

Fleksibilitas media interaktif
1) Praktis untuk digunakan
2) Dapat digunakan untuk belajar secara
berkelompok
3) Dapat digunakan untuk belajar secara mandiri

C. Bahasa
1
Pemakaian kata dan bahasa
1) Kalimat mudah dimengerti
2) Ketepatan teks dan materi
3) Keefektifan kalimat

2

Kesesuaian dengan kaidah bahasa Indonesia
1) Struktur kalimat sesuai dengan tata bahasa
2) Kebakuan istilah
3) Ketepatan ejaan
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Panduan
skoring
Memuat 3
indikator
Memuat 2
indikator
Memuat 1
indikator
Tidak memuat
ketiga indikator
Memuat 3
indikator
Memuat 2
indikator
Memuat 1
indikator
Tidak memuat
ketiga indikator
Memuat 3
indikator
Memuat 2
indikator
Memuat 1
indikator
Tidak memuat
ketiga indikator

Skor

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

4

Memuat 2
indikator

3

Memuat 1
indikator

2

Tidak memuat
ketiga indikator

1

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

3
2
1
4
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No
3

Indikator
Penggunaan kalimat instruksi pengerjaan
1) Singkat
2) Jelas
3) Tidak menimbulkan makna ganda

D. Konten/ Isi
1
Kesesuaian materi dengan Kompetensi Dasar (KD)
1) Materi disajikan secara lengkap sesuai dengan
Kompetensi Dasar (KD)
2) Setiap sub materi dibahas secara urut sesuai
dengan indikator pencapaian kompetensi
3) Materi disajikan secara lengkap (disertai link
video pembelajaran dan komponen gambar
penjelasnya)
2
Kesesuaian “media pembelajaran interaktif berbasis
android “ dengan indikator pencapaian Kompetensi
(3.4.1,3.4.2,3.4.3,3.4.4,3.4.5, 3.4.6, 3.4.7 dan 4.4.1)

3

1) Mengidentifikasi macam-macam sturktur dan
fungsi organ penyusun tumbuhan
2) Membedakan struktur dan fungsi organ
tumbuhan
3) Mengaitkan struktur organ tumbuhan dengan
fungsinya pada tumbuhan
4) Menelaah struktur dan fungsi jaringan
tumbuhan.
5) Mengaitkan struktur jaringan penyusun organ
vegetatif dengan fungsi jaringannya pada
tumbuhan
6) Mengidentifikasi proses terjadinya fotosintesis
dan respirasi sederhana.
7) Menganalisis keberadaan teknologi yang
terinspirasi dari struktur dan fungsi tumbuhan.
8) Membuat
infografis
berdasarkan
hasil
peneluuran terkait teknologi yang terinspirasi
dari struktur tumbuhan.
Cakupan dan kedalaman indikator pembelajaran
1) Rumusan indikator pembelajaran sesuai dengan
KD
2) Rumusan indikator sesuai dengan karakteristik
materi
3) Kata Kerja Operasional (KKO) dalam rumusan
indikator sesuai dengan tingkat kompetensi kelas
VIII
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Panduan
skoring
Memuat 3
indikator
Memuat 2
indikator
Memuat 1
indikator
Tidak memuat
ketiga indikator

Skor

Memuat 3
indikator
Memuat 2
indikator
Memuat 1
indikator
Tidak memuat
ketiga indikator
Memuat 7-8
indikator
Memuat 5-6
indikator
Memuat 3-4
indikator
Memuat 1-2

4

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

4

4
3
2
1

3
2
1
4
3
2
1

3
2
1
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No
4

5

6

7

8

Indikator
Kesesuaian “media pembelajaran interaktif berbasis
android “ dengan materi Struktur dan Fungsi Tumbuhan
1) Memuat materi fungsi dan anatomi organ
vegetatif dan generatif
2) Memuat materi fungsi jaringan tumbuhan
3) Memuat praktikum uji fotosintesis dan respirasi
pada tumbuhan
4) Memuat materi peran struktur tumbuhan dalam
menginspirasi teknologi
Kemutakhiran materi pembelajaran
1) Materi pembelajaran kontekstual
2) Penggunaan ilustrasi gambar dan video berkaitan
dengan objek aslinya
3) Penggunaan ilustrasi gambar berkaitan dengan
kehidupan sehari-hari

Kelengkapan materi yang disajikan dalam media
pembelajaran, meliputi :
1) Materi faktual
2) Materi konseptual
3) Materi procedural
4) Materi metakognitif

Ketersediaan soal dalam media pembelajaran interaktif
1) Soal yang disajikan dapat melatih kemampuan
menemukan keterkaitan antar konsep
2) Terdapat soal berbasis masalah kontekstual
3) Soal yang tertuang dalam media interaktif
memiliki keterbaruan

Kesesuaian dengan karakteristik peserta didik kelas VIII
1) Media pembelajaran interaktif membangkitkan
rasa ingintahu peserta didik
2) Penyajian soal meliputi ranah kognitif C1-C4
3) Media
pembelajaran
interaktif
dapat
memvisualisasikan konsep yang bersifat abstrak
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Panduan
skoring
Memuat 4
indikator
Memuat 3
indikator
Memuat 2
indikator
Memuat 1
indikator

Skor

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

4

Memuat 2
indikator

3

Memuat 1
indikator

2

Tidak memuat
ketiga indikator

1

4
3
2
1

3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
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No

Indikator

E. Kelayakan Penyajian
1
Sistematika penyajian materi
1) Penyajian materi sistematis
2) Materi yang tersaji dalam media pembelajaran
interaktif sesuai dengan tingkat hierarki belajar
3) Materi pembelajaran yang kompleks mampu
disajikan secara sederhana sehingga mudah
untuk dipahami
2

3

Media pembelajaran memungkinkan belajar secara
mandiri
1) Media pembelajaran interaktif dapat digunakan
tanpa bantuan atau petunjuk dari guru
2) Terdapat umpan balik/ kunci jawaban
pertanyaan
3) Tersedia sumber referensi yang digunakan dalam
aplikasi media pembelajaran interaktif
4) Hasil evaluasi langsung terhubung dengan email
guru
Ketahanan “media pembelajaran interaktif berbasis
android “pada materi struktur dan fungsi tumbuhan
terhadap waktu
1) Dapat digunakan kapan saja
2) Tanpa batas waktu penggunaan
3) Dapat bertahan diperangkat operating sistem
tanpa batas waktu
4) Dapat diakses tanpa harus terhubung dengan
internet
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Panduan
skoring

Skor

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

4

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

4

3
2
1
4
3
2
1

3
2
1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 9. Hasil Analisis Kebutuhan dan Validasi Produk
1. Analisis Kebutuhan
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2.

Validasi Desain Produk Awal
230

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

231

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

232

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

233

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

234

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

235

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

236

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

237

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

238

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

239

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

240

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

241

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

242

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

243

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

244

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

245

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

246

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

247

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

248

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

249

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

250

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

251

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

252

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

253

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

254

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 10. Story board desain produk aplikasi multimedia interaktif
berbasis android pada materi struktur dan fungsi tumbuhan untuk kelas VIII
SMP.
No

Gambar / Slide

Keterangan

1.

Slide petunjuk penggunaan berisi :
 Keterangan fungsi tombol navigasi yang
digunakan
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara backsound
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi petunjuk
penggunaan aplikasi.

2.

Slide pembuka berisi :
 Judul Pembuka
 Tombol Navigasi mulai (play)
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari slide
pembuka.

2.

Slide Menu Utama berisi :
 Kumpulan tombol navigasi menu utama
yang terdapat dalam aplikasi
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari slide
menu utama.
 Tombol navigasi yang bersimbol “i”
untuk memunculkan sumber pustaka
 Tombol back yang berbentuk tanda panah
ke kiri

3.

Slide Kompetensi, berisi :
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Kompetensi dasar 3.4 dan 4.4
Indikator Pencapaian Kompetensi
Tombol navigasi yang berbentuk
tanda panah ke kanan (next)
Tombol navigasi home untuk masuk
ke halaman menu utama.
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No

Gambar / Slide

Keterangan

4.

Slide Kompetensi, berisi :




5.

Indikator Pencapaian Kompetensi
Tombol navigasi yang berbentuk
tanda panah ke kiri (back)
Tombol navigasi home untuk masuk
ke halaman menu utama.

Slide Tujuan Pembelajaran, berisi :




6.

Tujuan Pembelajaran:
Tombol navigasi yang berbentuk
tanda panah ke kanan (next)
Tombol navigasi home untuk masuk
ke halaman menu utama.

Slide Tujuan Pembelajaran, berisi :




7.

Tujuan Pembelajaran:
Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.

Slide Sub Materi Struktur dan Fungsi
Tumbuhan, berisi :
 Kumpulan tombol navigasi sub materi
struktur dan fungsi tumbuhan yang
terdiri dari struktur dan fungsi organ
tumbuhan, struktur dan fungsi jaringan
tumbuhan, respirasi dan fotosintesis,
dan teknologi yang terinspirasi struktur
dan fungsi tumbuhan.
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari slide
sub materi.
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
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No

Gambar / Slide

Keterangan

8.

Slide Materi Struktur dan Fungsi Organ
Tumbuhan, berisi :
 Kumpulan tombol navigasi materi
struktur dan fungsi organ tumbuhan
yang terdiri dari organ vegetatif dan
generative
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari slide
materi.
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)

9.

Slide Fungsi Organ Vegetatif, berisi :






10.

Fungsi Organ Vegetatif
Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari slide
Fungsi Organ Vegetatif.
Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)
Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.

Slide Materi Struktur dan Fungsi Organ
Vegetatif Tumbuhan, berisi :
 Kumpulan tombol navigasi materi
struktur dan fungsi organ vegetatif
tumbuhan yang terdiri dari akar, batang,
dan daun
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari slide
materi.
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
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No

Gambar / Slide

Keterangan

11.

Slide Halaman Awal Materi Organ Akar,
berisi :
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari
halaman awal organ akar.
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)

12.

Slide Materi Organ Akar, berisi :





13.

Fungsi organ akar.
Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)
Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.

Slide Materi Organ Akar, berisi :





14.

Jenis akar.
Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)
Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.

Slide Materi Organ Akar, berisi :




15.

Modifikasi akar.
Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.

Slide Halaman Awal Materi Organ Batang,
berisi :
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari
halaman awal organ batang.
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)
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No

Gambar / Slide

Keterangan

16.

Slide Materi Organ Batang, berisi :





17.

Fungsi organ batang.
Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)
Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.

Slide Materi Organ Batang, berisi :





18.

Perbedaan batang monokotil dan
dikotil.
Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)
Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.

Slide Materi Organ Batang, berisi :




Modifikasi batang.
Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.

19.

Slide Halaman Awal Materi Organ Daun,
berisi :
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari
halaman awal organ daun.
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)

20.

Slide Materi Organ Daun, berisi :
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Fungsi organ batang.
Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)
Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
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No

Gambar / Slide

Keterangan

21.

Slide Materi Organ Daun, berisi :





22.

Perbedaan daun monokotil dan dikotil.
Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)
Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.

Slide Materi Organ Daun, berisi :





23.

Modifikasi organ daun
Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari
halaman modifikasi organ daun.
Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.

Slide Fungsi Organ Generatif, berisi :





24.

Fungsi organ genetatif
Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari slide
Fungsi Organ generative.
Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)
Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.

Slide Materi Struktur dan Fungsi Organ
Generatif Tumbuhan, berisi :
 Kumpulan tombol navigasi materi
struktur dan fungsi organ generative
tumbuhan yang terdiri dari bunga, buah,
dan biji
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari materi.
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
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No

Gambar / Slide

Keterangan

25.

Slide Halaman Awal Materi Organ Bunga,
berisi :
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari
halaman awal organ bunga.
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)

26.

Slide Materi Organ Bunga, berisi :





27.

Fungsi organ bunga.
Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)
Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.

Slide Materi Organ Bunga, berisi :





28.

Struktur organ bunga.
Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)
Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.

Slide Materi Organ Bunga, berisi :




29.

Jenis bunga
Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.

Slide Halaman Awal Materi Organ Buah,
berisi :
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari
halaman awal organ buah.
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)

261

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

No

Gambar / Slide

Keterangan

30.

Slide Materi Organ Buah, berisi :





31.

Fungsi organ buah.
Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)
Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.

Slide Materi Organ Buah, berisi :




Asal organ buah.
Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.

32.

Slide Halaman Awal Materi Organ Biji,
berisi :
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari
halaman awal organ biji.
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)

33.

Slide Materi Organ Biji, berisi :





34.

Pengertian organ biji.
Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)
Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.

Slide Materi Organ Biji, berisi :
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Struktur organ biji.
Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)
Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
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No

Gambar / Slide

Keterangan

35.

Slide Games Tebak Gambar, berisi :
 Soal games tebak gambar
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari
halaman games tebak gambar.
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
Slide Halaman Awal Sub Materi Struktur
Dan Fungsi Jaringan Tumbuhan, berisi :
 Kumpulan tombol navigasi materi
struktur dan fungsi jaringan tumbuhan,
terdiri dari jaringan meristem dan
dewasa, dan jaringan penyusun organ
vegetatif
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari
halaman awal sub materi struktur dan
fungsi jaringan tumbuhan.
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
Slide Halaman Materi Struktur dan Fungsi
Jaringan Meristem dan Dewasa, berisi :
 Kumpulan tombol navigasi materi
jaringan meristem dan dewasa
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari
halaman materi struktur dan fungsi
jaringan meristem dan dewasa
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
Slide Halaman Awal Materi Jaringan
Meristem, berisi :
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari
halaman awal jaringan meristem
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)

36.

37.

38.
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39.

Slide Materi Jaringan Meristem, berisi :
 Materi Jaringan Meristem
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)
Slide Materi Jaringan Meristem, berisi :
 Materi Jaringan Meristem
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)
Slide Materi Jaringan Meristem, berisi :
 Materi Jaringan Meristem
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)

40.

41.

42.

Slide Halaman Awal Materi Jaringan
Dewasa, berisi :
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari
halaman awal jaringan dewasa
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)

43.

Slide Materi Jaringan Dewasa, berisi :
 Materi jaringan dewasa
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)
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44.

Slide Materi Jaringan Dewasa, berisi :
 Materi jaringan dewasa
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)

45.

Slide Materi Jaringan Dewasa, berisi :
 Materi jaringan dewasa
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)

46.

Slide Materi Jaringan Dewasa, berisi :
 Materi jaringan dewasa
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)

47.

Slide Materi Jaringan Dewasa, berisi :
 Materi jaringan dewasa
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)

48.

Slide Materi Jaringan Dewasa, berisi :
 Materi jaringan dewasa
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)
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49.

Slide Materi Jaringan Dewasa, berisi :
 Materi jaringan dewasa
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)
Slide Materi Jaringan Dewasa, berisi :
 Materi jaringan dewasa
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)
Slide Halaman Materi Struktur dan Fungsi
Jaringan Penyusun Organ Vegetatif, berisi :
 Kumpulan tombol navigasi materi
jaringan penyusun organ vegetatif
terdiri dari jaringan penyusun organ
akar, batang, dan daun.
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari
halaman materi struktur dan fungsi
penyusun organ vegetatif.
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.

50.

51.

52.

Slide Halaman Awal Materi Jaringan
Penyusun Organ Akar, berisi :
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari
halaman awal jaringan penyusun organ
akar
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)
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53.

Slide Materi Jaringan Penyusun Organ
Akar, berisi :
 Materi jaringan penyusun organ akar
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)
Slide Materi Jaringan Penyusun Organ
Akar, berisi :
 Materi jaringan penyusun organ akar
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari
jaringan penyusun organ akar
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
Slide Halaman Awal Materi Jaringan
Penyusun Organ Batang, berisi :
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari
halaman awal jaringan penyusun organ
batang
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)
Slide Materi Jaringan Penyusun Organ
Batang, berisi :
 Materi jaringan penyusun organ batang
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari
jaringan penyusun organ batang
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)

54.

55.

56.
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57.

Slide Materi Jaringan Penyusun Organ
Batang, berisi :
 Materi jaringan penyusun organ batang
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari
jaringan penyusun organ batang
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
Slide Halaman Awal Materi Jaringan
Penyusun Organ Daun, berisi :
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari
halaman awal jaringan penyusun organ
daun
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)

58.

59.

Slide Materi Jaringan Penyusun Organ
Daun, berisi :
 Materi jaringan penyusun organ daun
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)

60.

Slide Games Tebak Gambar, berisi :
 Soal games tebak gambar
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari
halaman games tebak gambar.
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
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61.

Slide Halaman Materi Respirasi dan
Fotosintesis,, berisi :
 Kumpulan tombol navigasi materi
respirasi dan fotosintesis, terdiri dari
tombol respirasi dan fotosintesis,
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari
halaman
materi
respirasi
dan
fotosintesis.
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.

62.

Slide Halaman Awal Materi Fotosintesis,
berisi :
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari
halaman awal fotosintesis.
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)

63.

Slide Materi Fotosintesis, berisi :
 Materi fotosintesis
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)

64.

Slide Materi Fotosintesis, berisi :
 Materi fotosintesis
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
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65.

Slide Halaman Awal Materi Respirasi ,
berisi :
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari
halaman awal respirasi
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)

66.

Slide Materi Respirasi, berisi :
 Materi respirasi
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)

67.

Slide Materi Respirasi, berisi :
 Materi respirasi
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)

68.

Slide Games Tebak Gambar, berisi :
 Soal games tebak gambar
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari
halaman games tebak gambar.
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
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69.

Slide Halaman Materi Teknologi
Terinspirasi Struktur dan Fungsi Tumbuhan,
berisi :
 Kumpulan tombol navigasi materi
teknologi terinspirasi struktur dan
fungsi tumbuhan, terdiri dari paving
blok, alat pemurni air, panel surya
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari
halaman materi teknologi terinspirasi
struktur dan fungsi tumbuhan
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.

70.

Slide Halaman Awal Materi Paving Blok ,
berisi :
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari
halaman awal paving blok
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)

71.

Slide Materi Paving Blok , berisi :
 Materi paving blok
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)

72.

Slide Materi Paving Blok , berisi :
 Materi paving blok
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
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73.

Slide Halaman Awal Materi Alat Pemurni
Air, berisi :
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari
halaman awal alat pemurni air
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)

74.

Slide Materi Alat Pemurni Air, berisi :
 Materi alat pemurni air
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)

75.

Slide Materi Alat Pemurni Air, berisi :
 Materi alat pemurni air
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)

76.

Slide Halaman Awal Materi Panel Surya,
berisi :
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari
halaman awal panel surya
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)

272

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

No

Gambar / Slide

Keterangan

77.

Slide Materi Panel Surya, berisi :
 Materi panel surya
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari
halaman materi panel surya
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)
Slide Materi Panel Surya, berisi :
 Materi panel surya
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)

78.

79.

Slide Halaman Video Pembelajaran, berisi :
 Tautan video youtube
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)

80.

Slide Halaman Video Pembelajaran, berisi :
 Tautan video youtube
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)

81.

Slide Halaman Video Pembelajaran, berisi :
 Tautan video youtube
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)
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82.

Slide Halaman Video Pembelajaran, berisi :
 Tautan video youtube
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)

83.

Slide Halaman Awal Menu Latihan, berisi :
 Tombol navigasi latihan yang terdiri
dari LKPD dan kuis
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari
halaman awal menu latihan
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
Slide Halaman Latihan LKPD, berisi :
 Tautan google drive untuk download
LKPD
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)
Slide Halaman Latihan LKPD, berisi :
 Tautan google drive untuk download
LKPD
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)
Slide Halaman Awal Menu Latihan Kuis ,
berisi :
 Tombol navigasi latihan yang terdiri
dari pos-test materi struktur dan fungsi
organ tumbuhan dan post-test materi
struktur dan fungsi jaringan tumbuhan
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari
halaman awal menu latihan kuis
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kanan (next)

84.

85.

86.
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87.

Slide Halaman Awal Menu Latihan Kuis ,
berisi :
 Tombol navigasi latihan yang terdiri
dari
pre-test
materi
respirasi,
fotosintesis, dan teknologi yang
terinspirasi struktur dan fungsi
tumbuhan serta ulangan harian materi
struktur dan fungsi tumbuhan
 Tombol Navigasi untuk memunculkan
suara yang berisi informasi dari
halaman awal menu latihan kuis
 Tombol navigasi home untuk masuk ke
halaman menu utama.
 Tombol navigasi yang berbentuk tanda
panah ke kiri (back)

88.

Slide Halaman Awal Kuis pos-test materi
struktur dan fungsi organ tumbuhan yang
terintegrasi dengan aplikasi.
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89.

Slide Halaman Awal Kuis pos-test materi
struktur dan fungsi jaringan tumbuhan yang
terintegrasi dengan aplikasi.

90.

Slide halaman awal kuis pre-test materi
respirasi, fotosintesis, dan teknologi yang
terinspirasi struktur dan fungsi tumbuhan
yang terintegrasi dengan aplikasi.
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91.

Slide halaman awal kuis ulangan harian
materi struktur dan fungsi tumbuhan yang
terintegrasi dengan aplikasi.

92.

Halaman profil latar belakang pembuatan
aplikasi.

93.

Halaman daftar pustaka.
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Lampiran 12. Lembar Surat Ijin Validasi Produk Awal
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