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ABSTRAK
PENGEMBANGAN E-MODUL BERBANTUAN APLIKASI FLIP PDF
PROFESSIONAL PADA SISTEM KOORDINASI KELAS XI

Maria Goreti Lindra Susanti
171434022

Hasil analisis kebutuhan di lima Sekolah Menengah Atas (SMA)
menunjukkan bahwa materi sistem koordinasi untuk kelas XI merupakan materi
yang cukup kompleks dan sering mengalami miskonsepsi. Selain itu, sekolah juga
membutuhkan media pembelajaran yang praktis, mudah digunakan untuk
menyampaikan materi, evaluasi peserta didik, dan tidak memberatkan memori
penyimpanan selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Salah satu media yang relevan
dengan kendala dan kebutuhan daring saat ini adalah e-modul yang dikemas dalam
bentuk website. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui desain
pengembangan e-modul pada materi sistem koordinasi kelas XI dan (2) mengetahui
kualitas dan kelayakan media e-modul Biologi materi sistem koordinasi untuk
peserta didik kelas XI.
Penelitian ini merupakan penelitian R&D yang mengadopsi model
pengembangan dari Borg & Gall. Dalam penelitian ini dilakukan 5 dari 10 tahap
penelitian, yaitu 1) Potensi dan Masalah, 2) Pengumpulan data, 3) Desain produk,
4) Validasi desain, dan 5) Revisi desain. Data didapatkan dari kegiatan wawancara
dan validasi produk.
Hasil penelitian pengembangan e-modul yang berupa website diperoleh dari
data validasi desain, ahli materi, dan ahli praktisi. Berdasakan data validasi
menunjukkan bahwa produk tergolong ke dalam katergori sangat baik karena
mendapatkan rerata skor sebesar 3,51. Kesimpulan penelitian adalah produk layak
untuk diujicobakan dengan adanya perbaikan sesuai dengan saran dari validator.

Kata Kunci: R&D, media pembelajaran, e-modul, sistem koordinasi
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ABSTRACT
DEVELOPMENT OF E-MODULE ASSISTED BY FLIP PDF
PROFESSIONAL APPLICATION ON COORDINATION SYSTEM
MATERIAL FOR CLASS XI

Maria Goreti Lindra Susanti
171434022

The results of the analysis of needs in five High Schools showed that the
material coordination system for class XI is a material that has complex and often
has a misconception. In addition, the school also needs practical learning media,
easy-to-use to deliver materials, evaluation of students, and not burdensome
storage memory during Distance Learning. One of the relevant media with
constraints and needs online today is e-modules that are packaged in the form of a
website. The aim of this study were to: (1) know the design of e-module on the
material of Coordination System class XI Senior High School and (2) know the
quality and feasibility of the media e-module Biology material Coordination System
for students of class XI Senior High School.
This research was an R&D study that adopts the development model of Borg
& Gall. This study adapted 5 out of 10 research stages, namely 1) Potentials and
Problems, 2) Data collection, 3) Product design, 4) Design validation, and 5)
Design revision. Data was obtained from interview activities and product
validation.
The results of the e-module in the form of website development research were
obtained from design validation data, material experts, and practitioner experts.
Based on validation data showed that the product falls into the category of "Very
Good" because it gets an average score of 3.51. The study concluded that the
learning assessment was worth testing with improvements from the validator's
advice.

Keywords: R&D, learning media, e-modules, coordination systems
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang semakin
pesat, dunia pendidikan juga berkembang dengan pesat pula. Dunia pendidikan kini
sedang dihadapkan dengan pembelajaran online (daring) dan peserta didik harus
melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di rumah mereka masing masing. PJJ
tentu memiliki perbedaan dengan pembelajaran tatap muka seperti biasanya, hal
tersebut berbeda dari segi rancangan pembelajaran, prosedur, maupun dari segi
model pembelajarannya. PJJ dirasa sangat dibutuhkan di masa mendatang karena
dirasa itu dapat dijadikan suatu pengembangan dari dunia pendidikan dengan
berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pada masa tersebut, peserta
didik dituntut untuk aktif dan mampu untuk belajar secara mandiri.
Salah satu penerapan TIK dalam dunia pendidikan di antaranya, pemanfaatan
media pembelajaran berbasis IT (Information Technology) seperti komputer,
laptop, dan handphone yang memiliki peran penting dalam penerapannya. Dari
kondisi yang terjadi saat ini, salah satu kesulitan yang dihadapi oleh sekolah adalah
pemahaman materi peserta didik saat pembelajaran daring. Peserta didik tentu
mengalami kesulitan dikarenakan materi yang diberikan hanya berbentuk virtual
saja. Peserta didik kesulitan memahami materi karena penjelasan tatap muka sangat
jarang dilakukan dan mungkin hanya beberapa menit saja untuk mengurangi beban
penggunaan paket internet.
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Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan memahami materi tersebut
bisa dalam bentuk media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat bantu yang
digunakan agar komunikasi guru dan peserta didik dalam proses pendidikan dan
pembelajaran sekolah semakin efektif. Media pembelajaran yang menarik akan
memberikan rangsangan positif kepada peserta didik yang akan berpengaruh pada
pengoptimalan

pencapaian

tujuan

pembelajaran.

Media

pembelajaran

berkedudukan sebagai alat dan sarana untuk mencapai standar kompetensi dan
kompetensi dasar.
Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dalam melaksanakan
tugasnya yaitu mengembangkan media pembelajaran, dimana media pembelajaran
yang dibuat dapat membuat pembelajaran lebih aktif, efisien, serta sesuai dengan
kompetensi yang ingin dicapai. Oleh karena itu, dalam penyusunan bahan ajar perlu
berpedoman pada Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD), atau
tujuan pembelajaran umum (goal) dan tujuan pembelajaran khusus (objectives)
(Pane, 2016). Menurut Mudhlofir (2011), bahan ajar adalah segala bahan (baik
informasi, alat, ataupun teks) yang disusun secara sistematis dengan menampilkan
kompetensi yang perlu dikuasai peserta didik. Salah satu contoh bahan ajar adalah
modul.
Menurut Perdana (2019), modul adalah sebuah bahan ajar cetak yang
digunakan peserta didik untuk sumber belajar. Modul ini berperan dalam melatih
peserta didik untuk belajar aktif serta dapat pula menunjang keefektifan pencapaian
tujuan pembelajaran. Penggunaan modul dalam proses belajar mengajar bertujuan
agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Perkembangan

2

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

teknologi informasi yang sangat pesat ternyata berdampak luas hingga ke wilayah
media pembelajaran. Salah satu di antaranya pada perkembangan media
pembelajaran interaktif berbasis komputer yaitu e-modul. E-modul ini berperan
dalam melatih peserta didik untuk belajar aktif serta dapat pula menunjang
pencapaian tujuan pembelajaran dengan cara membuat peserta didik dapat belajar
secara mandiri.
Pada kegiatan wawancara, guru-guru menyatakan bahwa materi sistem
koordinasi memiliki bobot teori yang cukup besar sehingga tidak jarang
menimbulkan miskonsepsi di antara peserta didik jika materi tidak diulang-ulang
kembali. Akan tetapi, waktu pembelajaran klasikal itu terbatas. Jika guru harus
selalu mengulang isi materi terkait, maka kegiatan pembelajaran lainnya juga ikut
tertunda.
Kondisi inilah yang membutuhkan media yang dapat membantu memperjelas
penyampaian materi. Media pembelajaran dirasa sangat diperlukan dalam kondisi
PJJ seperti ini untuk menghemat waktu penyampaian materi dengan cara peserta
didik belajar mandiri di luar waktu tatap muka. Menurut Mudhlofir (2011), media
pembelajaran dapat ditransformasikan penyajiannya dalam bentuk elektronik,
sehingga melahirkan istilah modul elektronik atau e-modul. E-modul sendiri adalah
sebuah bentuk penyajian bahan ajar mandiri yang tersusun secara sistematis ke
dalam unit pembelajaran terkecil untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu,
yang disajikan dalam format elektronik. Oleh dari itu, diperlukan e-modul dengan
harap dapat dijadikan sumber belajar mandiri yang dapat membantu meningkatkan
pemahaman materi untuk peserta didik selama PJJ.

3
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E-modul ini diharapkan juga dapat meningkatkan motivasi peserta didik dan
pemahaman peserta didik dalam mengikuti pembelajaran materi sistem koordinasi.
E-modul juga sifatnya lebih interaktif sehingga mempermudah dalam navigasi,
menampilkan gambar, audio, video dan animasi serta dapat dilengkapi dengan
kuis/tes formalitas memungkinkan umpan balik otomatis dengan segera. E-modul
ini juga sudah diterapkan di beberapa sekolah salah satunya di SMK Negeri 1
Klaten pada kelas XI di pelajaran Multimedia untuk meningkatkan motivasi dan
pemahaman peserta didik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Erinawati
(2016), membuktikan penggunaan media pembelajaran ini mampu meningkatkan
prestasi hasil belajar peserta didik. Oleh dari itu, penulis juga mengharapkan
dengan menggunakan e-modul peserta didik mampu memahami sistem koordinasi
dengan baik dan benar.

B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang akan ditelii dalam penelitian dan pengembangan ini
adalah:
1. Bagaimana mengembangkan e-modul pada materi sistem koordinasi kelas XI?
2. Bagaimana kelayakan e-modul biologi materi sistem koordinasi untuk peserta
didik kelas XI?

C. Batasan Masalah
Meninjau dari rumusan masalah, peneliti menyusun batasan masalah dalam
penelitian ini, antara lain:

4

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Analisis kebutuhan sekolah dilakukan di lima sekolah yang berada di Daerah
Istimewa Yogyakarta.
2. Pengembangan e-modul ini hanya untuk mata pelajaran biologi kelas XI
semester II materi sistem koordinasi yang meliputi 3 sub-bab yaitu sistem saraf,
sistem hormon, dan sistem indra (KD 3.10 & 4.10).
3. Kompetensi dasar yang digunakan mengacu pada kompetensi dasar kurikulum
2013.
4. Pengembangan e-modul menggunakan program aplikasi flip pdf professional.
5. Tahap penelitian pengembangan ini dilakukan sampai tahap kelima yaitu tahap
revisi desain.

D. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengembangkan e-modul pada materi sistem koordinasi kelas XI.
2. Untuk mengetahui kelayakan e-modul yang dikembangkan pada materi sistem
koordinasi untuk peserta didik kelas XI.

E. Manfaat Penelitian
Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak,
diantaranya:
1. Manfaat Teoritis
Mampu memberikan tambahan pengetahuan untuk pembaca dan guru dalam
mengatasi kendala proses pembelajaran Biologi secara daring, khusunya pada
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mata pelajaran biologi materi sistem koordinasi melalui e-modul untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran.
2. Manfaat Metodologis
Mampu menjadi salah satu bahan atau media pembelajaran yang digunakan
dalam kegiatan Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
3. Manfaat Praktis
a. Bagi Peneliti
Peneliti memperoleh pengalaman dan wawasan yang lebih luas dalam
mengembangkan e-modul dengan berbantuan aplikasi flip pdf professional
pada materi sistem koordinasi sehingga dapat dipergunakan untuk penelitian
selanjutnya.
b. Bagi Guru
Guru memiliki variasi media pembelajaran yang lebih beragam, terbarui, dan
sesuai dengan pesatnya kemajuan zaman dan dapat mengaplikasikan media
e-modul ini kepada peserta didik dengan materi yang lain agar mudah
diterima dalam penyampaian materi kepada peserta didik.
c. Bagi Peserta Didik
Peserta didik dapat terbantu dengan adanya e-modul untuk membantu
memahami materi pelajaran selama daring yang sesuai dengan kebutuhan era
zaman sekarang, tetapi masih berhubungan dengan materi sistem koordinasi.
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d. Bagi Sekolah
Sekolah dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan
dalam kebijakan pengembangan e-modul dalam proses belajar mengajar
yang akan diimplementasikan sebagai fasilitas pembelajaran kelas XI.

7

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teori
1. Penelitian dan Pengembangan

a.Pengertian Penelitian dan Pengembangan
Menurut Himmah (2019), penelitian dan pengembangan atau yang
dikenal dengan istilah Research and Development (R & D) adalah proses
pengembangan dan validasi produk penelitian. Mengembangkan produk dalam
arti yang luas dapat berupa memperbarui produk yang telah ada sehingga
menjadi lebih praktis, efektif, dan efisien atau menciptakan produk baru yang
sebelumnya belum pernah ada. Metode penelitian yang digunakan yaitu untuk
menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut supaya
dapat berfungsi di masyarakat luas. Jadi, penelitian pengembangan merupakan
penelitian yang bertujuan untuk dihasilkannya produk tertentu. Produk yang
dihasilkan bisa berupa perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak
(software).
b. Model Penelitian dan Pengembangan
Model pengembangan yang digunakan dalam pengembangan e-modul ini
menggunakan model prosedural, sehingga penelitian pengembangan ini bersifat
deskriptif yang menunjukkan langkah-langkah yang harus diikuti untuk
menghasilkan produk. Dalam pengembangan (R&D) terdapat berbagai macam
model pengembangan antara lain: model pengembangan Borg & Gall, model
pengembangan Sadiman, model pengembangan ADDIE, model pengembangan
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Sugiyono, model pengembangan Dick and Carey, model pengembangan 4D,
model pengembangan Pustekom Depdiknas. (Himmah,2019)
Model penelitian pengembangan (R&D): Menurut Thiagarajan (1974)
dalam Arifin (2011) ada empat tahap penelitian dan pengembangan yang
disingkat dengan 4-D, yaitu define, design, develop, and disseminate. 1) Tahap
define, yaitu tahap studi pendahuluan baik secara teoritik maupun empirik. 2)
Tahap design, yaitu merancang model dan prosedural pengembangan secara
konseptual-teoritik. 3) Tahap develop, yaitu melakukan kajian empirik tentang
pengembangan produk awal, melakukan uji-coba, revisi dan validasi. 4) Tahap
disseminate, yaitu menyebarluaskan hasil akhir ke seluruh populasi.
Menurut Sugiyono (2015), model pengembangan Borg & Gall
menentukan 10 langkah berurutan (prosedural) dalam penelitian dan
pengembangan sebagai berikut :
1) Research and information collecting (penelitian dan pengumpulan data),
dilakukan melalui studi awal dengan pengumpulan informasi pada kondisi
kontekstual dimana penelitian akan dilakukan, review literatur, observasi
lapangan, kelas, laboratorium.
2) Planning (perencanaan), menentukan tujuan, identifikasi keterampilan,
menentukan mata pelajaran yang akan diberikan.
3) Develop preliminary form of product (pengembangan draft produk), pada
langkah ini mengembangkan produk awal, menyiapkan bahan pelajaran,
metode pembelajaran, dan asesmen pembelajaran.
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4) Preliminary testing (uji coba lapangan awal), memvalidasi model (produk)
awal yang dihasilkan pada tahap 3.
5) Main product revision (merevisi hasil uji coba), melakukan revisi produk
berdasarkan masukan pada testing awal. Melakukan interview, observasi,
dan angket terhadap subjek 2-6 orang.
6) Main field testing (uji coba lapangan), melakukan uji coba lapangan
melibatkan 30-80 orang sebagai responden pengguna produk, melakukan
data kuantitatif.
7) Operational product revision (penyempurnaan produk hasil uji coba
lapangan), merevisi produk berdasarkan masukan pada uji coba lapangan.
8) Operational field testing (uji pelaksanaan lapangan), melakukan uji coba
lapangan melibatkan 90-200 responden (pengguna produk), mengumpulkan
data kuantitatif.
9) Final product revision (penyempurnaan produk akhir), merevisi produk
berdasarkan masukan uji coba lapangan operasional (operational field
testing) hingga dihasilkan produk akhir.
10)Dissemination and implementation (diseminasi dan implementasi),
membuat laporan produk akhir dan dipresentasikan melalui seminar hasil
penelitian
Berdasarkan Sugiyono (2015), metode penelitian tersebut meliputi sepuluh
tahapan yang langkah-langkahnya dapat dilihat pada gambar 2.1.
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Gambar 2.1 Langkah-Langkah Penggunaan Metode Research And
Development (R&D) Model Borg & Gall
Berdasarkan pemaparan beberapa model pengembangan menurut para
ahli di atas, pada pengembangan e-modul ini mengacu pada langkah
pengembangan menurut Borg & Gall. Namun, dari sepuluh tahapan tersebut
hanya melakukan lima tahapan, yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data,
perencanaan produk, validasi desain, dan revisi desain.
2. Pembelajaran

a.Pengertian Pembelajaran
Menurut Pane (2017), pengertian pembelajaran pada hakikatnya adalah
suatu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta
didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan
proses belajar. Pembelajaran juga dikatakan sebagai proses memberikan
bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar.
Peran dari guru sebagai pembimbing bertolak belakang dengan banyaknya
peserta didik yang bermasalah. Dalam belajar tentunya banyak perbedaan,
seperti adanya peserta didik yang mampu mencerna materi pelajaran, ada pula
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peserta didik yang lambat dalam mencerna materi pelajaran. Kedua perbedaan
inilah yang menyebabkan guru mampu mengatur strategi dalam pembelajaran
yang sesuai dengan keadaan setiap peserta didik. Oleh karena itu, jika hakikat
belajar adalah “perubahan”, maka hakikat pembelajaran adalah “pengaturan”.
(Pane,2017). Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pembelajaran adalah proses interaksi
pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam
suatu lingkungan belajar.
b. Karakteristik Peserta Didik dalam Pembelajaran
Sasaran subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas XI yang
memiliki rentang usia 16-18 tahun. Pada usia 16-18 tahun, peserta didik sudah
melewati masa anak-anak dan memasuki masa remaja. Dalam masa itu, bukan
hanya perubahan fisik yang dialami tetapi juga perubahan pola pikir dan
perubahan sosial semakin berkembang. Menurut Sit (2012), kemampuan
kognitif pada usia 14-18 terus berkembang sejalan dengan usia remaja. Pada
usia ini, peserta didik telah memiliki kemampuan kognitif sebagai berikut:·1)
Meningkatnya kemampuan berpikir abstrak. 2) Kemampuan yang lebih besar
untuk menentukan tujuan. 3) Lebih tertarik kepada alasan-alasan moral. 4)
Kemampuan berpikir tentang makna hidup.
Menurut Erikson (2006) dalam Sit (2012), mengemukakan dalam
perkembangan sosial tahap remaja ini (usia 12-18 tahun) memiliki kemampuan
mengkoordinasikan dengan baik secara serentak/berurutan 2 (dua) ragam
kemampuan kognitif. Kapasitas yang dimiliki remaja yaitu: 1) Kapasitas
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menggunakan hipotesis dan 2) Kapasitas menggunakan prinsip-prinsip abstrak,
logis dan idealisitik (berpikir tentang pemikiran itu sendiri). Pada usia ini,
kemampuan berpikir hipotetiknya untuk mencari jawaban-jawaban yang
berkaitan dengan dirinya dan mampu menemukan pemecahan masalah yang
berkaitan dengan lingkungan, masa depan, etika ideal, dan sebagainya.
3. Media Pembelajaran

a. Pengertian Media Pembelajaran
Menurut Abdul (2018), media adalah alat-alat yang menjadi perantara
dalam penyampaian materi kepada peserta didik. Dalam pengertian ini guru,
buku teks dan lingkungan sekolah merupakan media. Apabila media tersebut
membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau
mengandung maksud-maksud pengajaran maka media tersebut disebut media
pembelajaran.
Media pembelajaran merupakan seperangkat alat bantu atau pelengkap
yang digunakan oleh guru atau pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan
peserta didik. Media pembelajaran dapat meliputi alat secara fisik digunakan
untuk menyampaikan isi materi pengajaran, antara lain: buku, tape recorder,
kaset, video camera, video recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, gambar,
grafik, televisi, dan komputer (Perdana,2019).
b. Jenis-Jenis Media Pembelajaran
Media pembelajaran dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:
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1) Media visual, adalah media yang hanya dapat dilihat menggunakan indra
penglihatan yang biasanya berupa gambar diam atau gambar bergerak.
2) Media audio, yaitu media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif
(hanya dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian,
dan kemauan peserta didik untuk mempelajari bahan ajar. Contohnya adalah
program kaset suara dan program radio.
3) Media audio-visual, yaitu media merupakan kombinasi audio dan visual
yang dapat didengar dan dilihat. Media audio visual akan menjadikan bahan
ajar kepada peserta didik semakin lengkap dan optimal, biasanya berupa
video, tanyangan televisi dan program slide suara (sound slide).
c. Manfaat Media Pembelajaran
Menurut Himmah (2019), keberadaan media pembelajaran sebagai alat
bantu dalam proses pembelajaran merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat
dipungkiri.
Manfaat media pembelajaran antara lain:
1) Dapat menjelaskan materi pembelajaran atau objek yang tidak nyata
menjadi nyata.
2) Memungkinkan adanya persamaan pendapat dan persepsi yang benar
terhadap suatu materi.
3) Mempelajari materi pembelajaran secara berulang-ulang. Misalnya belajar
melalui rekaman.
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4) Memberikan pengalaman yang lebih nyata dan langsung karena peserta
didik dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan belajarnya.
4. Bahan Ajar

Menurut Mudhlofir (2011), bahan ajar adalah salah satu komponen sistem
pembelajaran dimana berisi seperangkat materi yang tersusun secara sistematis
baik tertulis maupun tidak tertulis yang menciptakan lingkungan/suasana belajar
untuk peserta didik. Jika bahan ajar tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik
maka guru terbantu dan lebih mengarah sebagai manajer pembelajaran.
Jenis bahan ajar berkaitan erat dengan sumber bahan ajar. Sumber bahan
ajar merupakan tempat bahan ajar dapat diperoleh peserta didik. Berbagai
sumber belajar dapat diperoleh peserta didik sebagai bahan ajar untuk
mendapatkan materi pembelajaran dari setiap standar kompetensi dan
kompetensi dasar. Sebagai contoh, jenis bahan ajar menurut Abdul (2018) antara
lain:
a) Hand-out
Hand-out adalah bahan tertulis yang disiapkan oleh seorang guru untuk
memperkaya pengetahuan peserta didik. Biasanya diambil dari beberapa
literatur yang memiliki relevansi dengan materi yang diajarkan atau
kompetensi dasar dan materi pokok harus dikuasai oleh peserta didik.
b) Buku
Buku adalah bahasa tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan. Isinya
didapat dari berbagai cara, misalnya: hasil penelitian, hasil pengamatan,
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aktualisasi pengalaman, otobiografi, atau hasil imajinasi seseorang yang
disebut sebagai fiksi.
c) Modul
Modul adalah sebuah buku yang tertulis dengan tujuan agar peserta didik
dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru, sehingga
modul berisi paling tidak tentang segala komponen dasar bahan ajar yang
telah disebutkan sebelumnya.
d) Radio
Radio broadcasting adalah media dengar yang dapat dimanfaatkan sebagai
bahan ajar, dengan radio peserta didik bisa belajar sesuatu. Biasanya program
radio dapat dirancang sebagai bahan ajar, pada jam tertentu guru
merencanakan sebuah program pembelajaran melalui radio.
e) Video atau Film
Video atau film adalah bahan ajar yang berbentuk audio visual sehingga dapat
menampilkan materi yang dipelajari secara keseluruhan agar setiap akhir
penayangan video, peserta didik dapat menguasai satu atau lebih kompetensi
dasar.

5. Modul

Modul merupakan paket belajar mandiri yang dirancang untuk membantu
peserta didik mencapai tujuan belajar. Modul sendiri juga dapat diartikan
seperangkat modul mandiri yang disajikan secara sistematis sehingga
memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan kecepatan belajarnya tanpa
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tergantung pada orang lain atau dengan bimbingan yang sangat terbatas dari
fasilitator/pendidik apabila diperlukan. Tujuan dari pembuatan modul sendiri
berguna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran di sekolah,
baik waktu, dana, fasilitas, maupun tenaga (Abdul,2018).
Modul dibuat untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk
belajar secara mandiri sesuai dengan percepatan pembelajaran masing-masing.
Modul sebagai alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode,
batasan-batasan dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan
menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Modul yang disusun
disesuaikan dengan skenario kurikulum yang berlaku dan rencana pelaksanaan
pembelajaran agar pembelajaran peserta didik menjadi terencana dengan baik
(Himmah,2019).
Menurut Depdiknas dalam Abdul (2018), dalam membuat modul harus
memperhatikan karakteristik yang diperlukan sebagai modul pembelajaran, di
antaranya:
a) Self intructional, melalui modul tersebut seseorang atau peserta didik mampu
belajar sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain. Sesuai dengan tujuan
modul adalah agar peserta didik mampu belajar mandiri.
b) Self contained, yaitu materi pembelajaran dari suatu kompetensi atau
subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu modul secara utuh.
Tujuan dari konsep ini adalah memberikan kesempatan peserta didik
mempelajari materi pembelajaran secara tuntas, karena materi dikemas ke
dalam satu kesatuan yang utuh.

17

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

c) Stand alone (berdiri sendiri) yaitu modul yang dikembangkan tidak
tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama
dengan bahan ajar lain dan media tertentu. Dengan menggunakan modul,
peserta didik tidak perlu bahan ajar yang lain untuk mempelajari dan
mengerjakan tugas pada modul tersebut.
d) Adaptive, modul hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap
perkembangan ilmu teknologi, serta fleksibel digunakan di berbagai tempat.
e) User friendly, modul hendaknya juga memenuhi kaidah ‘user friendly’atau
bersahabat/akrab dengan pemakainya. Setiap instruksi dan paparan informasi
yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk
kemudahan pemakai dalam merespon, menggunakan. Penggunaan bahasa
yang sederhana, mudah dimengerti serta menggunakan istilah yang umum.
6.E-modul (Elektronic Module)
Menurut Wibowo (2018), e-modul adalah bentuk elektronik dari modul
cetak yang terdiri dari sekumpulan kertas berisikan materi pembelajaran berupa
teks dan gambar yang menyajikan informasi secara terstruktur, menarik, dan
memiliki tingkat interaktifitas tinggi. E-modul juga berisikan materi berbentuk
informasi digital yang dapat berwujud teks, suara, gambar, animasi, dan
simulasi. Pada dasarnya tidak ada perbedaan konsep yang sangat signifikan
antara modul cetak dengan e-modul. Akan tetapi,tetap ada perbedaan-perbedaan
antara keduanya yaitu seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.1
Tabel 2.1 Perbedaan pengaplikasian e-modul dengan modul cetak
No

E-modul

Modul Cetak
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1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Format
elektronik
(dapat
berupa file dengan jenis format
.pdf, .doc, .exe, .swf, dsb)
Membutuhkan
perangkat
elektronik dan software tertentu
untuk
menggunakannya
(komputer, HP, laptop, tablet)
Lebih praktis untuk dibawa

Format bentuk cetak (berupa
kertas)
Berbentuk
fisik
berupa
kumpulan kertas yang tercetak
materi

Membutuhkan ruang untuk
membawa dan meletakkan
Biaya produksi relatif murah
Biaya produksi cukup mahal
Tahan lama dan tidak terbatas
Daya tahan kertas terbatas
waktu
waktu
Dilengkapi dengan audio atau
Tidak terdapat audio atau video
video pada penyajiannya
pada penyajiannya
Menggunakan sumber daya Tidak menggunakan sumber
listrik
daya listrik
Peluang perangkat terinfeksi
Peluang infeksi virus pada
virus (khususnya OS Windows) perangkat lebih kecil
lebih besar
(Sumber: Wibowo,2018)

Walaupun memiliki perbedaan antara elektronik modul dengan modul
cetak, e-modul juga memiliki kekurangan di antanya:
a) E-modul membutuhkan sumber tenaga listrik dalam mengoperasikannya
sehingga kesulitan mengakses atau dioperasikan jika terjadi pemadaman
listrik.
b) Penyebaran e-modul dilakukan melalui copy-paste dari satu perangkat ke
perangkat lain sehingga besar kemungkinan virus mudah menyebar dan dapat
menginfeksi komputer
Kriteria pengembangan e-modul menurut Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional (2010) adalah sebagai berikut:
a) Tinjauan mata pelajaran yang mendeskripsikan keutuhan isi mata pelajaran
yang terdiri atas SK dan KD, peta kempetensi, silabus, penjelasan materi,
manfaat mata pelajaran, cara mempelajari
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b) Pedoman mempelajari yang memuat kelengkapan pedoman: indeks, istilah,
daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar
c) Kandungan Konsep yang benar dan sesuai dengan silabus.
d) Materi harus disajikan secara sistematik dengan contoh variatif dan relevan
dengan tugas guru
e) Bantuan Belajar yang memuat tanda-tanda, petunjuk, penegasan, simbol,
rumus secara proporsional dan konsisten
f) Tampilan terutama bentuk dan ukuran font tepat, ukuran ilustrasi proporsional
dan konsisten, serta tata letak baik
g) Bahasa yang digunakan harus komunikatif dan tidak menimbulkan penafsiran
ganda, penggunaan kalimat yang sederhana sangat disarankan
h) Ilustrasi yang mendukung penjelasan konsep, jumlahnya proporsional,
letaknya tepat, dan dilengkapi keterangan (caption)
i) Latihan, tes formatif, dan umpan balik di setiap akhir bahasan yang dapat
mengukur semua kompetensi, disusun dari yang mudah ke yang sukar,
dilengkapi dengan petunjuk mengerjakan yang jelas, dan kunci jawaban yang
dapat memberikan umpan balik.
j) Rujukan relevan, mutakhir, dan penulisan yang konsisten.
7. Flip pdf professional

a.Pengertian Flip pdf professional.
Menurut Himmah (2019), perangkat lunak flip pdf professional merupakan
aplikasi yang dapat digunakan untuk mengkonversi PDF publikasi halaman
flipping digital yang memungkinkan kita untuk menciptakan konten
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pembelajaran yang interaktif dengan beberapa fitur yang mendukung. Flip pdf
professional ini berbeda dengan pdf yang biasanya digunakan. Dari segi
tampilan, flip pdf professional ini seperti tampilan e-book yang dapat dibolakbalik saat membacanya. Flip pdf professional adalah media interaktif yang
dapat dengan mudah menambahkan berbagai jenis tipe media animatif ke dalam
flipbook. Hanya dengan drag, drop atau klik, kita dapat menyisipkan video
youtube, hyperlink, teks animatif, gambar, audio dan flash ke dalam flipbook.
Setiap orang dapat menghasilkan buku-buku flip yang luar biasa dengan mudah.
Modul elektronik dapat didesain dengan menggunakan perangkat lunak flip pdf
professional. Fitur yang disediakan sangat beragam, seperti perpaduan teks,
gambar, audio, video menjadikan pembuatan modul elektronik akan lebih
interaktif dan memberikan hasil yang menarik. Berdasarkan penjelasan di atas,
dapat kita ketahui bahwa, flip pdf professional memungkinkan kita untuk
membuat flipbook dengan berbagai macam fitur serta page editor dari file PDF
yang kita miliki. Flip pdf professional memungkinkan setiap orang untuk
berkreasi dengan efek interaktif seperti menambahkan multimedia berupa
video, animasi, gambar, hyperlink, youtube, dan lain sebagainya sehingga setiap
orang bisa membuat buku yang bagus dan mudah dibaca.
b.Kelebihan Flip pdf professional
Adapun kelebihan pada aplikasi flip pdf professional ini yaitu:
1) Interactive

publishing,

dengan

tampilan

yang

menarik,

dengan

menambahkan video, gambar, link, dan lainnya menjadikan flipbook
interaktif dengan pengguna.

21

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2) Terdapat berbagai macam template, tema, pemandangan, latar belakang, dan
plugin untuk menyesuaikan e-book kita.
3) E-book dapat didukung dengan teks dan audio
4) Format keluaran (output) yang fleksibel, seperti html, exe, zip, MacApp, versi
seluler dan burn ke CD.
c.Kekurangan penggunaan flip pdf professional
Adapun kekurangan pada aplikasi flip pdf professional ini yaitu:
1) E-modul yang diolah dalam software diinput hanya bisa dari format pdf,
apabila terdapat perubahan pada file utama harus membuat project baru.
2) Ukuran file yang cukup besar dikarenakan isi yang penuh dengan video dan
gambar.
Menurut Nisa (2020), flip pdf professional merupakan aplikasi yang
digunakan untuk membuat e-modul sehingga menjadi menarik, memuat teks,
gambar, animasi, soal latihan, audio dan video. E-modul yang dikembangkan
dengan menggunakan flip pdf professional dapat diumumkan secara online
maupun offline, sehingga peserta didik dapat belajar mandiri dengan
menggunakan e-modul tersebut. Penggunaan aplikasi/software ini untuk
membuat e-modul dapat menghasilkan media pembelajaran yang lebih inovatif
dan menyenangkan.

8. Materi Sistem Koordinasi
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Materi Koordinasi adalah salah satu materi pelajaran biologi yang diajarkan
pada kelas XI di semester 2. Adapun kompetensi dasar dari materi ini adalah:
3.10 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada istem
koordinasi dan mengaitkannya dengan proses koordinasi sehingga dapat
menjelaskan peran saraf dan hormon, dan alat indra dalam mekanisme
koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada
sistem koordinasi manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan,
dan simulasi.
4.10 Menyajikan hasil analisis data dari berbagai sumber (studi literatur,
pengamatan, percobaan, dan simulasi) pengaruh pola hidup dan kelainan
pada struktur dan fungsi organ sistem koordinasi yang menyebabkan
gangguan sistem saraf dan hormon pada manusia melalui berbagai bentuk
media informasi
Secara garis besar, materi ini membahas tentang sistem saraf, sistem
hormon, dan sistem indra. Di dalam tiga materi ini peserta didik mempelajari
pengertian, jenis dan strukturnya, dan gangguan atau kelainan dari ketiga sistem
itu.

B. Penelitian yang relevan
Penelitian R&D ini didasari dengan beberapa hasil penelitian terdahulu yang
dianggap relevan. Hasil penelitian terdahulu dianalisis dan menjadi ide dasar untuk
membuat bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan dari permasalahan yang
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diangkat. Relevansi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang
dikembangkan dituliskan pada literature map di Gambar 2.1. Berikut adalah tiga
penjabaran dari hasil penelitian yang relevan:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Perdana (2019) dengan judul “Pengembangan
Modul Interaktif Berbasis Flipbuilder Terhadap Penguasaan Konsep Pada
Materi Sistem Regulasi Peserta Didik Kelas XI”. Penelitian eksperimen bidang
pendidikan yang dilakukan oleh Perdana (2019) melibatkan peserta didik XI
IPA di SMAN 1 Bandar Lampung dengan kelas XI IPA 1 sebagai uji coba
kelompok kecil dan kelas XI IPA 2 dan XI IPA 3 sebagai uji coba kelompok
besar. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan, antara lain: 1) untuk
mengembangkan modul interaktif berbasis flipbuilder, 2) untuk mengetahui
kelayakan modul interaktif berbasis flipbuilder, 3) untuk mengetahui respon
peserta didik terhadap modul interaktif berbasis flipbuilder. Pada penelitian
tersebut, kesimpulan yang diambil adalah: 1) pengembangan modul interaktif
berbasis flipbuilder dari segi desain menjadi lebih menarik, dari segi materi
menjadi lebih lengkap dan dari segi bahasa menjadi lebih jelas dan mudah
dipaham, 2) Kelayakan modul interaktif berbasis flipbuilder dari tim ahli
desain, materi, dan bahasa mendapatkan persentase sebesar 90.66%
dikategorikan sangat layak, dan respon peserta didik dari kelompok kecil dan
besar mendapatkan persentase sebesar 87.75% dikategorikan sangat menarik.
(Perdana,2019).
2. Hasil penelitian yang relevan kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh
Himmah (2019) dengan judul “Pengembangan e-modul Menggunakan Flip pdf
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professional Pada Materi Suhu Dan Kalor”. Penelitian ini berjenis penelitian
R&D yang mengadopsi model pengembangan dari Borg & Gall. Sasaran
penelitian adalah XI MA Al-Hikmah Bandar Lampung, SMA Negeri 1
Ambarawa,dan SMA IT Ar-Raihan Bandar Lampung. Tujuan dari penelitian
Himmah (2019) antara lain: 1) untuk melakukan pengembangan e-modul
menggunakan Flip pdf professional pada materi suhu dan kalor, 2) untuk
mengetahui penilaian validator terhadap e-modul menggunakan Flip pdf
professional pada materi suhu dan kalor, dan 3) untuk mengetahui pendapat
peserta didik terhadap e-modul menggunakan Flip pdf professional pada materi
suhu dan kalor. Berdasarkan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1) Emodul menggunakan Flip pdf professional pada materi suhu dan kalor yang
telah dikembangkan dan dapat digunakan pada jenjang SMA/MA sebagai
media pembelajaran, 2) E-modul menggunakan Flip pdf professional pada
materi suhu dan kalor produk akhir yang dihasilkan telah memenuhi kriteria
sangat baik dengan skor rata-rata dari penilaian ahli materi 92,08%, ahli media
89,1%, dan ahli agama 90%, dan 3) Penilaian produk e-modul menggunakan
Flip pdf professional pada materi suhu dan kalor dengan persentase untuk uji
respon pendidik 85,96% dengan kategori sangat baik,untuk uji coba kelompok
kecil 88,15% dan untuk uji coba lapangan 88,03% dengan kategori sangat baik.
3. Hasil penelitian yang relevan ketiga adalah penelitian R&D yang dilakukan oleh
Abdul (2018). Judul penelitiannya adalah Pengembangan Modul Pembelajaran
sistem koordinasi Bersuplemen Artikel Pada Peserta didik Kelas XI IPA SMA
Tut Wuri Handayani Makassar. Subjek pada penelitian ini adalah peserta didik
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kelas XI IPA Tut Wuri Handayani Makassar yang berjumlah 22 orang. Tujuan
dari penelitian Abdul (2018) antara lain: 1) untuk mengetahui cara
pengembangan modul pembelajaran sistem koordinasi bersuplemen atikel pada
peserta didik kelas XI IPA SMA Tut Wuri Handayani Makassar. 2) untuk
mengetahui

tingkat

kualitas

modul

pembelajaran

sistem

koordinasi

bersuplemen atikel pada peserta didik kelas XI IPA SMA Tut Wuri Handayani
Makassar. Berdasarkan penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1)
model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model
pengembangan 4-D yang terdiri dari tahap pendefinisian (define), tahap
perancangan (design), tahap pengembangan (develop), dan tahap penyebaran
(dessiminate). 2) Tingkat kualitas modul pembelajaran sistem koordinasi
memenuhi kategori sangat valid dengan rata-rata 3,60, untuk uji coba
kepraktisan modul diperoleh skor rata-rata 3,47 yang termasuk kategori praktis
dan untuk uji coba keefektifan modul memenuhi kategori efektif untuk
digunakan dengan perolehan skor rata-rata 85,54%. Hal ini mengindikasikan
bahwa kualitas modul yang dikembangkan layak untuk digunakan.

Penelitian Relevan 1
(Perdana,2019)
- Pengembangan modul interaktif
berbasis flipbuiler sangat menarik,
lebih lengkap, lebih jelas dan mudah
dipahami.
- Modul interaktif berbasis flibuilder
setelah
di
ujicoba
dapat
dikategorikan sebagai media yang
sangat layak dan sangat menarik.

Penelitian Relevan 2
(Himmah,2019)
Media pembelajaran berupa emodul menggunakan Flip pdf
professional sudah sangat baik
digunakan
sebagai
media
pembelajaran
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Penelitian Relevan 3
(Abdul,2018)
Pengembangan modul pembelajaran
Sistem koordinasi bersuplemen artikel
setelah melakukan ujicoba
sudah
memenuhi kategori sangat valid,
praktis, efektif, dan layak digunakan.

Penelitian yang Dikembangkan
(Susanti,2021)
Pengembangan E-Modul Berbantuan
Aplikasi Flip pdf professional Pada
Sistem koordinasi Kelas XI

Gambar 2.2 Literature Map Relevansi Penelitian

C. Kerangka Berfikir
Peneliti merasa bahwa pada materi biologi SMA khususnya kelas XI banyak
ditemui materi yang sangat krusial dan sulit untuk disampaikan guru kepada
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peserta didik, salah satunya ialah materi sistem koordinasi. Materi sistem saraf
memiliki cakupan yang luas, sulit dipahami karena memiliki banyak istilah ilmiah.
ketika mengajar materi sistem koordinasi pendidik menggunakan berbagai sumber
belajar salah satu contohnya adalah menggunakan modul, tetapi modul yang
digunakan dalam pembelajaran hanya berupa tulisan dan gambar yang kurang
jelas, sehingga menyebabkan peserta didik menjadi cepat bosan ketika membaca
modul tersebut. E-modul bisa dijadikan solusi dalam mengatasi itu, karena di
dalam e-modul sendiri bisa dilengkapi gambar, audio, dan bahkan video yang bisa
membantu peserta didik memahami materi sistem koordinasi.
Dari permasalahan tersebut, peneliti membuat media pembelajaran yang
berbentuk e-modul dengan harapan dapat menumbuhkan keinginan dan minat
yang baru, dan rangasangan belajar. Media pembelajaran harus menarik dan
mudah digunakan oleh peserta didik. Harapannya dengan mengembangkan emodul ini juga dapat mengajak peserta didik untuk bersungguh-sungguh dalam
memahami materi dan aktif dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh
guru. Hal ini akan berdampak pada hasil akhir pemahaman peserta didik terkait
materi sistem koordinasi agar lebih mudah dipahami dalam bentuk visual.

Keadaan Awal :
 Budaya belajar bergeser ke arah yang lebih modern dan keterampilan 4C adalah
keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik di abad ke-21 sehingga perlu
pembiasaan melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik saat kegiatan
pembelajaran
 Materi sistem koordinasi cukup sering mengalami miskonsepsi oleh peserta didik
2 besar permasalahan miskonsepsi tidak
ditambah lagi dengan bobot belajar yang
8

dapat di atasi jika hanya belajar secara tatap muka
 Materi sistem koordinasi bersifat abstrak (memiliki cakupan yang luas) dan
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian dan pengembangan atau Research
and Development (R&D). Research and Development adalah metode penelitian
yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan
produk tersebut. Adapun produk yang dikembangkan mengadaptasi metode
penelitian R&D model Borg & Gall. Dari sepuluh tahapan pengembangan tersebut,
peneliti hanya dapat pada tahap kelima dikarenakan lima tahapan tersebut sudah
mampu menjawab dari rumusan masalah peneliti. Kelima tahapan tersebut adalah
seperti pada gambar 3.1 berikut.
Potensi
dan
masalah

Pengumpulan
data

Desain
produk

Validasi
desain

Revisi
desain

Gambar 3.1 Langkah-Langkah Penelitian Pengembangan E-modul
Berbantuan Aplikasi Flip Pdf Professional Pada Materi Sistem koordinasi
dengan Metode Borg & Gall

Alasan digunakannya model Borg & Gall pada pengembangan e-modul ini
yaitu model ini memiliki langkah-langkah pengembangan yang sesuai dengan
penelitian yang menghasilkan atau mengembangkan produk tertentu dengan
melakukan uji ahli seperti uji desain. Dari sepuluh tahapan pengembangan
dilakukan sampai pada tahap kelima, karena lima tahapan tersebut sudah mampu
menguji kualitas dan kelayakan produk.
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B. Langkah-Langkah Penelitian Pengembangan
Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci mengenai langkah-langkah
penelitian R&D Borg & Gall (Sugiyono,2015) yang dilakukan:
1. Potensi dan masalah
Pada tahap ini, analisis kebutuhan dilakukan melalui kegiatan wawancara
terhadap lima guru Biologi kelas XI di lima SMA yang berada di Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY). Proses wawancara dilakukan pada awal Oktober
sampai akhir Oktober. Pada tahap wawancara, digali berbagai potensi dan
masalah yang dihadapi guru dan peserta didik di sekolah. Pertanyaanpertanyaan yang diajukan berfokus pada 4 aspek yaitu, 1) materi pembelajaran
biologi yang memiliki bobot besar dan masih sering miskonsepsi serta
terkendala dengan pembelajaran daring yang terbatas, 2) media pembelajaran
yang biasa digunakan guru, 3) pengetahuan guru tentang bahan ajar, dan 4)
pengalaman guru menggunakan modul pada materi yang pembelajarannya
berbantuan IT.
2. Pengumpulan Data
Setelah melakukan tahap potensi dan masalah secara fakta, maka
dilanjutkan dengan mengumpulkan berbagai informasi yang digunakan untuk
membuat bahan ajar yang dikembangkan. Pengumpulan data dapat dilakukan
dengan cara kajian pustaka dari buku, jurnal, serta artikel-artikel yang
berkenaan dengan perangkat pembuatan media yang dapat dengan mudah
diakses menggunakan internet.
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Pengumpulan data yang dilakukan meliputi pemilihan produk, materi, dan
desain produk yang akan dikembangkan. Pemilihan materi disesuaikan dengan
kegiatan belajar mengajar dan kurikulum pada lima sekolah yang sudah
diwawancarai. Penggunaan e-modul didapat dari kajian pustaka yang sudah
dilakukan dalam pembuatan desain produk berdasarkan hasil dari rujukan yang
sudah diperoleh. Hasil dari semua pengumpulan data ini yang akan digunakan
sebagai langkah pertama untuk membuat produk, sehingga peneliti
mendapatkan aplikasi flip pdf professional untuk membuat e-modul.
3. Desain produk
Setelah pengumpulan data, tahap selanjutnya adalah tahap perencanaan
dalam pengembangan e-modul dengan menggunakan program flip pdf
professional pada materi sistem koordinasi. Berikut rancangan dalam
mendesain produk tertera ada gambar 3.2.
Membuat cover emodul menggunakan
canva

Pilih create new
project

Import file pdf
yang telah dibuat

Publish online
e-modul dalam
bentuk link

Membuat
konsep materi
dari e-modul

Buka aplikasi Flip
pdf professional
Agar e-modul
menarik klik
edit page
Pilih apply
change kemudian
publish online

Gambar 3.2 Bagan Rancangan Media
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Membuat materi e-modul
sistem koordinasi pada
microsoft word

Simpan dokumen ke
dalam format pdf
Tambahkan gambar,
audio, video, dan
simulasi pada e-modul

Klik save and exit

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dalam pembuatan e-modul dengan menggunakan aplikasi flip pdf
professional terdapat langkah-langkah yaitu sebagai berikut:
a. Membuat konsep materi dari e-modul yang disesuaikan dengan kompetensi
dasar

Gambar 3.3 Konsep Materi dalam Bentuk Microsoft Word
b. Membuat cover e-modul menggunakan aplikasi canva.

Gambar 3.4 Membuat Tampilan Depan E-Modul
c. Membuat konsep materi pada e-modul yaitu sistem koordinasi pada
microsoft office word 2007.
d. Menyimpan dokumen ke dalam format pdf.
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e. Mencari dan menentukan gambar maupun video yang sesuai dengan materi
sistem koordinasi.
f. Membuka aplikasi flip pdf professional, kemudian pilih create new project

Gambar 3.5 Tampilan Depan Flip Pdf Professional
g. Setelah itu akan muncul jendela import pdf (gambar). Di sini masukan file
pdf yang sudah disiapkan dengan mengeklik “browse”, kemudian import
now.
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Gambar 3.6 Jendela Import Pdf
h. Tampilan awal project akan muncul, untuk menggabungkan cover, isi
materi, dan uji kompotensi dengan klik edit page.

Gambar 3.7 Tampilan Awal Materi Yang Akan Diedit
i. Pada jendela edit page, tambahkan gambar, video, dan audio pada ruang
kosong yang telah disediakan
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Gambar 3.8 Jendela Edit Page
j. Setelah proses menyunting selesai, klik save and exit.
k. Memilih background pada menu templates untuk membuat tampilan lebih
menarik.
l. Klik apply change kemudian klik publish online

Gambar 3.9 Tampilan Upload Your Book

35

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hasil dari project yang dibuat dapat diumukan dalam beberapa format
yaitu html, zip, exe, Mac app, mobile version dan burn to CD. Pada e-modul ini
peneliti mengumumkan secara online dalam bentuk link website.
4.Validasi Desain
Setelah produk awal selesai dibuat sangat diperlukan adanya validasi
desain. Selanjutnya, e-modul diuji kelayakannya oleh 4 validator, yaitu 1 orang
ahli materi, 1 orang ahli media, dan 2 orang guru Biologi SMA kelas XI.
Validasi desain dilakukan pada bulan Juni. Setiap ahli diminta untuk menilai
produk tersebut dengan cara mengisi angket yang diberikan, sehingga diketahui
kelemahan dan kekuatan produk tersebut.
5. Revisi Desain
Setelah desain produk divalidasi oleh para ahli, maka produk yang dibuat
dapat diketahui kendala-kendala serta kelemahan dari produk tersebut.
Kendala-kendala dan kelemahan itulah yang selanjutnya akan diperbaiki
dengan cara merevisi desain.

C. Spesifikasi Produk
Produk yang dikembangkan pada penelitian R&D memiliki spesifikasi sebagai
berikut:
1. E-modul ini terdiri dari 3 subbab di antaranya sistem saraf, sistem hormon, dan
sistem indra.
2. Program dilengkapi dengan evaluasi mandiri dalam bentuk post-test dan evaluasi
untuk mengukur tingkat penguasaan peserta didik pada materi sistem koordinasi.
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3. E-modul yang akan dibuat menggunakan aplikasi flip pdf professional dalam
bentuk link website.
4. Program bersifat stand alone (tidak memerlukan program lain untuk dijalankan).
5. Program dilengkapi dengan video, ilustrasi, animasi, suara, ice breaking dan
mutiara ilmu yang dapat memberikan motivasi dan membantu peserta didik
dengan berbagai perbedaan gaya belajar untuk memahami materi yang disajikan
dalam program.
6. Setiap materi akan diberikan soal latihan di bagian akhir. Soal terdiri dari 10 soal
pilihan ganda dan 5 soal esai yang akan mengukur pemahaman peserta didik.
7. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dibuat mengacu pada Kurikulum 2013
dan menyesuaikan dengan pembelajaran daring yang sudah diterapkan.
8. Spesifikasi ukuran dalam mengakses e-modul adalah 135,6 MB dengan 62
lembar dan bisa diakses minimal RAM 3 GB.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Teknik dan instrumen pengumpulan data untuk analisis kebutuhan pada
penelitian ini menyepadankan dengan jenis data yang akan diambil yaitu data
kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif didapatkan melalui kegiatan wawancara
untuk analisis kebutuhan, sedangkan data kuantitatif didapatkan dari kegiatan
penyebaran kuesioner kepada validator untuk menguji kelayakan produk yang
telah dikembangkan. Berikut adalah penjabarannya:
1.Wawancara
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Wawancara adalah teknik pengumpulan data penelitian yang melibatkan
interviewer dan interviewee untuk melakukan sesi tanya jawab yang sistematis
dan secara langsung (Abdul,2018). Kegiatan wawancara pada penelitian R&D
ini dilakukan untuk mendapatkan data kualitatif yang berupa analisis kebutuhan
di sekolah. Sebelum melakukan wawancara, dilakukan penyusunan kisi-kisi
wawancara. Kisi-kisi ini kemudian dikembangkan menjadi 15 pertanyaan yang
diajukan kepada 5 guru biologi kelas XI untuk menggali potensi dan masalah di
sekolahnya. Adapun kisi-kisi wawancara disajikan di dalam tabel 3.1
Tabel 3.1 Kisi-Kisi Analisis Kebutuhan melalui Wawancara
Aspek yang
Dinilai

Materi
Pembelajaran
Biologi

Media
Pembelajaran

Bahan Ajar
berbasis modul

Indikator
Materi biologi yang bobotnya besar dan masih
memiliki kendala untuk melakukan pembelajaran
saat tatap muka
Materi yang masih sering peserta didik alami
miskonsepsi
Materi biologi yang sulit untuk dinilai karena
keterbatasan waktu tatap muka
Cara guru mengatasi keterbatasan waktu tatap
muka dengan kedua masalah di atas
Media pembelajaran yang digunakan pada materi
tersebut
Realita dari penggunaan media pembelajaran pada
materi tersebut
Kendala dalam menyusun media pembelajaran
pada materi tersebut
Pemahaman terhadap bahan ajar berbais modul
Bentuk sumber bahan ajar yang diberikan untuk
peserta didik di pembelajaran daring ini.
Realita saat mengajar menggunakan bahan ajar
berbasis modul
Kendala mengajar saat menggunakan bahan ajar
berbasis modul
Saran untuk mengembangkan bahan ajar dalam
bentuk modul yang berbasis IT
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Nomor
Pertanyaan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Hasil wawancara kemudian dianalisis dan dijabarkan secara deskriptif.
Adapun lembar pertanyaan yang diajukan saat wawancara terlampir di Lampiran
8.
2.Kuesioner
Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan seperangkat
pertanyaan yang diajukan kepada responden dan dijawab secara tertulis. Pada
penelitian R&D ini, kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data validasi.
Kisi-kisi kuesioner dirancang dengan mengadaptasi tulisan milik Himmah
(2019) mengenai aspek kelayakan media. Adapun kisi-kisi kuesioner validasi
ahli materi, media, dan guru mata pelajaran disajikan pada Tabel 3.2.
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Kuesioner Validasi Ahli Materi, Media, dan Guru Mata
Pelajaran
Nomor
Aspek
Butir Penilaian
Mt Md G
penilaian
1. Keruntutan konsep dan materi yang
1
1
disajikan
2. Contoh-contoh soal dalam e-modul
2
2
Penyajian
3. Gambar dan video dalam e-modul
3
3
4. Glosarium
4
4
5. Rangkuman
5
5
6. Keakuratan konsep dan definisi pada
6
6
materi sistem koordinasi
7. Keakuratan contoh dengan materi
7
7
sistem koordinasi
8. Keakuratan gambar dan video dalam 8
8
e-modul pada materi sistem koordinasi
9. Kelengkapan materi sistem koordinasi 9
9
sesuai dengan KD dan Indikator
Isi
pembelajaran
10. Keluasan materi
10
11. Kedalaman materi
11
12. Mendorong rasa ingin tahu dan
12
10
menciptakan kemampuan bertanya
peserta didik
13. Menggunakan contoh gambar, dan
13
video dalam kehidupan sehari-hari
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Aspek
penilaian

Bahasa

Tampilan
visual

Pendekatan
Saintifik

Suara
Kemudahan
penggunaan

Butir Penilaian
14. Ketepatan strukur dan keefekifan
kalimat
15. Kesesuaian pernyataan yang
digunakan sesuai EYD
16. Kebakuan istilah
17. Bahasa yang digunakan dalam emodul mudah dipahami
18. Kemampuan memotivasi peserta
didik
19. Kalimat yang digunakan sesuai
dengan tingkat kemampuan peserta
didik
20. Layout dan tata letak tampilan emodul konsisten
21. Penggunaan teks, gambar, dan video
dalam
e-modul
sesuai
dan
proporsional
22. Tampilan depan (cover) e-modul
23. Pemilihan warna background pada emodul
24. Penggunaan varian jenis dan ukuran
huruf (font) tidak berlebihan
25. Kekontrasan dan ketajaman warna
huruf tidak berlebihan
26. Kejelasan tampilan huruf pada emodul
27. Penggunaan spasi antar baris sesuai
28. Jenjang judul utama dan sub judul
jelas dan proporsional
29. Mampu mengungkap makna/arti dari
objek
30. Kreativitas desain
31. Dalam e-modul terdapat tahapan
pendekatan
saintifik
melalui
gambar/video (mengamati)
32.Dalam e-modul terdapat pertanyaan
(menanya)
33. Dalam e-modul terdapat suatu
tahapan membuat (create)
34. Kualitas suara
35.Kemudahan dalam pengoperasian emodul
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Nomor
Mt Md G
14
11
15

12

16
17

13

18

14

19

15

1

16

2

17

3
4

18
19

5

20

6

21

7

22

8
9

23

10
11
20

21
22
12
13

24
25
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Aspek
penilaian

Butir Penilaian
36.E-modul praktis untuk digunakan

Nomor
Mt Md G
14
26

(Sumber: Himmah.2019)
Keterangan:
Mt : Ahli Materi
Md : Ahli Media
G

: Guru Mata Pelajaran

Dari kisi-kisi tersebut, disusun 36 pernyataan untuk diajukan keempat
validator untuk menguji kelayakan media yang telah dikembangkan. Adapun 36
pernyataan ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 14 nomor berkaitan dengan media
dan 22 nomor berkaitan dengan materi pembelajaran terkait. Instrumen materi
terlampir pada Lampiran 10.1, sedangkan instrumen validasi validasi media
terlampir pada Lampiran 10.2. Adapun guru pelajaran diberikan instrumen
validasi yang berisi pernyataan lengkap yang dapat dilihat pada Lampiran 10.3.
Setiap instrumen validasi memiliki rubrik penilainnya masing-masing.
Rubrik penilaian kuesioner validator media dan materi berturut-turut dapat
dilihat pada Lampiran 10.2 dan 10.1, sedangkan rubrik penilaian kuesioner guru
pelajaran dapat dilihat pada Lampiran 10.3. Hasil data dari kuesioner
(kuantitatif) kemudian dikonversi menjadi data kualitatif agar dapat dianalisis.
Hasil analisis data kuantitatif yang telah dikonversi beserta dengan kritik dan
saran produk pengembangan selanjutnya dijabarkan secara deskriptif.
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E. Teknik Analisis Data
Data yang telah didapatkan dari uji validasi, kemudian dianalisis dengan teknik
yang sesuai dengan jenis datanya. Berikut adalah penjabarannya berdasarkan jenis
datanya:
1. Data Kualitatif

Data kualitatif diperoleh lewat kritik dan saran (komentar) yang diberikan oleh
validator di kuesioner. Data kemudian dijabarkan secara deskriptif untuk
dijadikan bahan analisis kelayakan produk R&D.
2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif diperoleh lewat hasil skoring validator yang menilai kelayakan
produk yang dikembangkan. Penilaian ini berupa kuesioner dengan skala Likert
yang memiliki 4 alternatif jawaban sebagai berikut: sangat baik (skor 4), baik
(skor 3), kurang baik (skor 2), dan sangat kurang baik (skor 1). Adapun alasan
penggunaan skala Likert dengan 4 pilihan alternatif jawaban karena hasil data
kuantitaitf yang realibilitas dan validitasnya tergolong baik jika mempunyai
alternatif/ kategori jawaban minimal 4 (Lozano et al., 2008). Selain itu, 4 pilihan
alternatif jawaban dapat membimbing validator untuk memilih jawaban tegas
tanpa kecenderungan memilih netral (Garland, 1991 di dalam Budiaji, 2013).
Perolehan skor kemudian dihitung rata-ratanya dan dianalisis dengan
mengonversi data kuantitatif ke data kualitatif. Rumus pedoman untuk konversi
data kuantitaif ke kualitatif dengan skala lima menurut Sukardjo (2008) yang
disitasi dari Mawarni dkk (2015).
1. Rerata Skor Ideal (Xi)
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Xi =

���� �������� �����+���� ������� �����
2

Xi = 4+1 = 2,5
2

2. Simpangan Baku Skor Ideal (SBi)
SBi =

���� �������� �����−���� ������� �����
6

SBi = 4−1 = 0,5
6

3. X ideal (X) = Skor empiris
Adapun cara mengkonversi rentang skor yang sesuai dengan kategori masingmasing adalah sebagai berikut:
Sangat Baik

= X > Xi + 1,80 SBi
= X > 2,5 + (1,80 x 0,5)
= X > 2,5 + 0,9
= X > 3,4

Baik

= Xi + 0,60 Sbi < X ≤ Xi + 1,80 SBi
= 2,5 + (0,60 x 0,5) < X ≤ 2,5 + (1,80 x 0,5)
= 2,5 + 0,3 < X ≤ 2,5 + 0,9
= 2,8 < X ≤ 3,4

Cukup

= Xi – 0,60 Sbi < X ≤ Xi + 0,60 SBi
= 2,5 – (0,60 x 0,5) < X ≤ 2,5 + (0,60 x 0,5)
= 2,5 – 0,3 < X ≤ 2,5 + 0,3
= 2,2 < X ≤ 2,8

Kurang

= Xi – 1,80 Sbi < X ≤ Xi - 0,60 SBi
= 2,5 – (1,80 x 0,5) < X ≤ 2,5 – (0,60 x 0,5)
= 2,5 – 0,9 < X ≤ 2,5 – 0,3
= 1,6 < X ≤ 2,2

Sangat Kurang = X ≤ Xi – 1,80 SBi
= X ≤ 2,5 – (1,80 x 0,5)
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= X ≤ 2,5 – 0,9
= X ≤ 1,6

Hasil konversi rentang skor yang akan digunakan untuk menganalisis kategori
data validasi (kuantitatif ke kualitatif) dapat dilihat pada Tabel 3.3.
Tabel 3. 3 Konversi Data Kuantitatif ke Kualitatif
Interval Skor
X > Xi + 1,80 Sbi
Xi + 0,60 Sbi < X ≤ Xi + 1,80 SBi
Xi – 0,60 Sbi < X ≤ Xi + 0,60 SBi
Xi – 1,80 Sbi < X ≤ Xi - 0,60 SBi
X ≤ Xi – 1,80 Sbi

Rerata Skor
X > 3,4
2,8 < X ≤ 3,4
2,2 < X ≤ 2,8
1,6 < X ≤ 2,2
X ≤ 1,6

Kategori
Sangat Baik
Baik
Cukup
Kurang
Sangat Kurang

F. Indikator Keberhasilan Penelitian
Adapun indikator keberhasilan dari penelitian pengembangan ini adalah
terciptanya produk e-modul pada materi sistem koordinasi Kelas XI dengan kriteria
hasil validasi dengan kategori ‘sangat baik’ sehingga layak untuk diujicobakan
secara terbatas dengan mempertimbangkan saran perbaikan dari validator jika ada.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Analisis Kebutuhan
Penelitian diawali dengan melakukan wawancara untuk mengetahui kebutuhan
produk di lapangan. Wawancara berfungsi untuk mengetahui kondisi nyata dari
media pembelajaran di sekolah dan dilanjutkan dengan studi literatur yang
berfungsi untuk mencari teori yang mendasari penelitian serta mendukung ide dasar
pengembangan produk yang didapatkan dari hasil wawancara. Hasil dari kedua
kegiatan dianalisis untuk dilanjutkan ke tahap perancangan. Kegiatan wawancara
dilakukan kepada 5 guru Biologi kelas XI di 5 sekolah berbeda, yaitu SMA Negeri
1 Mlati, SMA Negeri 1 Kalasan, SMA Pangudi Luhur Sedayu, SMA Negeri 1
Seyegan dan SMA Negeri 1 Godean. Alasan diambilnya kelima sekolah tersebut
dikarenakan melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Selain itu, di masa
pandemi ini kelima sekolah ini sudah mengaplikasikan pembelajaran daring
(online).
Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui tren pembelajaran masa kini
beserta teori pendukung. Informasi yang didapatkan lalu dikembangkan dan
melihat kemungkinan produk yang bisa dikembangkan. Pengembangan yang
dilakukan pada penelitian ini menghasilkan e-modul menggunakan flip pdf
professional pada materi sistem koordiasi untuk kelas XI. Rangkuman hasil
wawancara dapat dilihat pada tabel 4.1
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Tabel 4.1 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
No

Pertanyaan

1.

Berkaitan dengan
materi
Pelajaran
Biologi mana saja
yang
bobotnya
besar dan masih
memiliki kendala
untuk melakukan
pembelajaran saat
tatap muka maupun
pembelajaran
daring?
Apakah
materi
tersebut
masih
sering peserta didik
mengalami
miskonsepsi?
Apakah
pada
materi
tersebut
guru juga sulit
untuk melakukan
penilaian
secara
daring?

2.

3.

SMA Negeri 1
Mlati
-Genetika
(pewarisan sifat)
-Metabolisme
-Sistem koordinasi

SMA Negeri 1
SMA Negeri 1
Godean
Kalasan
- Pewarisan sifat
-Sistem
- Sistem Imun
koordinasi
- Sistem koordinasi (banyak
yang
belum mencapai
KKM)
-Sistem Gerak
-Sistem Imun

SMA Pangudi
Luhur
-Protista
-Virus
-Sistem
koordinasi
(pemahaman
peserta
didik
dengan
banyaknya
materi)

Sering,
dikarenakan
kurangnya
pemahaman peserta
didik
Sering,
karena
belum
dapat
mengungkapkan
semua materi yang
harus
dikuasai
peserta didik

Masih ada keluhan Sering,
miskonsepsi dari khususnya materi
peserta didik
sistem imun dan
koordinasi

Masih,
khususnya
di
materi
sistem
koordinasi

SMA Negeri 1
Seyegan
-Sistem Imun
-Protista
-Virus

Masih
banyak
keluhan miskonsepsi
dari peserta didik
untuk bab yang
bobotnya besar
karena Tidak sulit
Lumayan
sulit Kesulitan karena Sulit,
didik
karena tidak bisa masih
belum peserta
dibiasakan
untuk
mengontrol secara dibiasakan
memahami
langsung
waktu dengan
secara langsung
penilaian
pembelajaran
Jarak Jauh
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No
4.

5.

6.

7.

Pertanyaan

SMA Negeri 1
SMA Negeri 1
Mlati
Godean
Bagaimana
cara Memilih
materi Memberikan tugas/
guru
mengatasi yang esensial
penilaian berbasis
keterbatasan waktu
kelompok
tatap muka dengan
(portofolio)
kedua masalah di
atas?
Bagaimana media Media
yang Menggunakan
pembelajaran yang digunakan hanya media-media peta
digunakan
pada berupa video-video konsep
materi tersebut?
pembelajaran

SMA Negeri 1
SMA Pangudi
SMA Negeri 1
Kalasan
Luhur
Seyegan
Memberikan
Memberikan
materi
terlebih tugas individu &
dahulu sehingga kelompok
dipelajari secara
mandiri dirumah.

Bagaimana
penggunaan media
pembelajaran pada
materi
tersebut
dianggap
sudah
efektif dan efisien
berbasis IT?
Bagaimana kendala
dalam menyusun
media

Sudah
diimplementasika
n ke peserta didik
dan
sangat
membantu dalam
pembelajaran
daring seperti ini
Tidak
ada Waktu
dan
dalam
kendala
yang tenaga
berarti
dalam pembuatan
media.

Sudah efektif tapi
belum maksimal.

Belum
menggunakan
dengan maksimal

Kurangnya waktu dalam
menggunakan
media
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Bahan
ajar
diberikan
sebelum memulai
materi.

Media
yang
digunakan dapat
berupa bahan
ajar
yang
diberikan
sebelum
pembelajaran
(flipped
learning)
Sudah
diaplikasikan
dengan baik

Tidak menggunakan
media

Belum
menggunakan
dengan maksimal

Kurangnya
waktu
dalam
menyusun
media.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

No

8.

9.

Pertanyaan
pembelajaran pada
materi tersebut?
Bagaimana
pemahaman guru
terhadap
bahan
ajar?

Apa bentuk sumber
bahan ajar yang
bapak/ibu berikan
untuk peserta didik
di
pembelajaran
daring ini?

10. Apakah
keadaan
saat
PJJ
menggunakan
bahan ajar berjalan
dengan efektif dan
efisien?

SMA Negeri 1
Mlati

SMA Negeri 1
Godean

Rangkuman materi
yang memudahkan
siswa memahami
materi

Bahan ajar akan
membantu peserta
didik
dalam
pembelajaran

Sumber
belajar
peserta
didik
sebagian
besar
menggunakan buku
paket dan diselingi
dengan
video
pembelajaran.

Bahan ajar yang
saya
gunakan
berasal dari buku
paket saja.

Lumayan
cukup Karena
peserta
didik
belajar
efektif dan peserta
didik dapat belajar mandiri membuat
pemahaman pada
mandiri
materi
masih
kurang
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SMA Negeri 1
Kalasan
membuat media
pembelajaran.
Bahan ajar yang
dapat
dimanfaatkan
dalam
pembelajaran
agar
dapat
sistematik
Sumber
bahan
ajar peserta didik
diberikan
sebelum
pembelajaran
tatap
muka
dengan
memberikan
modul
yang
diakses melalui
edmodo kelas.
Sangat terbantu
karena
peserta
didik
dapat
menghemat
waktu
pembelajaran

SMA Pangudi
Luhur

SMA Negeri 1
Seyegan

Ringkasan
materi
yang
akan dipelajari
dan dilengkapi
dengan evaluasi
maupun tes
Peserta
didik
diberikan bahan
ajar berupa
modul
yang
akan dipelajari 1
hari
sebelum
PJJ.

Sumber
belajar
peserta
didik
sebagian
besar
menggunakan buku
paket saja.

Sangat terbantu
karena peserta
didik
dapat
menghemat
waktu
pembelajaran

Pemahaman materi
dan motivasi peserta
didik yang masih
kurang
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No

Pertanyaan

11. Bagaimana kendala
mengajar
saat
menggunakan
bahan ajar selama
pembelajaran
daring ini?

SMA Negeri 1
Mlati

SMA Negeri 1
Godean

Kendalanya dalam
kurangnya waktu
untuk
menyampaikan
materi
yang
memiliki
bobot
besar.

Selama PJJ seperti
ini tatap muka
terhadap
peserta
didik juga kurang
yang
membuat
semua materi tidak
bisa tersampaikan
semua
12. Saran
untuk modul yang dibuat Modul
yang
mengembangkan
sebaiknya
sudah dikembangkan
bahan ajar dalam
diterapkan disemua yang
sebaiknya
bentuk modul yang materi biologi
menarik
dan
berbasis IT?
dilengkapi evaluasi
sehingga
meningkatkan
motivasi siswa.
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SMA Negeri 1
Kalasan
tatap
muka
menggunakan
zoom
cloud
meeting
Kouta peserta
didik
yang
terbilang cukup
sedikit

SMA Pangudi
SMA Negeri 1
Luhur
Seyegan
tatap
muka
menggunakan
zoom
cloud
meeting
Peserta
didik Tidak sedikit peserta
banyak
yang didik yang tidak
malas membaca membaca
modul
yang diberikan

Sebaiknya modul
sudah dilengkapi
fitur dan mudah
diakeses
agar
memudahkan
dalam PJJ seperti
ini

Sebaiknya
modul
dilengkapi
dengan
video/gambar
dan tes untuk
peserta didik

modul
harus
diterapkan selama
PJJ ini karena bisa
meningkatkan
motivasi
peserta
didik

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Berdasarkan hasil wawancara analisis kebutuhan, ditemukan beberapa potensi
dan masalah yang dapat menjadi ide dasar penelitian R&D. Pada aspek pertama,
potensi yang ditemukan adalah materi sistem koordinasi tergolong materi
pembelajaran biologi yang memiliki bobot besar. Guru masih terkendala untuk
mencapai IPK pada materi ini selama pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) jika hanya
diajarkan secara tatap muka. Untuk mengatasi permasalahan pada aspek pertama,
setiap narasumber (guru) menggunakan media pembelajaran yang bentuknya
beragam tetapi tetap mewakili semua materi. Hal tersebut masuk ke dalam potensi
aspek kedua. Sayangnya, kelima narasumber cenderung untuk menggunakan media
pembelajaran yang sama dari tahun ke tahun karena minimnya kesempatan untuk
mengembangkan media pembelajaran.
Pada aspek yang ketiga sebagian besar narasumber menjawab sudah pernah
mendengar tentang media pembelajaran dan sebagian besar juga sudah
menggunakannya selama PJJ ini. Namun, penggunaan sumber bahan ajar yang
digunakan dirasa belum dioptimalkan dengan baik. Penggunaan bahan ajar masih
didominasi oleh buku paket sehingga peserta didik membutuhkan media
pembelajaran yang menarik, yaitu berupa media audio visual yang dapat diakses
secara mandiri.
Berdasarkan penjabaran hasil wawancara di atas, ditemukan potensi untuk
mengembangkan e-modul pada materi sistem koordinasi. Sebelum masuk ke tahap
selanjutnya (tahap perancangan) dilakukan kembali studi literatur untuk
mendukung referensi pengembangan produk awal yang telah didapatkan saat
proses wawancara analisis kebutuhan. Produk yang dikembangkan juga
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mempertimbangkan dari saran-saran guru saat kegiatan wawancara. Saran-saran
tersebut antara lain:
1. Materi yang dibuat menjadi media pembelajaran harus ringkas namun padat agar
peserta didik dapat menjadikan e-modul dapat mudah dipahami.
2. Media pembelajaran harus semenarik mungkin dengan dilengkapi gambar dan
video agar peserta didik mudah memahami materi.
3. Media pembelajaran harus dilengkapi dengan banyak soal-soal evaluasi untuk
mengetahui tingkat pemahaman peserta didik.
4. Soal-soal evaluasi yang dibuat sebagian besar harus soal HOTS agar peserta
didik dapat berfikir kritis dan dapat menganalisis.
5. Adapun dalam media pembelajaran harus dilengkapi dengan ikon-ikon menarik
yang berkaitan dengan materi

B. Hasil dan Deskripsi Produk Awal
Pengembangan desain produk awal pada e-modul ini terdiri dari beberapa
langkah, diantaranya:
1. Pembuatan Peta Konsep
Pengembangan e-modul pada penelitian ini didasari karena modul yang
digunakan masih menggunakan sumber buku paket yang jumlahnya terbatas
dan belum ada inovasi pengembangan modul yang menarik untuk digunakan di
dalam kelas. Pada e-modul ini peneliti memilih materi sistem koordinasi untuk
dikembangan karena materi sistem koordinasi termasuk dari materi dengan
bobot besar dan guru masih terkendala untuk mencapai IPK pada materi ini
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selama pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) jika hanya diajarkan secara tatap muka.
Fokus e-modul ini hanya pada satu Kompetensi Dasar (KD) berdasarkan
kurikulum 2013 yakni 3.10: Menganalisis hubungan antara struktur jaringan
penyusun organ pada sistem koordinasi dan mengaitkannya dengan proses
koordinasi sehingga dapat menjelaskan peran saraf dan hormon dalam
mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi
pada sistem koordinasi manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan
dan simulasi. Konsep awal e-modul untuk peserta didik SMA dalam penelitian
ini terdiri dari 58 lembar yang di dalamnya berisi materi-materi tentang sistem
saraf, sistem hormon dan sistem indra, serta terdapat soal uji kemampuan untuk
menguji pemahaman peserta didik.
Pada tahap ini, rancangan e-modul kemudian dibuat dan dikembangkan
untuk mendapatkan kerangka e-modul. Format kerangka penulisan e-modul
pada penelitian ini mencakup beberapa aspek diantaranya:
a. Desain cover
Desain tampilan cover atau sampul depan e-modul menggunakan
gambar yang mewakili 3 subbab, diantaranya sistem saraf, sistem hormon,
dan sistem koordinasi sebagai gambaran isi dalam e-modul. Warna sampul
didesain full colour dengan warna biru tua dan ditambah karakteristik
pendukung sampul yang terdiri dari beberapa komponen seperti judul
materi modul, pengguna modul, dan identitas penyusun modul. Pembuatan
desain cover menggunakan aplikasi canva dengan tampilannya pada
gambar 4.1.
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Gambar 4.1 Tampilan Cover pada E-modul
b. Desain isi
Desain isi e-modul ini menggunakan gambar ikon, ukuran font
tulisan umumnya 23-24 pt dengan tema tulisan Garamond untuk isi dan
ukuran font tulisan 28 pt dengan tema tulisan Lucida Calligraphy untuk
judul dan subjudul, ukuran margin dengan susunan (atas 0,5 cm, kanan 0,5
cm, kiri 0,5 cm dan bawah 0,5 cm). Desain isi e-modul pada bagian isi terdiri
dari 3 bagian utama yaitu: 1) Bagian pendahuluan terdiri dari halaman
sampul, menu utama, petunjuk penggunaan modul, dan peta konsep, 2)
Bagian isi/konten terdiri dari tujuan kegiatan pembelajaran, uraian materi,
rangkuman, latihan soal dan video pembelajaran, dan 3) Bagian penutup
terdiri dari post-test, evaluasi akhir, refleksi pembelajaran, glosarium, daftar
pustaka, dan profil penyusun.
c. Kelengkapan materi
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Kelengkapan materi e-modul yang disusun berdasarkan kurikulum
yang berlaku yaitu kurikulum 2013. Uraian materi yang disusun pada setiap
kegiatan pembelajaran secara umum terdiri dari pengertian sistem, bagianbagian penyusun sistem, fungsi sistem, macam-macam sistem, dan kelainan
atau gangguan pada sistem.
d. Isi materi
Isi dari materi e-modul yang dikembangkan oleh peneliti, diawal
kegiatan pembelajaran terdapat instruksi/petunjuk yang menggunakan
bahasa komunikatif dan interaktif seolah-olah e-modul yang berbicara
kepada pembaca (peserta didik). Isi materi e-modul selain berasal dari
beberapa tiga buku relevan dan sumber pegangan peserta didik.
Tabel 4.2 Tampilan Awal E-Modul Menggunakan Flip Pdf Professional
pada Materi Sistem Koordinasi
Tampilan e-modul

Keterangan
Tampilan
depan emodul
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Tampilan e-modul

Keterangan
Kompetensi
dasar

Indikator
pembelajaran
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Tampilan e-modul

Keterangan
Video yang
berkaitan
dengan materi

Rangkuman
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Tampilan e-modul

Keterangan
Penilaian

Glosarium

Daftar Pustaka
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Tampilan e-modul

Keterangan
Profil
Penyusun

e. Penilaian
E-modul ini juga dilengkapi dengan 3 aspek penilaian, di antaranya
ada penilaian kognitif, penilaian afektif, dan penilaian psikomotor. 1) Pada
penilaian kognitif terdiri dari 4 tes yaitu 3 post test setiap sub-bab dan
evaluasi untuk semua sub-bab. Untuk soal post-test terdapat 15 soal yaitu
10 soal pilihan ganda dan 5 soal esai dan untuk evaluasi terdapat 15 soal
pilihan ganda. Aplikasi yang saya gunakan dalam membuat penilaian
kognitif ini yaitu google form, testmoz, dan quizziz. 2) Penilaian afektif pada
e-modul ini peserta didik diminta untuk mengisi lembar kuesioner pada
aplikasi google-form untuk menilai teman sejawat. 3) Penilaian psikomotor
dibuat melalui aplikasi canva dan pada penelitian ini adalah peserta didik
diminta untuk membuat poster salah satu kelainan/gangguan pada sistem
koordinasi.
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Gambar 4.2 Tampilan Post-Test Sistem Saraf Menggunakan Google
Form

Gambar 4.3 Tampilan Pada Post-Test Sistem Hormon Menggunakan
Testmoz
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Gambar 4.4 Tampilan Post-Test Sistem Indra Menggunakan Quizizz

Gambar 4.5 Tampilan Penilaian Psikomotor Membuat Poster
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Gambar 4.6 Tampilan Penilaian Afektif (Penilaian Teman Sejawat)
Menggunakan Google Form

C. Hasil Validasi Produk
Produk pengembangan yang berupa e-modul kemudian divalidasi oleh 4
validator. Satu orang validator ahli materi, satu orang validator ahli media, dan dua
orang guru biologi SMA kelas XI. Validasi dilakukan untuk mengetahui kelayakan
dari produk yang telah dikembangkan. Hasil kuesioner validasi produk dapat dilihat
secara lengkap pada Lampiran 12.
1. Data Hasil Validasi Ahli Media
E-modul divalidasi dari segi kelayakan media oleh Bapak H.M.A selaku
dosen Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta yang sudah berpengalaman menggunakan teknologi dalam kegiatan
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pembelajaran di kelas. Produk divalidasi sebanyak satu kali pada tanggal 15 Juni
2021. Hasil validasi produk e-modul dari segi medianya mendapatkan skor 53
dengan rata-rata skor 3,78 dari 14 soal. Berdasarkan rata-rata skor validasi,
produk tergolong kategori Sangat Baik. Menurut kesimpulan ahli media, produk
yang dikembangkan layak untuk diujicobakan dengan adanya revisi/ perbaikan
sesuai dengan saran yang diberikan. Komentar dan saran dari validator ahli
media dijabarkan pada tabel 4.3
Tabel 4.3 Komentar dan Saran Validator Ahli Media
Aspek yang Dinilai
Kekontrasan dan
ketajaman warna huruf

Komentar & Saran
Penggunaan huruf warna merah muda
membuat tulisan tidak kontras dengan
warna latar biru. Disarankan untuk
mengganti warna huruf agar lebih
mudah dibaca dengan cepat.

2. Data Hasil Validasi Ahli Materi
E-modul kemudian divalidasi dari segi kelayakan materi oleh Ibu L.D.H
selaku dosen Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta yang menguasai materi sistem koordinasi. Produk divalidasi
sebanyak satu kali pada tanggal 12 Juni 2021. Hasil validasi produk e-modul dari
segi medianya mendapatkan skor 76 dengan rata-rata skor 3,45 dari 22 soal.
Berdasarkan rata-rata skor validasi, produk tergolong kategori Sangat Baik.
Menurut kesimpulan ahli materi, produk yang dikembangkan layak untuk
diujicobakan dengan adanya revisi/ perbaikan sesuai dengan saran yang
diberikan. Komentar dan saran dari validator ahli media dijabarkan pada tabel
4.4
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Tabel 4.4 Komentar dan Saran Validator Ahli Materi
No
1
2

3

Aspek yang Dinilai
Penyajian contoh-contoh
soal dalam e-modul
Penyajian gambar dan
video dalam e-modul

Bagian infomasi dalam
e-modul

Komentar & Saran
Perlu ditambahkan soal-soal yang HOTS
(Higher Order Thingking Skills)
Penyajian gambar dan video dapat
diubah menjadi bentuk mind maping
memudahkan peserta didik
Indikator dan tujuan pembelajaran harus
diurutkan sesuai KKO dan kaidah ABCD
Pada bagian petunjuk penggunaan perlu
di tambahkan gambar ikon navigasi
berserta artinya.

3. Data Hasil Validasi Guru Biologi SMA Kelas XI
Perangkat media pembelajaran juga divalidasi oleh 2 guru Biologi SMA
kelas XI. Beliau adalah Ibu Y.E.P (Guru I) selaku guru biologi di SMA kelas XI
di SMA Pangudi Luhur Sedayu dan Ibu P.P.H (Guru II) selaku guru biologi di
SMA kelas XI di SMA Negeri 1 Seyegan. Validasi produk dilakukan guru I pada
tanggal 9 Juni 2021, sedangkan guru II pada tanggal 15 Juni 2021. Lembar
validasi yang diberikan kepada kedua guru berisikan 26 pernyataan yang
masing-masing pernyataan memiliki rentang pilihan skor dari 1 hingga 4.
Berikut adalah rekapitulasi hasil validasi produk oleh kedua guru yang dapat
dilihat pada tabel 4.5.
Tabel 4.5 Rekapitulasi Hasil Validasi Produk oleh Guru
Guru
I
II

Total Skor
90
87

Komentar & Saran
Rata-Rata Skor
Kategori Kelayakan Produk
3,46
Sangat Baik
3,35
Baik
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Hasil validasi dari Guru I menunjukkan rata-rata skor 3,46 dengan kategori
kelayakan produk Sangat Baik. Guru I mengambil kesimpulan bahwa e-modul
layak untuk diujicobakan dengan adanya revisi/perbaikan sesuai dengan saran
yang diberikan. Saran perbaikan oleh Guru I terhadap produk pengembangan
dapat dilihat pada tabel 4.4.
Tabel 4.6 Komentar dan Saran Validator Guru I
Aspek yang
Dinilai
Penyajian
contoh-contoh
soal dalam emodul
Umum

Komentar & Saran
Perlu ditambahkan soal-soal literasi, numerasi, kasus
yang dijumpai di masyarakat dalam soal-soal
evaluasi untuk membiasakan peserta didik
mengerjakan soal-soal AKM (Asesmen Kompetensi
Minimum).
Perlu ditambahkan relfleksi pembelajaran di akhir
pembelajaran

Pada hasil validasi dari Guru II, ditunjukkan bahwa rata-rata skor 3,25
dengan kategori kelayakan produk Baik. Guru II mengambil kesimpulan bahwa
produk pengembangan layak untuk diujicobakan dengan adanya adanya revisi/
perbaikan sesuai dengan saran yang diberikan. Saran perbaikan oleh Guru II
terhadap produk pengembangan dapat dilihat pada tabel 4.7.
Tabel 4.7 Komentar dan Saran Validator Guru II
Komentar & Saran

Aspek yang
Dinilai
Tampilan depan
(cover) e-modul

- Bagian cover pada icon “klik saya” dibuat lebih
kecil.
- Gambar five senses bisa ditampilkan tanpa
tulisan yang berwarna hitam.
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Data perolehan skor rata-rata hasil validasi oleh empat validator
menunjukkan angka 3,51. Berdasarkan angka tersebut, kelayakan produk media
pembelajaran yang dikembangkan tergolong kategori Sangat Baik. Hasil
rekapitulasi data validasi oleh keempat validator dapat dilihat pada tabel 4.5.
Tabel 4.8 Rekapitulasi Data Hasil Validasi Keempat Validator
Hasil Validasi
Rata-Rata Skor
Kategori
Kelayakan
3,45
Sangat Baik
3,78
Sangat Baik
3,46
Sangat Baik
3,35
Baik
14,04

Validator
Ahli Materi
Ahli Media
Guru I
Guru II
Total Skor
Rata-Rata Skor
̅ = ∑ ����−���� ���� ���������)
(�
∑ ���������

3,51

Sangat Baik

D. Revisi dan Kajian Produk Akhir
Produk yang telah divalidasi kemudian direvisi sesuai dengan komentar
dan saran yang telah diberikan oleh keempat validator. Komentar dengan hasil
revisi produk dijabarkan pada tabel 4.9.
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Tabel 4.9 Komentar/ Saran Keempat Validator dan Hasil Revisi Produk
No

Komentar/Saran

Revisi dan Produk Akhir

A. Ahli Media
1.

Penggunaan huruf warna merah muda membuat tulisan
tidak kontras dengan warna latar biru. Disarankan untuk
mengganti warna huruf agar lebih mudah dibaca dengan
cepat.
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Huruf yang berwarna merah muda diganti menjadi warna
merah agar kontras dengan warna latar biru muda dan agar
lebih mudah dibaca dengan cepat.
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No

Komentar/Saran

Revisi dan Produk Akhir

B. Ahli Materi
1.

Perlu ditambahkan soal-soal yang HOTS (Higher Order
Thingking Skills)
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Menambahkan soal-soal HOTS (Higher Order Thingking
Skills) disetiap penilaian post-test maupun evaluasi.
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No
2.

Komentar/Saran

Revisi dan Produk Akhir

Penyajian gambar dan video dapat diubah menjadi bentuk
mind mapping memudahkan peserta didik

68

Penyajian gambar dan video sudah diubah menjadi bentuk
mind mapping
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No
3.

Komentar/Saran

Revisi dan Produk Akhir

Indikator pembelajaran harus diurutkan sesuai KKO dari
aspek kognitif ke aspek afektif

69

Pada indikator pembelajaran sudah diurutkan sesuai KKO
dari aspek kognitif ke aspek afektif
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No
4.

Komentar/Saran

Revisi dan Produk Akhir

Tujuan pembelajaran harus sesuai dengan kaidah ABCD

70

Pada tujuan pembelajaran sudah menyesuaikan dengan
kaidah ABCD (Audience, Behavior, Condition, dan Degree)
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No
5.

Komentar/Saran

Revisi dan Produk Akhir

Pada bagian petunjuk penggunaan perlu ditambahakan
gambar ikon navigasi berserta artinya.

Menambahkan arti gambar ikon navigasi pada bagian
petunjuk penggunaan.
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No
6.

Komentar/Saran

Revisi dan Produk Akhir

Instruksi menonton video dapat diletakan di atas

Pada bagian instruksi menoton video sudah diletakan di atas

C. Guru I
1.

Perlu ditambahkan soal-soal literasi, numerasi, kasus yang
dijumpai di masyarakat dalam soal-soal evaluasi untuk
membiasakan peserta didik mengerjakan soal-soal AKM.

72

Menambahkan soal-soal literasi, numerasi, dan kasus yang
dijumpai di masyarakat pada evaluasi.
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No

Komentar/Saran

Revisi dan Produk Akhir
Contoh soal literasi yang di tambahkan:

Contoh soal numerasi yang ditambahkan:

Contoh soal kasus-kasus yang dijumpai di masyarakat:
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No

Komentar/Saran

Revisi dan Produk Akhir

D. Guru II
1.

Bagian cover pada ikon “klik saya” dibuat lebih kecil.
Gambar five senses bisa ditampilkan tanpa tulisan yang
berwarna hitam.

Tampilan cover diubah menjadi lebih menarik dan ikon “klik
saya” diperkecil.
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E. Pembahasan
Penelitian diawali dengan kegiatan studi literatur dan wawancara analisis
kebutuhan. Berdasarkan dua kegiatan tersebut, ditemukan urgensi untuk
mengembangkan media pembelajaran yang dibutuhkan di masa PJJ seperti ini.
Media pembelajaran yang hanya bersumber dari buku paket dirasa kurang cukup
untuk mendukung PJJ di masa pandemi seperti ini. Dibutuhkan media pembelajaran
yang ringkas, sistematis, dan interaktif agar peserta didik dapat memahami materi
walau belajar secara mandiri diluar jam tatap muka. Berdasarkan urgensi di atas,
potensi yang bisa dikembangkan adalah suatu e-modul yang interaktif dan menarik
pada materi sistem koordinasi.
E-modul ini terbagi menjadi tiga sub-bab, yaitu: 1)Sistem saraf, 2) Sistem
hormon, dan 3) Sistem indra. Semua sub-bab memiliki soal latihan, post-test, dan
soal evaluasi diakhir setiap sub-bab. Tiga sub-bab yang telah dibuat sudah
mencakupi semua materi pada sistem koordinasi. E-modul ini juga memungkinkan
untuk dilaksanakan sebagai media pembelajaran peserta didik selama Pembelajaran
Jarak Jauh (PJJ). Hal ini dikarenakan bentuknya yang mudah diakses sebagai
sumber belajar dan soal-soal yang mudah dikerjakan sebagai bahan evaluasi.
Bentuk e-modul yang disajikan juga berupa website yang mudah diakses kapan saja
dan di segala perangkat elektronik, sehingga mempermudah peserta didik dalam
belajar mandiri di luar waktu tatap muka. Menurut Himmah (2019), e-modul dirasa
sangat baik karena tidak memakan banyak memori, namun hanya memerlukan
jaringan internet yang memadai, maka peserta didik dapat langsung mengakses emodul dimana saja dan kapan saja.
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E-modul ini juga dilengkapi dengan beberapa gambar yang mendukung isi
materi, video animasi yang menarik dan mudah dipahami untuk menambah rasa
ingin tahu peserta didik, serta dilengkapi dengan soal-soal di setiap akhir sub-bab
untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik di setiap materi. Bentuk
penilaian dalam e-modul menggunakan google form, testmoz, dan quizizz.
Kelebihan dari ketiga aplikasi yang digunakan, di antaranya: 1) google form, dalam
pengaplikasian google form di masa PJJ ini sudah sangat familiar bagi peserta didik.
2) testmoz, aplikasi ini dipilih karena bentuk format dari penilaian aplikasi ini tidak
jauh beda dengan Learning Management System (LMS), 3) Quizizz, aplikasi ini
dipilih karena dapat mengajak peserta didik mengerjakan soal dengan tampilan
bermain. Secara keseluruhan ketiga aplikasi ini dijadikan sebagai sarana penilaian
dikarenakan ketiga aplikasi dapat menilai langsung jawaban peserta didik agar
sesuai dengan kunci jawaban yang telah dibuat dan mudah diakses melalui link
yang sudah disiapkan. Penilaian dalam e-modul juga memenuhi 3 aspek di
antaranya: aspek kognitif yang terdiri dari latihan soal, post-test sistem saraf, posttest sistem hormon, post-test sistem indra, dan evaluasi. Kedua, aspek psikomotor
dalam bentuk LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik). Aspek yang ketiga yaitu aspek
afektif, dimana disediakan penilaian teman sejawat.
Validator ahli materi mengomentari tiga aspek, yaitu 1) penyajian contoh
soal-soal dalam e-modul, 2) penyajian gambar/video dalam e-modul, dan 3) bagian
informasi dalam e-modul. Pada aspek yang pertama, validator menyarankan untuk
menambahkan soal-soal HOTS dan menganalisis agar peserta didik dapat berpikir
kritis dalam mengerjakan soal. Menurut Abdul (2018), penggunaan soal-soal
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HOTS dapat meningkatkan kemampuan ketrampilan berpikir tingkat tinggi peserta
didik dan mutu penilaian hasil belajar. Berdasarkan saran tersebut, pada e-modul
ditambahkan soal-soal yang mengajak peserta didik menganalisis dan berpikir
kritis. Soal-soal yang berpikir kritis ini dapat berupa soal literasi maupun kasus
yang terjadi di masyarakat. Agar sifat soal pada e-modul merata, kuis online
umunya berisi soal-soal yang sifatnya pemahaman (C1-C3), sedangkan soal-soal
yang dilaksanakan secara klasikal sebagian besar bersifat analitik (C4-C6). Jika
dibuat persentase, maka soal-soal dengan tingkat LOTS ada sebanyak 30%
sedangkan tingkat HOTS sebanyak 70% dari keseluruhan soal yang telah disusun.
Selanjutnya pada aspek kedua, validator ahli materi menyarankan agar
ditambahkan mind mapping pada penyajian gambar/video sehingga bentuk e-modul
tidak terlihat seperti text-book. Berdasarkan saran validator, produk diperbaiki agar
pembaca lebih mudah memahami konsep materi sistem koordinasi pada e-modul
ini. Hal ini dikarenakan agar memenuhi kriteria pengembangan e-modul menurut
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional (2010)
dimana e-modul tersebut dapat mengontrol interaksi pengajaran mandiri untuk
mengajarkan konsep, prinsip, langkah dalam proses, dan kalkulasi yang kompleks.
Penguasaan konsep dilakukan agar peserta didik mampu merekam dan mentransfer
kembali sejumlah informasi dari suatu materi pelajaran tertentu yang dapat
digunakan dalam memecahkan masalah, menganalisis, dan menginterpretasikan
pada suatu kejadian tertentu.
Pada aspek yang ketiga, validator menyarankan untuk mengurutkan indikator
pembelajaran sesuai dengan KKO mulai dari aspek kognitif hingga aspek afektif.
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Berdasarkan saran tersebut, indikator pembelajari dilengkapi dan diurutkan dari
aspek kognitif hingga aspek afektif sesuai dengan silabus. Selanjutnya pada aspek
keempat, validator menyarakan tujuan pembelajaran harus sesuai dengan kaidah
ABCD (Audience, Behavior, Condition, dan Degree). Berdasarkan saran tersebut,
tujuan pembelajaran diubah sesuai dengan kaidah ABCD menyesuaikan dengan
silabus pada materi sistem koordinasi.
Pada aspek kelima validator menyarankan pada bagian petunjuk penggunaan
perlu ditambahakan gambar ikon navigasi berserta artinya. Berdasarkan saran
tersebut, pada bagian petunjuk penggunaan ditambahkan gambar ikon beserta
keterangan penggunaan agar peserta didik memahami arti setiap ikon navigasi.
Pada aspek terakhir validator menyarankan agar instruksi menonton video dapat
diletakan di bagian atas. Berdasarkan saran ini bagian instruksi dipindahkan di
bagian atas dan bagian video dan latihan soal dipindah di bagian bawah. Hal
tersebut dikarenakan agar memenuhi kriteria pengembangan e-modul menurut
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional (2010)
dimana ilustrasi yang mendukung penjelasan konsep, jumlahnya proporsional,
letaknya tepat, dan dilengkapi keterangan (caption). Pada bagian akhir materi juga
ditambahkan refleksi pembelajaran untuk melihat kembali dan mengkaji kegiatan
pembelajaran yang sudah dilakukan dan untuk menemukan berbagai kelebihan dan
kelemahan diri dalam proses pembelajaran sehingga dapat melakukan perbaikan
pada pembelajaran berikutnya.
Produk ini sudah melewati tahap validasi dari para ahli sesuai dengan
bidangnya. Secara keseluruhan e-modul yang dikembangkan ini memiliki kualitas
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dalam kategori “Sangat Baik”. Kesimpulannya bahwa produk e-modul ini layak
untuk digunakan dalam pembelajaran dengan revisi/perbaikan sesuai saran yang
diberikan. Produk e-modul ini telah sesuai dengan karakteristik modul menurut
Abdul (2018) yakni e-modul harus bersifat mandiri (self intructional) yang bersifat
tidak bergantung pada sumber ajar lain dan (self contained) dengan melalui e-modul
tersebut peserta didik mampu belajar sendiri dan tidak bergantung pada pihak lain.
Oleh karena itu, materi pembelajaran pada e-modul untuk materi sistem koordinasi
ini dikemas ke dalam satu kesatuan yang utuh. Kedua, e-modul harus dapat berdiri
sendiri (stand alone), e-modul pada materi sistem koordinasi ini tidak tergantung
pada sumber belajar lain dan media tertentu. Dengan menggunakan modul, peserta
didik tidak perlu bahan ajar yang lain untuk mempelajari dan mengerjakan tugas
pada modul tersebut.
Ketiga, e-modul ini hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap
perkembangan ilmu teknologi, serta fleksibel digunakan di berbagai tempat. Pada
penelitian ini produk yang dikembangkan dalam bentuk website yang dapat di akses
melalui perangkat apapun dan dimanapun namun harus secara online. Keempat, emodul bersifat user friendly dimana setiap instruksi dan paparan informasi di dalam
e-modul pada materi sistem koordinasi ini bersifat membantu dan bersahabat
dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon (interaktif),
mudah dipahami/dimengerti dan komunikatif.
Selain mengacu pada karakteristik e-modul, produk ini sesuai dengan
karakteristik peserta didik dalam kemampuan kognitif menurut Sit (2012) ini terus
berkembang sejalan dengan usia remaja, sehingga remaja pada usia 14-18 tahun
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telah memiliki kemampuan kognitif sebagai berikut: ·1) kemampuan berpikir
abstrak, 2) Kemampuan yang lebih besar untuk menentukan tujuan, 3) Lebih
tertarik kepada alasan-alasan moral, dan 4) Kemampuan berpikir tentang makna
hidup. Berdasarkan keempat karakteristik dalam kemampuan kognitif peserta didik
di atas, dapat disimpulkan bahwa peserta didik kelas XI sangat sesuai menggnakan
e-modul ini karena pada e-modul untuk materi sistem koordinasi ini peserta didik
dituntut untuk berpikir secara menganalisis dan diajak untuk berpikir kristis
sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran pada pencapaian indikator
pembelajaran yang mencapai ranah menganalisis (C4) dalam materi sistem
koordinasi (Sit.2012).
Pengembangan e-modul untuk materi sistem koordinasi berdasarkan hasil dari
penilaian dan masukan dari validator untuk menghasilkan produk akhir yang sesuai
dengan kriteria untuk mengetahui kategori kelayakan e-modul. Setelah menentukan
kelayakan sise-modul ini, dapat disimpulkan menurut Himmah (2019), bahwa emodul yang dikembangkan dapat memiliki kelebihan untuk dijadiakan sebagai emodul. E-modul ini dapat membantu peserta didik memahami materi sistem
koordinasi pada pembelajaran biologi, e-modul yang dikembangkan tidak
membosankan karena berupa media audiovisual yang terdapat gambar, audio, dan
video yang dapat meningkatkan ketertarikan peserta didik menerapkan teknologi
sehingga pembelajaran dapat diakses menggunakan semua alat elektronik digital
seperti laptop, komputer, handphone, dan tablet secara online serta dapat digunakan
secara mandiri oleh peserta didik dan sangat sesuai digunakan untuk pembelajaran
daring seperti saat ini.
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Berdasarkan dari pemaparan kelebihan dari media pembelajaran e-modul
yang dikembangakan harapannya media pembelajaran untuk materi sistem
koordinasi ini dapat menjadi salah satu alternatif dari kebutuhan sekolah. Sekolah
masih kesulitan menyampikan materi sistem koordinasi yang memiliki bobot teori
yang cukup besar dan sumber ajar yang hanya berupa buku cetak yang dapat
menimbulkan miskonsepsi diantara peserta didik jika materi tidak diulang-ulang
kembali. Oleh karena itu, pengembangan e-modul ini diharapkan dapat dijadikan
sebagai sumber belajar mandiri bagi peserta didik untuk meningkatkan pemahaman
secara kognitif dalam mengikuti pembelajaran daring selama PJJ.

F. Keterbatasan Pengembangan
Dalam mengembangkan produk e-modul pada materi Sistem koordinasi kelas
XI, terdapat keterbatasan hasil penelitian ini antara lain:
1. Produk yang dikembangkan baru bisa diterapkan di SMA yang memiliki kuota
dan jaringan yang memadai.
2. E-modul untuk materi sistem koordinasi kelas XI disajikan berupa website dan
hanya dapat diakses online saja, sehingga membutuhkan kuota dan jaringan
yang bagus.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian R & D e-modul pada materi Sistem koordinasi
kelas XI, dapat disimpulkan bahwa:
1. Tahapan pengembangan e-modul pada materi Sistem koordinasi kelas XI
melalui 5 tahapan yaitu tahap potensi dan masalah, tahap pengumpulan data,
desain produk, validasi desain, dan revisi desain.
2. Hasil validasi produk mendapatkan rerata skor 3,51 yang tergolong “Sangat
Baik” dan produk yang dikembangkan layak untuk diujicobakan secara terbatas
sesuai dengan saran pengembangan dari validator.

B. Saran
Adapun saran yang dapat diberikan kepada penelitian selanjutnya adalah
media pembelajaran e-modul dikembangkan juga dalam bentuk aplikasi sehingga
dapat dioperasikan dalam keadaan offline.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1. Silabus Kegiatan Pembelajaran

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas

XI

Semester

: Genap

Tahun Ajaran

: 2020/2021

Kompetensi Isi

:

KI 1
KI 2

KI 3

KI 4

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
Menghayati dan mengamalkan perilaku, jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai),
bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di
lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan
internasional.
Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif,
komunikatif, dan solutif. Dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah,
serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan
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Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

3.10.Menganalisis
hubungan antara
struktur jaringan
penyusun
organ pada sistem
koordinasi dan
mengaitkannya
dengan proses
koordinasi sehingga
dapat menjelaskan
peran saraf dan
hormon, dan alat
indra dalam
mekanisme
koordinasi dan
regulasi serta
gangguan fungsi
yang mungkin
terjadi pada sistem
koordinasi manusia
melalui studi
literatur,
pengamatan,

Faktual:
Serangkaian aktivitas tersebut
melibatkan kerja sama antara
sistem hormon, saraf, maupun
indra yang disebut dengan
sistem koordinasi.
Konseptual:
sistem koordinasi meliputi
sistem saraf, hormon, maupun
indra.
Unit fungsional sistem saraf
adalah neuron. Bagian neuron
terdiri atas badan sel, dendrit,
dan akson (neurit). Jenis
neuron, yaitu neuron sensorik
(aferen),
neuron
motorik
(eferen), neuron konektor
(interneuron).
Sistem saraf pusat (SSP),
meliputi otak (serebral) dan
sumsum
tulang
belakang
(medula spinalis). Otak dan
medula spinalis dilindungi
lapisan meninges yang terdiri

Mengamati:
Peserta didik belajar secara
mandiri sebelum kegiatan
klasikal berlangsung dengan
menggunakan sumber belajar
(video, gambar, tautan
laman, dan lain-lain) yang
telah diunggah pada laman
google classroom (Flip
Learning), peserta didik
diminta untuk mengamati
mekanisme kulit, telinga,
lidah, mata dan hidung
dalam menunjukkan adanya
fungsi syaraf pada tubuh.
Menanya:
Peserta didik mengumpulkan
pertanyaan yang
didapatkannya selama
kegiatan belajar mandiri dan
mengajukannya pada guru
(saat kegiatan klasikal atau
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Kompetensi Dasar
percobaan, dan
simulasi.
4.10 Menyajikan hasil
analisis data dari
berbagai sumber
(studi literatur,
pengamatan, perco
baan, dan
simulasi) pengaruh
pola hidup dan
kelainan pada
struktur dan fungsi
organ sistem
koordinasi yang
menyebabkan
gangguan sistem
saraf dan hormon
pada manusia
melalui
berbagai bentuk
media informasi

Materi Pembelajaran
atas pia mater, araknoid, dan
dura mater
Sistem saraf tepi (SST), terdiri
atas jaringan saraf yang berada
di luar otak dan di luar medula
spinalis, meliputi saraf kranial
dan saraf spinal.
Gangguan
sistem
saraf:
meningitis, ensefalitis, neuritis,
rasa baal dan kesemutan,
epilepsi, alzheimer, dan gegar
otak
Sistem
endokrin
adalah
sekumpulan kelenjar dan organ
yang memproduksi hormon.
Kelenjar endokrin, meliputi
hipofisis (pituitari), tiroid,
paratiroid,
adrenal,
pankreas, pineal, dan timus
Gangguan
sistem
hormon:gigantisme,
kerdil,
akromegali,
hipotiroidisme,
hipertiroidisme, dan diabetes
mellitus.
Sistem indra, meliputi indra
penglihat (mata), pembau

Kegiatan Pembelajaran
diskusi online) mengenai
materi sistem koordinasi
Mengumpulkan
Data
(Eksperimen/Eksplorasi):
Peserta didik melakukan
kegiatan diskusi secara
berkelompok dan
menganalisis penyebab
terjadinya berbagai gangguan
yang terjadi pada sistem
koordinasi (saraf, hormon,
dan indra)
Mengasosiasikan:
Peserta
didik
dapat
mengaitkan struktur sel saraf
dengan sel-sel penyusun
tubuh lainnya dalam fungsi
bioproses pada tubuh.
Mengkomuni-kasikan:
Setelah melakukan beberapa
kegiatan mengumpulkan
data, peserta didik
mengkomunikasikan hasil
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Kompetensi Dasar

Materi Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

(hidung),
pengecap
(lidah), pendengar (telinga),
dan peraba (kulit)
Gangguan sistem indra: polip,
sinusitis,
hiposmia,
tuli,
mastoiditis,
buta
warna,
katarak,
rabun
senja,
presbiopia,
miopia,
hipermetropia
Prosedural:

pekerjaannya lewat kegiatan
presentasi atau debat kelas.
Hasil pekerjaan yang
dipresentasikan antara lain
hasil diskusi dan poster hasil
diskusi.

Menentukan area kepekaan
lidah terhadap rasa
Metakognitif:
Sistem saraf, hormon, dan
indra bekerja bersam-sama
membentuk sistem koordinasi

Menalar:
Peserta didik menganalisis
isi materi yang telah
dipelajari ke dalam poin-poin
refleksi yang dapat
diimplementasikan di
kehidupannya sehari-hari.
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Lampiran 2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

A. Identitas Sekolah
Satuan Pendidikan
Kelas / Semester
Mata Pelajaran
Materi Pokok
Jumlah Pertemuan
Alokasi Waktu

: SMA ………………………….
: XI/ II (Genap)
: Biologi
: Sistem koordinasi
: 3 Pertemuan
: 3x pertemuan (11 JP x 40 menit)

B. Kompetensi Inti
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku, jujur, disiplin, santun, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif,
dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di
lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa,
negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif,
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif. Dalam
ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya
di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan
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C. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
KD
NO
IPK
3.10. Menganalisis hubungan
3.10.1 Mendeskripsikan struktur dan fungsi sel
antara struktur jaringan
pada sistem saraf manusia
3.10.2 Menganalisis mekanisme
penyusun organ pada
penghantaran
3.10.3 implus
sistem koordinasi dan
3.10.4 Membedakan susunan saraf pusat dan saraf
mengaitkannya dengan
proses koordinasi
tepi
3.10.5
sehingga dapat
Membedakan mekanisme gerak sadar dan
menjelaskan peran saraf
gerak refleks
3.10.6 Mengindentifikasi kelainan pada system
dan hormon, dan alat
indra dalam mekanisme
koordinasi manusia
3.10.7 Membandingkan prinsip sistem syaraf
koordinasi dan regulasi
serta gangguan fungsi
dengan prinsip sistem endokrin.
3.10.8 Menunjukkan organ penyusun sistem
yang mungkin terjadi
pada sistem koordinasi
endokrin pada manusia.
3.10.9 Mengidentifikasi berbagai macam hormon
manusia melalui studi
literatur, pengamatan,
yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin.
3.10.10 Mengidentifikasi fungsi dari berbagai
percobaan, dan simulasi.
macam hormon pada manusia.
3.10.11 Menjelaskan mekanisme kerja dari sistem
endokrin pada manusia.
3.10.12 Memberikan contoh kelainan yang dapat
mengganggu kerja dari sistem endokrin
3.10.13 manusia
Menunjukkan organ penyusun sistem indra
3.10.14 pada manusia.
Menunjukkan reseptor dari setiap organ
3.10.15 penyusun sistem indra pada manusia.
Mengidentifikasi
fungsi
dari
3.10.16 organ penyusun sistem indra pada manusia
Menjelaskan mekanisme kerja dari sistem
indra pada manusia.
Memberikan contoh kelainan yang dapat
mengganggu kerja dari sistem indra manusia.

4.10 Menyajikan hasil analisis
data dari berbagai sumber
(studi literatur,
pengamatan, percobaan,
dan simulasi) pengaruh
pola hidup dan kelainan
pada struktur dan fungsi
organ sistem koordinasi

4.10.1

4.10.2

4.10.3

Mendiskusikan pengaruh pola hidup
terhadap kelainan pada struktur dan fungsi
organ Sistem koordinasi pada manusia.
Menganalisis pengaruh pola hidup terhadap
kelainan pada struktur dan fungsi organ
Sistem koordinasi pada manusia.
Membuat poster mengenai pengaruh pola
hidup terhadap kelainan pada struktur dan
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KD
yang menyebabkan
gangguan sistem saraf
dan hormon pada
manusia melalui
berbagai bentuk media
informasi

NO

4.10.4

IPK
sistem koordinasi

fungsi organ
pada
manusia.
Menyimpulkan pengaruh pola hidup
terhadap kelainan pada struktur dan fungsi
organ sistem koordinasi pada manusia

D. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat merinci sistem-sistem organ yang tergabung dalam sistem
koordinasi dengan menggunakan gambar atau torso manusia.
2. Siswa dapat menunjukkan bagian-bagian neuron dengan menggunakan
gambar neuron.
3. Siswa dapat memberikan contoh-contoh gerak refleks yang biasa dilakukan
dalam kehidupan sehari-hari.
4. Siswa dapat menjelaskan mekanisme penghantaran impuls dengan
menggunakan gambar.
5. Siswa dapat menjelaskan struktur sistem saraf pusat melalui pengamatan
gambar.
6. Siswa dapat menganalisis berbagai jenis hormon yang dihasilkan oleh
kelenjar-kelenjar endokrin.
7. Siswa dapat menganalisis perbedaan sistem saraf dengan sistem hormon.
8. Siswa dapat menunjukkan struktur masing-masing panca indra (mata, telinga,
kulit, lidah, hidung) dengan menggunakan gambar.
9. Siswa dapat menjelaskan mekanisme melihat dengan menggunakan bagan.
10. Siswa dapat mengurutkan tahapan mekanisme melihat oleh mata.
11. Siswa dapat menganalisis kelainan dan gangguan sistem koordinasi
12. Siswa dapat mengumpulkan informasi atau data-data berkaitan dengan
kelainan dan gangguan sistem koordinasi
E. Materi Pembelajaran
Faktual:
Serangkaian aktivitas tersebut melibatkan kerja sama antara sistem hormon, saraf,
maupun indra yang disebut dengan sistem koordinasi.
Konseptual:
- Sistem koordinasi meliputi sistem saraf, hormon, maupun indra.
- Unit fungsional sistem saraf adalah neuron. Bagian neuron terdiri atas badan sel,
dendrit, dan akson (neurit). Jenis neuron, yaitu neuron sensorik (aferen), neuron
motorik (eferen), neuron konektor (interneuron).
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- Sistem saraf pusat (SSP), meliputi otak (serebral) dan sumsum tulang belakang
(medula spinalis). Otak dan medula spinalis dilindungi lapisan meninges yang
terdiri atas pia mater, araknoid, dan dura mater
- Sistem saraf tepi (SST), terdiri atas jaringan saraf yang berada di luar otak dan
di luar medula spinalis, meliputi saraf kranial dan saraf spinal.
- Gangguan sistem saraf: meningitis, ensefalitis, neuritis, rasa baal dan kesemutan,
epilepsi, alzheimer, dan gegar otak
- Sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi
hormon. Kelenjar endokrin, meliputi hipofisis (pituitari), tiroid, paratiroid,
adrenal, pankreas, pineal, dan timus
- Gangguan sistem hormon:gigantisme, kerdil, akromegali, hipotiroidisme,
hipertiroidisme, dan diabetes mellitus.
- Sistem indra, meliputi indra penglihat (mata), pembau (hidung), pengecap
(lidah), pendengar (telinga), dan peraba (kulit)
- Gangguan sistem indra: polip, sinusitis, hiposmia, tuli, mastoiditis, buta warna,
katarak, rabun senja, presbiopia, miopia, hipermetropia
Prosedural:
Menentukan area kepekaan lidah terhadap rasa
Metakognitif:
Sistem saraf, hormon, dan indra bekerja bersam-sama membentuk sistem
koordinasi
F. Model, dan Metode Pembelajaran
Pertemuan
Model
Ke1
Flip Learning
2
Flip Learning
3
Flip Learning

Metode
Diskusi dan tanya jawab
Diskusi dan tanya jawab
Diskusi dan tanya jawab

G. Alat, Media dan Sumber Belajar
1. Alat/Media
Laptop, powerpoint, E-modul, LKPD, gambar interaktif, dan video
pembelajaran.
2. Sumber Belajar
Aryulina Diah.dkk,2007,BIOLOGI 2 SMA dan MA untuk Kelas
XI.Jakarta:Erlangga
Irnaningtyas,2014,BIOLOGI untuk SMA/MA kelas XI Kelompok Peminatan dan
Ilmu Alam.Jakarta:Erlangga
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Kusumawati,N.R,2020.Modul
Pembelajaran
SMA
BIOLOGI.
https://sman3simpanghilir.sch.id , diakses pada 10 Februari 2021 pukul
15:32 WIB
Priadi dan Silawati,2007,Sains BIOLOGI SMA Kelas XI.Jakarta:Yudhistira
H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
1. Pertemuan 1: 3 JP x 40 menit
Kegiatan Pendahuluan (20 Menit)
Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai
pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin
( kehadiran melalui tatap muka online menggunakan zoom cloud meeting )
Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya serta
mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi
selanjutnya. ( mengkoordinasikan siswa membaca materi terlebih dahulu ,
materi dibagikan melalui grup Wa masing-masing kelas satu hari sebelum
pembelajaran zoom)
Menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh (tujuan & manfaat)
dengan mempelajari materi :
Sitem Saraf ( lewat bacaan materi e-modul di grup google classroom)
Mengidentifikasi bagian-bagian struktur sel saraf.
Mendeskripsikan implus saraf, gerak sadar, dan refleks.
Mendeskripsikan sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi.
Menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur
dan fungsi organ sistem saraf pada manusia.

Kegiatan
Literasi

Critical
Thinking

Collaboration

Kegiatan Inti ( 80 Menit )
Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat,
mengamati, membaca dan menuliskannya kembali. Mereka
diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi Sistem
saraf.(dilakukan satu hari sebelum KBM online)
Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi
sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari
materi dalam e-modul , pertanyaan faktual sampai ke
pertanyaan yang bersifat Quiz di Setiap KD dari materi
Sistem saraf.
Peserta didik menemukan berbagai masalah dari hasil
pengamatan gambar/video/animasi, misalnya menanya:
Apa perbedaan gerak sadar dan gerak reflex?
Kenapa ketika terkena benda tajam kita langsung bergerak
menghindari?
Peserta didik diinformasikan untuk saling komunikasi
dengan teman untuk mendiskusikan, mengumpulkan
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Communication

informasi, dan saling bertukar informasi mengenai Sistem
saraf melalui pelaksanaan KBM online.
Peserta didik menyampaikan jawaban pertanyaan diskusi
dan saling tanya jawab melalui aplikasi zoom cloud meeting
Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal
yang telah dipelajari terkait Sistem Saraf ( lewat power
point yang dibagikan di Zoom Cloud Meeting ). Peserta
didik kemudian diberi gambar di bawah ini.

Creativity
.
Pertama guru menunjukkan gambar struktur otak manusia
dan meminta peserta didik menjawab salah satu bagian
beserta fungsinya. Salah satu menjawab, kemudian peserta
yang menjawab akan menunjuk temannya untuk memilih
gambar dan menjawab begitu seterusnya.
Kegiatan Penutup (20 Menit)
Peserta didik membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point
penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.
Guru membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point penting yang
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan lewat power point
disampaikan lewat aplikasi zoom Cloud meeting dan mengingatkan tugas yang
harus diselesaikan.
2. Pertemuan 2: 2 JP x 40 menit
Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)
Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai
pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin
( kehadiran melalui tatap muka online menggunakan zoom cloud meeting )
Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya serta
mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi
selanjutnya. ( mengkoordinasikan siswa membaca materi terlebih dahulu ,
materi dibagikan melalui grup Wa masing-masing kelas satu hari sebelum
pembelajaran zoom)
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Menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh (tujuan & manfaat)
dengan mempelajari materi :
Sitem Endokrin ( lewat bacaan materi di google classroom)
Menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ sistem hormon pada
manusia.
Menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap gangguan pada sistem
hormon pada manusia.

Kegiatan Literasi

Critical Thinking

Kegiatan Inti ( 60 Menit )
Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk
melihat, mengamati, membaca dan menuliskannya
kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan
terkait materi Sistem Endokrin.(dilakukan satu hari
sebelum KBM online)
Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi
sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai
dari materi dalam e-modul , pertanyaan faktual sampai
ke pertanyaan yang bersifat Quiz di Setiap KD dari
materi Sistem Endokrin.
Peserta didik menemukan berbagai masalah dari hasil
pengamatan gambar/video/animasi, misalnya
menanya:

Diberikan pertanyaan, seperti:
“Apa yang kalian pikirkan tentang foto/gambar
tersebut?”
“Apa yang kalian rasakan jika kalian salah satu dari
mereka yang menaiki suatu Roller Coasters ?”
“Hormon apa yang berperan dalam memacu aktivitas
jantung kalian saat sedang menaiki Roller Coasters
tersebut?”
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Collaboration

Peserta didik diinformasikan untuk saling komunikasi
dengan teman untuk mendiskusikan, mengumpulkan
informasi, dan saling bertukar informasi mengenai
Sistem Endokrin melalui pelaksanaan KBM online.
Peserta didik menyampaikan jawaban pertanyaan
diskusi dan saling tanya jawab melalui aplikasi zoom
Communication
cloud meeting
Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang
hal-hal yang telah dipelajari terkait Sistem Endokrin (
lewat power point yang dibagikan di Zoom Cloud
Meeting). Peserta didik kemudian dibagi menjadi 2
kelompok besar.
Pertama guru menunjukkan gambar kelainan yang
dapat menggangu kerja sistem endokrin seperti
Creativity
penyakit diabetes mellitus dan meminta peserta didik
menjawab dari masing-masing perwakilan kelompok
“nama penyakit dan penyebanya”. Setelah salah satu
menjawab, kemudian peserta yang menjawab akan
menunjuk temannya dari kelompok lain untuk
menanggapi dan begitu seterusnya.
Kegiatan Penutup (10 Menit)
Peserta didik membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point
penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.
Guru membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point penting yang
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan lewat power point
disampaikan lewat aplikasi Zoom Cloud Meeting dan mengingatkan tugas yang
harus diselesaikan.
3. Pertemuan 3: 3 JP x 40 menit
Kegiatan Pendahuluan (20 Menit)
Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai
pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin
( kehadiran melalui tatap muka online menggunakan Zoom Cloud Meeting )
Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan
pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya serta
mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi
selanjutnya. ( mengkoordinasikan siswa membaca materi terlebih dahulu ,
materi dibagikan melalui grup Wa masing-masing kelas satu hari sebelum
pembelajaran Zoom Cloud Meeting)
Menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh (tujuan & manfaat)
dengan mempelajari materi :
Sitem Indra ( lewat bacaan materi di google classroom)
Menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ sistem indra pada
manusia
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Menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap gangguan pada sistem
indra pada manusia.

Kegiatan Literasi

Critical Thinking

Kegiatan Inti ( 80 Menit )
Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk
melihat, mengamati, membaca dan menuliskannya
kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan
terkait materi Sitem Indra.(dilakukan satu hari
sebelum KBM online)
Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi
sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai
dari materi dalam e-modul , pertanyaan faktual sampai
ke pertanyaan yang bersifat Quiz di Setiap KD dari
materi Sitem Indra.
Peserta didik menemukan berbagai masalah dari hasil
pengamatan gambar/video/animasi, misalnya
menanya:

Diberikan pertanyaan, seperti:
“Apa yang kalian pikirkan tentang foto/gambar
tersebut?”
“Apa keterkaitan hubungan saraf dengan sistem indra
jika dilihat dari gambar tersebut?”
Collaboration

Communication

Creativity

Peserta didik diinformasikan untuk saling komunikasi
dengan teman untuk mendiskusikan, mengumpulkan
informasi, dan saling bertukar informasi mengenai
Sitem Indra melalui pelaksanaan KBM online.
Peserta didik menyampaikan jawaban pertanyaan
diskusi dan saling tanya jawab melalui aplikasi zoom
cloud meeting
Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang
hal-hal yang telah dipelajari terkait Sitem Indra ( lewat
power point yang dibagikan di Zoom Cloud Meeting).
Peserta didik kemudian diberi gambar berbagai struktur
sistem indra.
Pertama guru menunjukkan gambar struktur indra mata
dan meminta peserta didik menjawab salah satu bagian
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beserta fungsinya. Salah satu menjawab, kemudian
peserta yang menjawab akan menunjuk temannya untuk
memilih gambar dan menjawab begitu seterusnya.
Kegiatan Penutup (20 Menit)
Peserta didik membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point
penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan.
Guru membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point penting yang
muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan lewat power point
disampaikan lewat aplikasi Zoom Cloud Meeting dan mengingatkan tugas yang
harus diselesaikan.
I. Penilaian Hasil Belajar
Teknik
Ranah
Penilaian
Pengetahuan/
Kognitif

Tes

Sikap/ Afektif

Non Tes

Keterampilan/
Psikomotor

Non Tes

Bentuk Instrumen Penilaian
- Essay/ Uraian (Post-Test, LKPD, dan
Ulangan Harian)
- Pilihan Ganda (Kuis Online di dalam emodul)
- Observasi (Jurnal Sikap)
- Kuesioner (Penilaian Teman Sejawat lewat
Google Form di dalam e-modul)
- Portofolio

Lampiran :
Lampiran 3. Materi Pembelajaran
Lampiran 4. Lembar Penilaian Pengetahuan/ Kognitif
Lampiran 5. Lembar Penilaian Sikap/ Afektif
Lampiran 6. Lembar Penilaian Keterampilan/ Psikomotor
Lampiran 7. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Yogyakarta, April 2021
Maria Goreti Lindra Susanti
NIM: 171434022

98

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 3. Materi Pembelajaran

SISTEM KOORDINASI
A. Sistem Saraf
1. Pengertian Sistem Saraf
Sistem saraf pada manusia memiliki sifat mengatur yang sangat kompleks.
Sistem saraf berfungsi sebagai peninjau bagi tubuh dan pengumpul informasi
tentang dunia di luar maupun di dalam tubuh kita. Selain itu juga berfungsi
dalam menerima, mengolah, dan meneruskan hasil olahan rangsangan ke
efektor.
Komponen sistem saraf terdiri atas sel saraf, sistem saraf pusat, dan sistem saraf
tepi. Untuk bereaksi terhadap rangsangan, tubuh memerlukan 3 komponen
yaitu:
a. Reseptor
b. Sistem saraf
c. Efektor
2. Struktur dan fungsi sistem saraf
Neuron atau sel saraf merupakan satuan kerja utama atau bagian dari sistem
koordinasi yang berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan
listrik secara cepat.
Neuron terdiri dari tiga bagian yang berbeda, yaitu:
a. Badan Sel (perikarion)
Berfungsi mengendalikan metabolisme keseluruhan neuron.
b. Dendrit
Berfungsi untuk menerima impuls (sinyal) dari sel lain untuk dikirimkan ke
badan sel.
c. Akson
Berfungsi mengirimkan impuls ke sel neuron lainnya.
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Berdasarkan fungsinya, sel saraf dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:
a. Neuron sensorik (neuron aferen): Dendritnya berhubungan dengan reseptor
dan neuritnya berhubungan dengan dendrit neuron lain. Fungsinya untuk
menghantarkan impuls dari reseptor ke pusat susunan saraf.
b. Neuron motorik (neuron eferen): Dendritnya berhubungan dengan neurit
neuron lain dan neuritnya berhubungan dengan efektor atau alat tubuh
pemberi tanggapan terhadap suatu rangsangan. Fungsinya untuk
menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf ke efektor.
c. Neuron konektor (interneuron): Berfungsi menghubung antara neuron yang
satu dan neuron yang lain.
Berdasarkan strukturnya (juluran sitoplasma), neuron dapat dibedakan menjadi
tiga macam, yaitu:
a. Neuron unipolar (pseudounipolar), hanya memiliki satu juluran dari badan
sel. Contohnya, neuron pada embrio dan fotoreseptor mata.
b. Neuron bipolar, memiliki dua juluran berupa dendrit dan akson. Contohnya:
neuron pada organ indra seperti mata, hidung, dan telinga.
c. Neuron multipolar, memiliki satu akson dan dua dendrit atau lebih.
Contohnya: neuron motor yang terdapat di otak dan medula spinalis (sumsum
tulang belakang)
Impuls saraf adalah rangsangan/pesan yang diterima oleh reseptor dari
lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik
yang menjalari serabut saraf. Contoh impuls, yaitu perubahan suhu, tekanan,
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bau, aroma, suara, benda yang menarik perhatian, dan berbagai rasa (asin,
manis, asam, dan pahit).
Impuls ini akan menyebabkan terjadinya gerakan. Gerakan dibedakan menjadi
dua yaitu gerak sadar dan gerak refleks:
a. Gerak sadar merupakan gerakan yang terjadi karena disengaja atau disadari.
Contohnya: ketika berjalan, bebicara, dsb.
b. Gerak refleks adalah gerakan yang tidak disengaja atau tidak disadari.
Contohnya: menghindar dari benda tajam maupun panas.
Impuls akan menyebabkan terjadinya gerakan.
Gerak sadar (disengaja/disadari): impuls → reseptor/indra → saraf sensoris
→ otak → saraf motor → efektor/otot
Gerak refleks (tidak disengaja/tidak disadari): Impuls → reseptor/indra →
saraf sensorik → > sumsum tulang belakang → saraf motor → efektor/otot.

Mekanisme Penghantaran Impuls
Impuls adalah rangsangan yang berupa aliran listrik dan merambat pada serabut
saraf. Penghantaran impuls dalam neuron terjadi secara konduksi yang
melibatkan peran pompa ion ��+ dan � +. Mekanisme penghantaran impuls
melalui tiga tahap, yaitu sebagai berikut:
1. Tahap istirahat (polarisasi)
Pada tahap ini, neuron tidak menghantarkan impuls, sehingga saluran ion
��+ dan �+ tertutup dan bagian luar membran bermuatan positif sedangkan
bagian dalamnya bermuatan negatif.
2. Tahap depolarisasi
Pada tahap ini, neuron sedang dilalui oleh impuls. Keadaan neuron pada
tahap ini adalah sebagai berikut:
a. Saluran ion ��+ terbuka. Akibatnya ion ��+masuk ke dalam sel.
b. Muatan listrik mengalami perubahan dimana bagian luar bermuatan
negatif dan bagian dalamnya bermuatan positif.
3. Tahap repolarisasi
Tahap repolarisasi terjadi ketika neuron sudah dilalui impuls. Hal ini
mengakibatkan saluran ��+ tertutup dan tidak aktif. Sementara itu, saluran
�+ terbuka sehingga ion �+ akan keluar.
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Alur penghantaran impuls saraf:
Saraf dalam keadaan polarisasi → dirangsang → depolarisasi → timbul aliran
listrik → impuls saraf dibawa dendrit ke badan sel, lalu menuju akson untuk
dibawa ke neuron lain.
Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar 1.6 di bawah ini.

Gambar 1.6 Mekanisme penghantaran impuls melalui membran plasma neuron
(Sumber:Irnaningtyas.2014)
3. Jenis Sistem Saraf
Sistem saraf bekerja berdasarkan impuls elektrokimia, untuk melayani tubuh
dengan berbagai macam cara.
a. Sistem saraf pusat (SSP)
Sistem saraf pusat merupakan bagian sistem saraf yang mengkoodinasikan
semua fungsi saraf. Sistem saraf pusat berfungsi menerima semua rangsang
saraf dari luar tubuh (eketroseptor) dan dari dalam tubuh (interoseptor).
Sistem saraf pusat juga bertindak sebagai pusat integrasi dan komunikasi.
Sistem saraf pusat terdiri atas:
1) Otak
Otak manusia terdiri atas dua belahan, yaitu otak kiri dan kanan. Otak kiri
mengendalikan tubuh bagian kanan. Sebaliknya, otak kanan
mengendalikan tubuh bagian kiri. Otak dibagi menjadi empat bagian,
yaitu otak besar (cerebrum), otak tengah, otak kecil (cerebellum), dan
sumsum lanjutan.
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a) Otak Besar (cerebrum)
Merupakan bagian terbesar otak dengan permukaan berlipat-lipat.
Diduga, semakin banyak lipatannya semakin cerdas seseorang.
Cerebrum terdiri atas 2 belahan (hemisfer) yang dipisahkan oleh fisura
longitudinal. Kedua hemisfer dihubungkan oleh sejumlah serabut saraf
yang disebut korpus kalosum. Melalui serabut ini, impuls diteruskan
dari satu hemisfer ke hemisfer lain. Otak besar terdiri atas:
- Otak depan (lobus frontalis), merupakan pengendali gerakan otot.
- Otak belakang (lobus oksipitalis), merupakan pusat penglihatan.
- Otak samping (lobus temporalis), merupakan pusat pendengaran.
- Otak atas (lobus parietalis), merupakan daerah somatosensorik dan
daerah pengecap (perasa) utama.
b) Otak Depan
Otak depan terdiri dari 3 bagian, yaitu:
- Talamus, berfungsi menerima semua rangsang dari reseptor, kecuali
bau-bauan, dan meneruskannya ke area sensorik.
- Hipotalamus, berperan dalam pengaturan suhu tubuh, pengatur
nutrisi, pengaturan agar tetap sadar, dan penumbuhan sikap agresif.
Hipotalamus juga merupakan tempat sekresi hormon yang
memengaruhi pengeluaran hormon pada hipofisis.
- Epitalamus, berperan dalam dorongan emosi. Pada bagian
epitalamus terdapat badan pineal yang berperan dalam fungsi
endokrin.
c) Otak Tengah
Terletak di depan otak kecil. Bagian otak tengah adalah lobus optikus
yang berhubungan dengan gerak refleks mata. Pada dasar otak tengah
terdapat kumpulan badan sel saraf (ganglion) yang berfungsi untuk
mengontrol gerakan dan kedudukan tubuh.
d) Otak Kecil (Cerebellum)
Terletak di depan sumsum lanjutan (medula oblongata). Otak kecil
merupakan pusat keseimbangan gerak dan koordinasi gerak otot serta
posisi tubuh. Tepat di bagian bawah cerebellum terdapat jembatan
varol yang berfungsi menghantarkan impuls otot-otot bagian kiri dan
kanan tubuh. Jembatan varol ini juga menghubungkan otak besar
dengan otak kecil.
e) Sumsum Lanjutan (Medula Oblongata)
Disebut juga batang otak, merupakan lanjutan otak yang
menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Fungsinya
untuk mengatur denyut jantung, pelebaran dan penyempitan pembuluh
darah, gerak menelan, bersin, bersendawa, batuk, dan muntah. Di
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sumsum lanjutan terdapat bagian yang menghubungkan otak dan
sumsum tulang belakang yang dinamakan Pons.
2) Sumsum Tulang Belakang (Medula Spinalis)
Terdapat di dalam rongga tulang belakang. Fungsinya sebagai
penghubung impuls dari dan ke otak, memberi kemungkinan gerak
refleks. Medula spinalis bagian luar berwarna putih dan bagian dalam
kelabu.
b. Sistem Saraf Tepi (SST)
Sistem saraf tepi merupakan saraf-saraf yang membawa impuls menuju dan
dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf sadar dan
sistem saraf tidak sadar.
1) Sistem Saraf Sadar (Saraf Somatis).
Saraf sadar adalah saraf yang rangsangannya disampaikan ke pusat
reseptor yaitu ke pusat motoris pada cerebrum. Berdasarkan asalnya,
sistem saraf tepi terbagi menjadi 2:
a) Saraf kranial merupakan semua saraf yang keluar dari permukaan
dorsal otak.
b) Saraf spinal ialah semua saraf yang keluar dari kedua sisi tulang
belakang.
Masing-masing saraf ini mempunyai karakteristik fungsi dan jumlah
saraf yang berbeda. Sementara itu, ganglia merupakan kumpulan badan
sel saraf yang membentuk simpul-simpul saraf dan di luar sistem saraf
pusat.
2) Sistem Saraf Tidak Sadar (Otonom)
Saraf otonom adalah saraf yang rangsangannya tidak disampaikan ke
otak. Sistem saraf otonom mengontrol kegiatan organ-organ dalam.
Berdasarkan sifat kerjanya, saraf otonom dibedakan menjadi dua, yakni:
a) Sistem saraf simpatik, mendorong respon-respon yang mempersiapkan
tubuh untuk menghadapi keadaan krisis.
b) Sistem saraf parasimpatik, bekerja pada keadaan tenang (santai) dan
mendorong fungsi tubuh untuk beristirahat dan mencerna, sehingga
akan memperlambat aktivitas yang ditingkatkan oleh sistem saraf
simpatik.
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Gambar 1.12. Sistem Saraf Simpatik dan Saraf Parasimpatik
(Sumber: Denny.2015)
4. Gangguan pada Sistem Saraf
Sistem saraf pada manusia dapat mengalami kelainan atau penyakit.
Penyebabnya dapat berasal dari lingkungan (luar) atau dari dalam tubuh, antara
lain sebagai berikut.
a. Meningitis merupakan radang selaput otak (meningia) dengan gejala
bertambahnya jumlah dan berubahnya susunan cairan serebrospinal.
Penyakit ini dapat disebabkan oleh bakteri atau virus.
b. Ensefalitis merupakan peradangan jaringan otak, biasanya disebabkan oleh
virus, seperti virus herpes simpleks, varisella atau cacar air, dan campak.
c. Neuritis merupakan gangguan saraf tepi akibat peradangan, keracunan, atau
tekanan. Gejala penyakit ini biasanya timbul rasa sakit yang hebat pada
malam hari.
d. Rasa baal (kebas) dan kesemutan merupakan gangguan sistem saraf akibat
gangguan metabolisme, tertutupnya aliran darah, atau kekurangan vitamin
neurotropik (B1, B6, dan B12).
e. Epilepsi (ayan) merupakan penyakit serangan mendadak karena trauma
kepala, tumor otak, kerusakan otak saat kelahiran, stroke, dan alkohol. Ayan
bukan termasuk penyakit keturunan.
f. Alzheimer merupakan sindrom kematian sel otak secara bersamaan.
g. Gegar otak (commotio cerebri) merupakan bergeraknya jaringan otak dalam
tengkorak yang menyebabkan perubahan fungsi mental atau kesadaran.
Gejala awalnya kebingungan atau pingsan dalam beberapa menit.
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h. Stroke merupakan penyakit yang timbul karena pembuluh darah di otak
tersumbat atau pecah sehingga otak menjadi rusak. Penyebab penyumbatan
ini ialah adanya penyempitan pembuluh darah (arterosklerosis).
i. Amnesia merupakan gangguan yang terjadi pada otak karena disebabkan
goncangan batin atau cidera.
j. Parkinson merupakan penyakit yang terjadi karena kekurangan
neurotransmiter dopamine pada dasar ganglion.
k. Poliomielitis ialah penyakit yang menyerang neuron-neuron motorik sistem
saraf pusat terutama otak dan medula spinalis oleh infeksi virus.
B.

Sistem Endokrin (Hormon)
1. Struktur Sistem Hormon
Sistem hormon (endokrin) adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang
memproduksi hormon, yaitu senyawa organik pembawa pesan kimiawi di dalam
aliran darah menuju sel atau jaringan tubuh. Sistem endokrin berinteraksi dengan
sistem saraf berfungsi mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme,
homeostasis, pertumbuhan, perkembangan seksual dan siklus reproduksi, siklus
tidur, serta siklus nutrisi.
Karakteristik Kelenjar Endokrin, diantaranya:
a. Tidak memiliki saluran dan menyekresikan hormon langsung ke dalam cairan
di sekitar sel.
b. Menyekresi lebih dari satu jenis hormon, kecuali kelenjar paratiroid.
c. Memiliki sejumlah sel sekretori yang dikelilingi banyak pembuluh darah dan
ditopang oleh jaringan ikat.
d. Masa aktif kelenjar endokrin dalam menghasilkan hormon berbeda-beda.
e. Sekresi hormon dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon lainnya
dan senyawa nonhormon dalam darah, serta impuls saraf.
2. Jenis Sistem Hormon
Hormon dihasilkan oleh kelenjar. Kelenjar endokrin (kelenjar buntu) adalah
kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus yang menghasilkan hormon.
Berdasarkan aktivitasnya, kelenjar buntu dibedakan menjadi:
a. Kelenjar hipofisis, terletak di dasar otak besar
b. Kelenjar tiroid atau kelenjar gondok, terletak di daerah leher.
c. Kelenjar paratiroid atau kelenjar anak gondok, terletak di dekat kelenjar
gondok.
d. Kelenjar pineal (epifisis serebri), terletak di langit-langit otak.
e. Kelenjar timus, terletak di posterioir toraks di atas jantung.
f. Kelenjar adrenal atau suprarenalis, terletak di atas ginjal.
g. Kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans, terletak di sebelah bawah
lambung (ventrikulus).
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h. Kelenjar kelamin atau kelenjar gonad, pada wanita terletak di daerah rongga
perut, pada pria di dalam buah zakar dalam kantong skrotum.
Berikut adalah kelenjar dan hormon yang dihasilkan:
a. Kelenjar Hipofisis (pituitari), menghasilkan hormon-hormon, yaitu:
1) Hipofisis lobus anterior (depan):
a) Hormon pertumbuhan (Growth Hormone (GH)) atau hormon
somatotropin (STH), befungsi dalam pembelahan sel, sintesis protein,
dan pertumbuhan tulang.
b) Luteotropic Hormone (LTH) atau prolaktin atau hormon laktogen,
berfungsi untuk merangsang kelenjar susu untuk mensekresikan susu.
c) Thyroid Stimulating Hormone (TSH) atau hormon tirotropin, berfungsi
untuk mengatur sintesis dan sekresi hormon tiroksin pada kelenjar
tiroid.
d) Adrenocorticotropic
Hormone
(ACTH)
atau
hormon
adrenokortikotropik, berfungsi untuk merangsang kelenjar korteks
ardenal untuk menyekresi glukokortikoid (hormon untuk metabolisme
karbohidrat)
e) Gonadotropic atau hormon kelenjar kelamin
- Folikel Stimulating Hormone (FSH), terdapat pada wanita dan pria.
berfungsi: pada wanita merangsang pertumbuhan folikel dalam
indung telur atau ovarium, dan pada pria untuk memengaruhi proses
spermatogenesis.
- Luteinizing Hormone (LH), Berfungsi: pada wanita untuk
merangsang ovulasi atau pemasakan sel telur, pada pria untuk
merangsang sel interstitial leydig di dalam testis agar menghasilkan
testosteron.
2) Hipofisis lobus intermedia (tengah)
Menghasilkan Melanosit Stimulating Hormone (MSH) atau intermedin.
Hormon ini berperan dalam mengatur perubahan warna kulit, yaitu dengan
mengatur penyebaran pigmen melanin pada sel sel melanofora kulit.
3) Hipofisis lobus posterior (belakang)
a) Antidierutika hormone (ADH) atau vasopresin, berfungsi untuk
merangsang reabsorpsi air oleh ginjal.
b) Oksitosin, berfungsi untuk menstimulus otot polos pada saat melahirkan
dan pengeluaran ASI pada ibu menyusui.
b. Kelenjar Tiroid atau Kelenjar Gondok
Hormon yang dihasilkan yaitu tiroksin, triodotironin, kalsitonin
Fungsi:
1) Meningkatkan metabolisme sel
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2) Menstimulus konsumsi oksigen
3) Meningkatkan pengeluaran energi panas
4) Mengatur pertumbuhan dan perkembangan normal tulang, gigi, jaringan ikat, dan
saraf.
c. Kelenjar Paratiroid atau Kelenjar Anak Gondok

d.

e.

f.

g.

h.

Hormon yang dihasilkan yaitu parathyoid hormone , berfungsi mengatur
pertukaran zat kalsium dalam darah serta menurunkan kadar fosfat
Kelenjar pineal (epifisis serebri)
Hormon yang dihasilkan yaitu melatonin, berpengaruh pada pelepasan
gonadotropin dan menghambat produksi melanin.
Kelenjar Timus
Hormon yang dihasilkan yaitu timosin, berfungsi untuk mengendalikan
perkembangan sistem imun.
Kelenjar Adrenal (kelenjar suprarenalis/kelenjar anak ginjal)
1) Bagian korteks menghasilkan:
a) Mineralokortikoid (aldosteron), berfungsi mengatur keseimbangan air
dan elektrolit melalui pengendalian kadar Natrium (Na) dan Kalium (K)
dalam darah.
b) Glukokortikoid (kortisol), berfungsi dalam meningkatkan kadar gula
darah dan merangsang pemecahan protein..
c) Gonadokortikoid (steroid kelamin), berfungsi sebagai prekursor
pengubahan testosteron dan estrogen oleh jaringan lain.
2) Bagian medula menghasilkan:
a) Adrenalin (Epinefrin), berfungsi untuk meningkatkan frekuensi jantung,
metabolisme, dan komsumsi okigen.
b) Noradrenalin (Norepinefrin), berfungsi untuk meningkatkan tekanan
darah dan menstimulasi otot jantung.
Kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans
Hormon yang dihasilkan, yaitu:
1) Glukagon, berfungsi meningkatkan kadar gula darah.
2) Insulin, berfungsi menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan
pembentukan glikogen
Kelenjar Kelamin
1) Kelenjar kelamin pria (testis) yang menghasilkan hormon testosteron.
Hormon testosteron berfungsi untuk:
a) Mempertahankan proses spermatogenesis.
b) Memberi efek negatif terhadap sekresi LH oleh hipofisis.
2) Kelenjar kelamin perempuan (ovarium) menghasilkan sel telur (ovum) dan
hormon perempuan yang meliputi:
a) Estrogen dihasilkan oleh sel folikel de Graaf.

108

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

b) Progesteron dihasilkan oleh korpus luteum, yaitu bekas folikel yang
telah ditinggalkan sel telur.
3. Gangguan pada Sistem Hormon
Sistem hormon dapat mengakibatkan terjadinya gangguan atau kelainan. Pengaruh
pola hidup dapat menyebabkan kelainan pada struktur dan fungsi organ sistem
hormon pada manusia. Berikut beberapa gangguan akibat kelebihan maupun
kekurangan produksi hormon pada tubuh.
a. Gigantisme, pertumbuhan raksasa akibat kelebihan hormon somatotrof
b. Akromegali, pertumbuhan pada ujung-ujung tulang pipa akibat kelebihan
hormon somatotrof
c. Mixoedem, kegemukan yang luar biasa serta kecerdasan menurun diakibatkan
kelebihan hormon tiroksin
d. Diabetes mellitus, kekurangan hormon insulin
e. Kretinisme, kekerdilan diakibatkan kekurangan hormon somatotrof
f. Morbus basedow, meningkatnya denyut jantung, gugup, emosional, pelupuk
mata terbuka lebar, dan bola mata melotot (eksoftalmus) diakibatkan karena
kelebihan hormon tiroksin.

C. Sistem Indra
1. Struktur dan Jenis Sistem Indra
Sistem indra merupakan salah satu bagian dari sistem koordinasi yang
merupakan reseptor atau penerima rangsang. Alat indra merupakan reseptor
yang peka terhadap perubahan lingkungan dan rangsangan. Setiap reseptor
hanya menerima jenis perubahan lingkungan dalam bentuk rangsangan tertentu.
Oleh karena itu, reseptor diberi nama menurut jenis rangsangan yang
diterimanya, yaitu sebagai berikut:
- Fotoreseptor, penerima rangsang cahaya.
- Kemoreseptor, penerima rangsang zat kimia.
- Mekanoreseptor,menerima rangsang fisik, misalnya sentuhan.
- Audioreseptor, penerima rangsang suara.
- Termoreseptor, penerima rangsang panas/temperatur.
a. Indra Penglihatan
Mata merupakan indra penglihatan yang bertindak sebagai fotoreseptor yang
mampu menerima rangsangan berupa cahaya. Mata manusia terdiri dari 3
bagian utama yaitu bola mata, tulang orbita dan alat penunjang/ tambahan.
Bola mata terdiri dari tiga lapisan, yaitu:
1. Sklera (tunika fibrosa) merupakan lapisan terluar dari bola mata yang
berwarna putih dan tidak bening. Berfungsi untuk mempertahankan bentuk
mata dan melindungi bagian-bagian dalam bola mata
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2. Koroid (tunika vaskulosa) merupakan lapisan tengah yang berwarna gelap
dan banyak mengandung pembuluh darah dan pigmen. Berfungsi untuk
mencegah pemantulan cahaya yang masuk ke dalam bola mata dan
mensuplai nutrisi bagi mata berupa kebutuhan makanan dan oksigen serta
pigmen bagi retina mata sehingga mampu menyerap refleksi cahaya pada
mata.
3. Retina (tunika nervosa), lapisan terdalam mata yang banyak mengandung
sel reseptor cahaya. Ada 2 macam sel reseptor yaitu:
a. Sel kerucut (konus), peka terhadap intensitas cahaya tinggi dan warna.
Berfungsi untuk menangkap warna. Sel konus terdiri dari sel yang peka
terhadap warna merah, biru dan hijau.
b. Sel batang (basil), peka terhadap intensitas cahaya lemah dan tidak peka
terhadap warna. Sel basil menghasilkan rhodopsin berupa retinin dan
opsin untuk melihat pada saat gelap.
Tahapan pada mekanisme melihat:
Sumber cahaya
↓
Masuk ke mata melalui kornea
↓
Melewati pupil yang lebarnya diatur oleh iris
↓
Dibiaskan oleh lensa
↓
Terbentuknya bayangan di retina yang bersifat nyata, terbaik, diperkecil
↓
Sel-sel batang dan sel kerucut meneruskan sinyal cahaya melalui syaraf optik
↓
Otak membalikkan lagi bayangan yang terlihat di retina
↓
Objek terlihat sesuai dengan aslinya
b. Indra Pembau
Hidung merupakan indra pembau yang menerima rangsangan zat kimia yang
bertindak sebagai kemoreseptor. Reseptor hidung adalah saraf olfaktori dan
terletak pada langit-langit rongga hidung yang peka terhadap molekul bau
(odoran). Daerah yang sensitif terhadap rasa bau terletak di bagian atap
rongga hidung dimana terdapat dua jenis sel yaitu: sel penyokong berupa sel
sel epitel dan sel-sel pembau sebagai reseptor yang berupa sel-sel saraf.
Urutan jalan rangsang indra pembau ke otak yaitu:
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Bau masuk ke hidung bersama udara inspirasi → diterima oleh sel-sel
kemoreseptor di rongga hidung → Reseptor mengirim impuls ke saraf
olfaktori untuk diinterpretasikan menjadi bau.
c. Indra Pengecap
Lidah berfungsi sebagai indra pengecap yang biasa dikenal dengan
kemoreseptor cair. Reseptor lidah adalah papilla (tonjolan) yang terletak di
permukaan lidah dan di dalamnya terdapat tunas pengecap yang peka
terhadap molekul yang dapat larut dalam air liur. Indra pengecap terdapat
pada lidah, permukaan lidah bersifat kasar karena memiliki tonjolan-tonjolan
yang disebut papilla. Papilla yang terdapat pada lidah adalah papilla filiformis
(fili: benang, papilla fungiformis (fungi: jamur) dan papilla sircumvalata
(sirkum: bulat).
d. Indra Peraba
Kulit berfungsi sebagai indra peraba yang biasa dikenal dengan
mekanoreseptor atau tangoreseptor. Kulit memiliki reseptor. Reseptor kulit
terdiri dari korpus-korpus pada lapisan epidermis dan dermis yang dapat
merasakan berbagai rangsangan.
1. Reseptor ujung saraf tanpa selaput, terletak pada lapisan epidermis,
merasakan sakit/nyeri.
2. Reseptor ujung rambut, terletak di sekitar folikel rambut, merasakan
gerakan rambut.
3. Ujung saraf Paccini, merasakan tekanan kuat.
4. Ujung saraf Ruffini, merasakan panas.
5. Ujung saraf Krausse, merasakan dingin.
6. Ujung saraf Meissner, merasakan sentuhan.
7. Diskus Merkel, terletak pada lapisan epidermis, merasakan sentuhan,
tekanan ringan, dan sakit/nyeri
e. Indra Pendengaran
Telinga merupakan indra pendengaran (fonoreseptor) dan sebagai pendeteksi
keseimbangan (ekuilibrium). Telinga menerima rangsangan berupa getaran
sehingga disebut fonoreseptor. Reseptor telinga untuk pendengaran adalah
organ korti pada koklea dan untuk keseimbangan adalah otolith. Telinga
berfungsi untuk menerima gelombang suara. Gelombang suara merupakan
suatu perubahan penekanan dan peregangan dari molekul udara yang
disebabkan oleh bergetarnya suatu benda. Kerasnya suara bergantung pada
besarnya getaran (amplitudo) dan tinggi nada suara bergantung pada frekuensi
(getaran/detik) dari suatu gelombang.
2. Gangguan pada Sistem Indra
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Berbagai aktivitas yang dilakukan oleh tubuh tidak terlepas dari kontrol sistem
koordinasi. Adanya pola hidup yang tidak sesuai dapat mengakibatkan pada
sistem indra tubuh kita.
a. Gangguan/Kelainan Penglihatan (Mata)
Indra penglihatan dapat mengalami gangguan atau kelainan. Beberapa cacat
mata di antaranya sebagai berikut:
1) Miopi (rabun dekat) yaitu cacat mata karena lensa mata terlalu cekung dan
bola mata terlalu panjang. Hal tersebut dapat dibantu dengan lensa cekung
2) Hipermetropi (rabun jauh) yaitu cacat mata karena lensa mata terlalu
cembung dan bola mata terlalu pendek (pipih) sehingga bayangan jatuh
dibelakang bola mata. Hal tesebut dapat dibantu dengan lensa cembung
3) Astigmatisme adalah kecembungan kornea tidak merata sehingga
bayangan kabur atau bayangan jatuh di atas retina
4) Presbiopi adalah mata tua yang lensa matanya tidak teratur atau kurang
elastis.
b. Gangguan/Kelainan indra Pembau (Hidung)
1) Hiposmia yaitu indra penciuman kurang mampu mencium bau
2) Hiperosmia yaitu lebih pekat terhadap bau-bauan
3) Sinusitis yaitu peradangan (inflamasi) pada mukosa sinus paranasalis.
4) Polip yaitu pembengkakan jaringan yang terjadi di dalam hidung dan
mengeluarkan banyak cairan.
c. Gangguan/Kelainan indra Pembau (Hidung)
1) Hiposmia yaitu indra penciuman kurang mampu mencium bau
2) Hiperosmia yaitu lebih pekat terhadap bau-bauan
3) Sinusitis yaitu peradangan (inflamasi) pada mukosa sinus paranasalis.
4) Polip yaitu pembengkakan jaringan yang terjadi di dalam hidung dan
mengeluarkan banyak cairan.
d. Gangguan/Kelainan pada Indra Pengecap (Lidah)
1) Hypogeusia yaitu penurunan kemampuan untuk mengidentifikasi rasa
manis, asam, pahit, asin. Penyakit ini disebabkan karena adanya
kerusakan pada salah satu saraf kranalis yang mempersarafi lidah.
2) Dysgeusia yaitu suatu kondisi dimana lidah merasakan rasa busuk, asin,
sensasi rasa tengik, atau logam yang bertahan dalam mulut. Beberapa
penyebab penyakit dysgeusia yaitu: kelainan pada kuncup pengecap,
penggunaan obat-obatan tertentu, kemoterapi, dan kekurangan seng.
e. Gangguan/Kelainan pada Indra Peraba (Kulit)
1) Luka bakar disebabkan oleh panas, listrik, dan zat-zat kimia
2) Jerawat disebabkan peradangan kelenjar sebasea. Banyak terjadi di daerah
wajah, leher, dada dan punggung.
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3) Dermatitis yaitu peradangan pada permukaan kulit. Ditandai dengan
gatal-gatal merah, bengkak, melepuh, dan berair.
f. Gangguan/Kelainan pada Indra Pendengaran (Telinga)
1) Tuli konduktif adalah gangguan penerimaan suara ke dalam koklea akibat
kotoran atau nanah yang memenuhi telinga bagian tengah.
2) Tuli saraf adalah tuli yang terjadi akibat kerusakan pada koklea, organ
korti, atau saraf pendengaran.
3) Otitis media yaitu radang yang disebabkan oleh peradangan pada
tenggorokan karena adanya saluran eustachius yang menghubungkan
keduanya.
4) Motion Sickness (Mabuk perjalanan) disebabkan oleh gangguan pada
fungsi vestibula (keseimbangan) karena rangsangan secara terus menerus
oleh gerakan-gerakan selama perjalanan.
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Lampiran 4. Lembar Penilaian Pengetahuan/ Kognitif

SOAL POST TEST
MATERI SISTEM KOORDINASI

Nama

: ………………..

Sekolah

: SMA

Kelas/Semester

: XI……/ II

Materi

: Sistem Saraf

Waktu

: 60 menit

Petunjuk Umum:
1. Isi nama dan nomor peserta anda pada lembar jawaban yang tersedia
2. Bacalah soal dengan seksama sebelum anda membaca
3. Kerjakanlah soal-soal yang anda anggap paling mudah terlebih dahulu
4. Selamat Bekerja

A. PILIHAN GANDA
Pilihlah jawaban yang paling benar pada soal di bawah ini dengan memberi
tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D, dan E pada soal.

1. Sistem saraf dan hormon saling berhubungan dalam melaksanakan fungsinya.
Hormon akan bekerja apabila ada perintah dari sistem saraf. Dengan demikian
sistem saraf akan mengendalikan sistem hormon. Daerah pada sistem saraf yang
mengendalikan sistem hormon adalah:…
a. Hipotalamus
b.Talamus
c.Infudibulum
d.Cerebrum
e.Cerebelum
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2. Neuron yang berfungsi mengantarkan impuls saraf dari alat indra menuju ke otak
atau sumsum tulang belakang adalah…
a. Neuron bipolar
b. Neuron sensorik
c. Neuron motorik
d. Neuron konektor
e. Neuron unipolar
3. Dilihat dari aspek fungsi dendrit berbeda dengan akson dalam hal…
Dendrit
Akson
a. Berupa uluran pendek
Berupa uluran panjang
b. Bercabang-cabang
Tidak bercabang-cabang
c. Mengandung selubung meilin Tidak mengandung selubung mielin
d. Mengantar implus ke badan sel Menghantar implus menjauhi badan sel
e. Mempunyai nodus Ravier
Tidak mempunyai nodus Ranveir

4. Dalam mekanisme penghantaran implus melibakan bagian-bagian berikut.
1)
2)
3)
4)
5)

Otak
sumsum tulang belakang
Otot
Kelenjar
alat indra

Bagian yang berperan sebagai efektor terdapat pada angka ...
a.
b.
c.
d.
e.

4) dan 5)
3) dan 4)
2) dan 3)
1) dan 3)
1) dan 2)

5. Pada waktu belajar, siswa mengambil buku, membaca, mengingat, dan menulis
untuk membuat ringkasan. Kegiatan tersebut dilakukan secara sadar. Jalan impuls
gerak pada kegiatan di atas adalah ....
a. Reseptor –sarafsensorik –sumsum tulang belakang –saraf motorik –efektor
b. Interneuron –saraf pusat –saraf motorik
c. Efektor –saraf pusat –reseptor
d. Saraf sensorik –interneuron –saraf pusat
e. Reseptor –saraf Sensorik –otak –saraf motorik –efektor
6. Anton sedang sakit. Hal ini mengakibatkan suhu badan Anton meningkat. Bagian
depan dari otak tengah yang mempunyai tugas mengatur suhu tubuh adalah....
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a.
b.
c.
d.
e.

Serebrum
Talamus
Hipotalamus
Medula spinalis
Kranial

7. Apabila seseorang petinju terkena pukulan dan membuatnya terjatuh. Bagian otak
yang mengalami gangguan fungsi pada saat jatuh kemungkinan besar adalah:
a. Cereberum
b. Cerebellum
c. Saraf perifer
d. Sumsum tulang belakang
e. Otak Tengah
8. Perhatikan gambar di bawah ini!

Bagian dari lobus cerebrum yang merupakan pusat penglihatan dan dapat
menyampaikan memori tentang apa yang dilihat adalah bagian nomor…
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
9. Aktivitas organ tubuh adalah sebagai berikut:
1.Jantung berdetak lebih cepat
2.Pengeluaran keringat menurun
3.Tekanan darah meningkat
4.Glikogen dan lemak disintesis
5.Pembuluh darah melebar
6.Kapiler berkonstriksi (menyempit)
Respon aktivitas organ tubuh yang dipengaruhi kerja saraf simpatis, yaitu…
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a.
b.
c.
d.
e.

1, 3 dan 5
1, 3 dan 6
2, 4 dan 6
3, 4, dan 5
4, 5, dan 6

10. Penyakit ini umumnya diderita oleh orang yang mengalami kecelakaan dan terjadi
gangguan pada bagian otak. Ketidakmampuan seseorang mengenali kejadiankejadian dalam suatu periode di masa lampau disebabkan goncangan batin atau
cedera otak sehingga lupa akan identitas dirinya atau orang lain atau kejadiankejadian yang mulamula dikenalnya dengan baik adalah ....
a. Amnesia
b. Insomnia
c. Alzheimer
d. Meningitis
e. Epilepsi
B. Essay
1. Perhatikan gambar di bawah ini!

2.
3.

4.
5.

Berdasarkan gambar di atas, deskripsikan bagian-bagian sel neuron beserta
fungsinya dengan membuat tabel?
Jelaskan pengertian sistem saraf beserta jenisnya!
Anas membantu ibunya memasak di dapur, tanpa sengaja tangannya memegang
wajan panas, sehingga tiba-tiba Anas mengangkat tangannya menjauhi wajan
tersebut. Apa jenis mekanisme gerak yang dialami oleh Anas? Jelaskan bagaimana
skema perjalanan mekanisme gerak tersebut!
Jelaskan perbedaan sistem kerja dari Sistem Saraf Simpatik dan Saraf Parasimpatik!
Otak besar manusia terdiri dari beberapa lobus. Perhatikan gambar otak besar
manusia di samping!

117

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

a. Jelaskan bagian-bagian lobus pada otak besar tersebut!
b. Jelaskan aktivitas yang diatur oleh bagian-bagian tersebut!

∞∞∞∞SELAMAT MENGERJAKAN∞∞∞∞
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KISI-KISI SOAL KEGIATAN PEMBELAJARAN 1
Sistem Saraf

A. Pilihan Ganda
No Indikator Soal
1.

2.

3.

Soal

Dimensi Jawab- Skor
Kognitif
an
C2
B
4
Sistem saraf dan hormon saling berhubungan dalam melaksanakan fungsinya.
Hormon akan bekerja apabila ada perintah dari sistem saraf. Dengan demikian
Membandingkan
sistem saraf akan mengendalikan sistem hormon. Daerah pada sistem saraf yang
prinsip sistem
mengendalikan sistem hormon adalah:…
saraf dengan
a. Hipotalamus
prinsip sistem
b. Talamus
endokrin.
c. Infudibulum
d. Cerebrum
e. Cerebelum
C2
B
4
Neuron yang berfungsi mengantarkan impuls saraf dari alat indra menuju ke otak
atau sumsum tulang belakang adalah…
a. Neuron bipolar
Mendeskripsikan b. Neuron sensorik
c. Neuron motorik
struktur dan
fungsi sel pada d. Neuron konektor
e. Neuron unipolar
sistem saraf
C2
D
4
manusia
Dilihat dari aspek fungsi dendrit berbeda dengan akson atau neurit dalam
hal:………

Dendrit

Akson
11
9
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No

Indikator Soal

Soal
a.
b.
c.

4.

Berupa uluran panjang
Tidak bercabang-cabang
Tidak
mengandung
selubung myelin
d.
Menghantar
implus
menjauhi badan sel
e.
Tidak mempunyai nodus
Ranveir
Dalam mekanisme penghantaran implus melibakan bagian-bagian berikut.

Berupa uluran pendek
Bercabang-cabang
Mengandung selubung
myelin
Mengantar implus ke
badan sel
Mempunyai nodus Ravier

1) Otak
2) sumsum tulang belakang
3) Otot
4) Kelenjar
Mengidentifikasi 5) alat indra
mekanisme pen
ghantaran implus Bagian yang berperan sebagai efektor terdapat pada angka ...
a.
b.
c.
d.
e.

Dimensi Jawab- Skor
Kognitif
an

4) dan 5)
3) dan 4)
2) dan 3)
1) dan 3)
1) dan 2)

12
0

C2

B

4
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No

Indikator Soal

5.

Mengurutkan
struktur sistem
saraf pusat pada
manusia (otak)

6.

7.

Menyimpulkan
fungsi
dari
bagian struktur
sistem
saraf
pusat
pada
manusia (otak)

Soal

Dimensi Jawab- Skor
Kognitif
an
C3
E
4
Pada waktu belajar, siswa mengambil buku, membaca, mengingat, dan menulis
untuk membuat ringkasan. Kegiatan tersebut dilakukan secara sadar. Jalan
impuls gerak pada kegiatan di atas adalah ....
a. Reseptor –saraf sensorik –sumsum tulang belakang –saraf motorik –efektor
b. Interneuron –saraf pusat –saraf motorik
c. Efektor –saraf pusat –reseptor
d. Saraf sensorik –interneuron –saraf pusat
e. Reseptor –saraf Sensorik –otak –saraf motorik –efektor
C2
C
4
Anton sedang sakit. Hal ini mengakibatkan suhu badan Anton meningkat. Bagian
depan dari otak tengah yang mempunyai tugas mengatur suhu tubuh adalah....
a. Serebrum
b. Talamus
c. Hipotalamus
d. Medula spinalis
e. Kranial
C2
B
4
Apabila seseorang petinju terkena pukulan dan membuatnya terjatuh ke
belakang. Bagian otak yang mengalami gangguan fungsi pada saat jatuh
kemungkinan besar adalah:
a.Cereberum
b.Cerebellum
c.Saraf perifer
d.Sumsum tulang belakang
e.Otak tengah
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No

Indikator Soal

Soal

8.

9.

Bagian dari lobus cerebrum yang merupakan pusat
penglihatan dan dapat menyampaikan memori tentang apa yang dilihat adalah
bagian nomor…
a.1
b.2
c.3
d.4
e.5
Mengidentifikasi Aktivitas organ tubuh adalah sebagai berikut:
struktur sistem 1.Jantung berdetak lebih cepat
saraf pusat pada 2.Pengeluaran keringat menurun
manusia (otak)
3.Tekanan darah meningkat
4.Glikogen dan lemak disintesis
5.Pembuluh darah melebar

122

Dimensi Jawab- Skor
Kognitif
an
C2
D
4

C2

A

4
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No

Indikator Soal

Soal

Dimensi Jawab- Skor
Kognitif
an

6. Kapiler berkonstriksi (menyempit)

Respon aktivitas organ tubuh yang dipengaruhi kerja saraf simpatis, yaitu…
a. 1, 3 dan 5
b. 1, 3 dan 6
c. 2, 4 dan 6
d. 3, 4, dan 5
e. 4, 5, dan 6
10. Mengidentifikasi Penyakit ini umumnya diderita oleh orang yang mengalami kecelakaan dan
gangguan yang terjadi gangguan pada bagian otak. Ketidakmampuan seseorang mengenali
terjadi
pada kejadian-kejadian dalam suatu periode di masa lampau disebabkan goncangan
sistem saraf
batin atau cedera otak sehingga lupa akan identitas dirinya atau orang lain atau
kejadian-kejadian yang mulamula dikenalnya dengan baik adalah ....
a.Amnesia
b.Insomnia
c.Alzheimer
d.Meningitis
e.Epilepsi
Total Skor Pilihan Ganda

B. Essay
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No

Indikator Soal

1.

Mengidentifikasi
struktur neuron

2.

Soal

Kunci Jawaban
No Nama
1. Dendrit

Fungsi
menerima
dan
mengantarkan
rangsangan ke badan
sel.
2. Inti sel
sebagai
pengatur
kegiatan sel saraf
Berdasarkan
gambar
di
atas,
(neuron)
deskripsikan bagian-bagian sel neuron 3. Badan sel menerima
impuls
beserta fungsinya dengan membuat
(rangsangan)
dari
tabel?
dendrit
dan
meneruskannya ke
neurit (akson)
4. Selubung
Untuk melindungi
myelin
akson
5. Akson
Untuk
menghantarkan
impuls
6. Nodus
Mempercepat
ranvier
jalannya impuls
7. Neurit
Meneruskan impuls
yang berasal dari
badan sel saraf ke
sel-sel saraf lainnya
Menjelaskan pengertian Jelaskan pengertian sistem saraf beserta Sistem saraf bekerja berdasarkan impuls
sistem saraf
bagiannya!
elektrokimia, untuk melayani tubuh
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Dimensi Skor
Kognitif
C2
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C2
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dengan berbagai macam cara. Sistem
saraf berfungsi sebagai peninjau bagi
tubuh dan pengumpul informasi tentang
dunia diluar maupun didalam tubuh kita.
Selain itu juga berfungsi sebagai pusat
komunikasi umu, pusat pemetaan strategi,
dan sebagai pembuat keputusan dalam
segala sesuatu yang dilakukan tubuh.
Berdasarkan jenisnya, sistem saraf
dibedakan menjadi 3 yaitu:
Sistem saraf pusat yang tediri dari otak
dan sumsum tulang belakang
Sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf
sadar dan sistem saraf tidak sadar.
3.

4.

Menentukan
mekanisme gerak sadar
dan gerak refleks

Anas membantu ibunya memasak
didapur, tanpa sengaja tangannya
memegang wajan panas, sehingga tibatiba Anas mengangkat tangannya
menjauhi wajan tersebut. Apa jenis
mekanisme gerak yang dialami oleh
Anas? Jelaskan bagaimana skema
perjalanan mekanisme gerak tersebut!
Menjelaskan
fungsi Jelaskan perbedaan sistem kerja dari
sistem saraf tepi pada Sistem Saraf Simpatik dan Saraf
manusia
Parasimpatik!
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Jenis mekanisme gerak yang dialami oleh
Anas adalah gerak refleks.
Gerak refleks (tidak disengaja/tidak
disadari):
Impuls →reseptor/indra → saraf sensoris
→ sumsum tulang belakang → saraf
motoris →efektor/otot.

C3

10

Sistem saraf sistem sistematik:
- Memperbesar pupil
- Menghambat pengeluaran saliva (air
liur)
- Meningkatkan kerja jantung

C2

15

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

-

5.

Menjelaskan susunan Otak besar manusia terdiri dari beberapa
saraf pusat dan saraf lobus. Perhatikan gambar otak besar
tepi
manusia di samping!

a.Jelaskan bagian-bagian lobus pada otak
besar tersebut!

126

Memperbesar bronkus
Menghambat sekresi lambung
Mengurasi produksi empedu
Mengurangi kerja usus
Menghambat kontraksi kandung
kemih

Sistem saraf sistem parametik:
- Menyempitkan pupul
- Memacu produksi saliva (air liur)
- Memperlambat denyut jantung
- Menyempitkan bronkus
- Memacu sekresi lambung
- Menstimulasi sekresi empedu
- Merangsang kerja usus
- Kontraksi kandung kemih
a. bagian-bagian lobus pada otak besar
tersebut:
- lobus frontalis :bagian otak depan
- lobus oksipitalis:bagian otak
belakang
- lobus temporalis :bagian otak
samping
- lobus parietalis: bagian otak atas
b. Aktivitas yang diatur oleh bagianbagian tersebut:

C2

10
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b.Jelaskan aktivitas yang diatur oleh
bagian-bagian tersebut!

-

Jumlah Skor Essay
 Rubik Penilaian
Nilai = Skor Yang Diperoleh
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lobus frontalis : pengendali
gerakan otot.
lobus
oksipitalis:
pusat
penglihatan.
lobus
temporalis:
pusat
pendengaran.
lobus
parietalis:
daerah
somatosensorik
dan
daerah
pengecap (perasa) utama.
60
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NASKAH SOAL POST-TEST
MATERI SISTEM KOORDINASI

Nama

: ………………..

Kelas/Semester

: XI……/ II

Materi

: Sistem Indra

Petunjuk Umum:
1. Isi nama dan nomor peserta anda pada lembar jawaban yang tersedia
2. Bacalah soal dengan seksama sebelum anda membaca
3. Kerjakanlah soal-soal yang anda anggap paling mudah terlebih dahulu
4. Selamat Bekerja

A. PILIHAN GANDA
Pilihlah jawaban yang paling benar pada soal di bawah ini dengan memberi
tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D, dan E pada soal.
1. Kelenjar hipofisis disebut sebagai master gland karena mensekresikan
bermacam-macam kegiatan dalam tubuh. Berikut ini adalah pasangan yang sesuai
dengan antara hormon yang dihasilkan oleh hipofisis dan fungsinya, kecuali:….
a. MSH (Melanocyte Stimulating Hormone) memengaruhi pigmentasi kulit
b. Vasopresin (ADH) memengaruhi pengeluaran air susu ibu
c. STH (Somatotropin Hormon) memengaruhi pertumbuhan
d. FSH (Follicle Stimulating Hormone) merangsang pematangan folikel dalam
ovarium
e. ICH (interestital Cell Strimulating Hormone) merangsang spermatogenis
2. Bila hormon ADH turun, maka produksi urin menjadi naik. Pernyataan yang

berhubungan dengan kalimat di atas adalah:
a. Hormon ADH keluar bersama urin
b. Hormon ADH mengatur produksi urin
c. Hormon ADH memproduksi urin
d. Urin yang pekat mengandung hormon ADH
e. Ginjal menghasilkan hormon ADH
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3. Berikut ini berbagai macam hormon:

1. TSH (thyroid Stimulating Hormon)
2. FSH (Folicle Stimulating Hormon)
3. GH (Growth Hormone)
4. MSH (Melanositn Stimulating Hormon)
5. LH (Lutheinizing Hormon)
6. ADH (Anti Diuretic Hormone)
Hormon yang tidak disekresikan oleh hipofisis anterior adalah...
a. 1 dan 2
b. 1 dan 3
c. 2 dan 4
d. 2 dan 5
e. 4 dan 6
4. Hormon yang mengatur keseimbangan kalsium dalam darah adalah...

a.
b.
c.
d.
e.

Oksitosin dan prolaktin
Parathoromon dan Kalsitonin
Progesteron dan Estrogen
Glukagon dan Insulin
Adrenalin dan Insulin

5. Somatotropin yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis memiliki fungsi untuk ....

a.
b.
c.
d.
e.

mengatur sintesis hormon tiroksin
penyerapan ion kalsium darah
merangsang pertumbuhan rangka dan otot
memacu pembelahan sel pernbentuk jaringan
mengontrol metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak

6.Hubungan yang tepat antara hormone dan fungsinya adalah:
Nama Hormon
Fungsi
a
Parathormon
Memengaruhi proses metabolisme
b
Tiroksin
Mengatur kesimbangan kalsium
c
Gonadotoprin
Memengaruhi kelejar kelamin
d
Prolaktin
Memengaruhi kerja kelenjar anak ginjal
e
Adenotrop
Memengaruhi kerja anak gondok
7. Hormon adrenalin berperan dalam beberapa hal, antara lain ...

a. Memperlebar jalan udara dan meningkatkan glukosa
b. Meningkatkan kadar glukosa dan mempercepat denyut jantung
c. Memacu aktivitas jantung dan menyempitkan pembuluh darah kulit dan
kelenjar mukosa.
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d. Mengatur pertumbuhan dan memengaruhi tanda-tanda kelamin sekunder
e. Mengurangi laju produksi energi dan reaksi di dalam sel
8. Denyut jantung seseorang akan semakin cepat bila sedang marah. Hal ini

disebabkan karena kadar hormon dalam darahnya meningkat. Hormon yang
dimaksud adalah……
a. Hormon adrenalin
b. Hormon insulin
c. Hormon sekretin
d. Hormon oksitosin
e. Hormon tiroksin
9. Pernyataan yang benar menggambarkan insulin adalah...

a.
b.
c.
d.
e.

Insulin dikonversi dari proinsulin, disekresi dari sel α pancreas
Insulin tidak mempunyai bentuk prohormon
Insulin mempunyai monomer steroid
Merupakan polipeptida kecil yang tersusun dari rantai tunggal disulfide
Kerjanya adalah berlawanan dengan glucagon

10. Hormon merupakan bentuk asam amino derivative, protein atau steroid. Hormon

diproduksi dalam jumlah yang sangat kecil dalam tubuh dan efektif pada
konsentrasi rendah. Hormon yang tidak dapat menyesuaikan dan memulihkan
kondisi homeostatis tubuh mengakibatkan terjadinya kekurangan dan kelebihan
hormon yang dihasilkan. Pasangan yang tepat antara hormon dan gangguan
kesehatan akibat kelebihan atau kekurangan hormon tersebut adalah...
a. Insulin-diabetes insipidus
b. Adrenalin-morbus basedowi
c. Tiroksin-diabetes mellitus
d. Parathoromon-osteoporosis
e. Kalsitonin-akromegali

B. Essay
1. Jelaskan hubungan antara sistem hormon dengan sistem saraf!
2.Jelaskan cara kerja sistem saraf!
3. Andi mengalami pertumbuhan normal saat usia pubertas. Akan tetapi mengalami
pertumbuhan yang tidak normal setelah usia dewasa dengan gejala beberapa
jaringan masih tumbuh. Penyakit apakah yang diderita andi? Sebutkan alasannya!
4. Jelaskan hubungan antara insulin dan glukagon!
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5. Ibu Dina mengalami beberapa tanda-tanda berupa banyak mengeluarkan urin,

banyak minum, dan banyak memakan makanan. Dari hasil pemeriksaan, ternyata
gula darah Ibu Dina tinggi. Dari hasil yang telah dipaparkan, penyakit apakah
yang diderita? Apa penyebabnya?

∞∞∞∞SELAMAT MENGERJAKAN∞∞∞∞
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KISI-KISI SOAL KEGIATAN PEMBELAJARAN 2
Sistem Hormon
A. Pilihan Ganda
No Indikator Soal
1.

2.

3.

Soal

Dimensi
Kognetif
C2

Kelenjar hipofisis disebut sebagai master gland karena mensekresikan bermacamMengidentifikasi macam kegiatan dalam tubuh. Berikut ini adalah pasangan yang sesuai dengan
berbagai macam antara hormon yang dihasilkan oleh hipofisis dan fungsinya, kecuali:….
hormon yang
a.MSH (Melanocyte Stimulating Hormone) memengaruhi pigmentasi kulit
dihasilkan oleh b.Vasopresin (ADH) memengaruhi pengeluaran air susu ibu
kelenjar
c. STH (Somatotropin Hormon) memengaruhi pertumbuhan
endokrin.
d.FSH (Follicle Stimulating Hormone) merangsang pematangan folikel dalam
ovarium
e. ICSH (interestital Cell Strimulating Hormone) merangsang spermatogenis
Bila hormon ADH turun, maka produksi urin menjadi naik. Pernyataan yang
C2
Menentukan
berhubungan dengan kalimat di atas adalah:
fungsi
a. Hormon ADH keluar bersama urin
dari berbagai
b. Hormon ADH mengatur produksi urin
macam hormon
c. Hormon ADH memproduksi urin
pada manusia.
d. Urin yang pekat mengandung hormon ADH
e. Ginjal menghasilkan hormon ADH
Berikut ini berbagai macam hormon:
C2
Mengidentifikasi
1. TSH (thyroid Stimulating Hormon)
berbagai macam
2. FSH (Folicle Stimulating Hormon)
hormon yang
3. GH (Growth Hormone)
dihasilkan oleh
4. MSH (Melanositn Stimulating Hormon)
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No

Indikator Soal

Soal

5. LH (Lutheinizing Hormon)
6. ADH (Anti Diuretic Hormone)
Hormon yang tidak disekresikan oleh hipofisis anterior adalah...
a.1 dan 2
b.1 dan 3
c.2 dan 4
d.2 dan 5
e.4 dan 6
Hormon yang mengatur keseimbangan kalsium dalam darah adalah...
a.Oksitosin dan prolaktin
b.Parathoromon dan Kalsitonin
c.Progesteron dan Estrogen
d.Glukagon dan Insulin
e.Adrenalin dan Insulin
Mengidentifikasi
Somatotropin yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis memiliki fungsi untuk ....
fungsi dari
a.mengatur sintesis hormon tiroksin
berbagai macam
b.penyerapan ion kalsium darah
hormon pada
c.merangsang pertumbuhan rangka dan otot
manusia
d.memacu pembelahan sel pernbentuk jaringan
e.mengontrol metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak

Dimensi
Kognetif

Jawab- Skor
an

C3

B

4

C3

C

4

C2

C

4

kelenjar
endokrin

4.

5.

6.

Hubungan yang tepat antara hormon dan fungsinya adalah:
Nama Hormon Fungsi
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No

Indikator Soal

Soal

Dimensi
Kognetif

a Parathormon

7.

8.
Menjelaskan
mekanisme kerja
dari sistem
endokrin pada
manusia
9.

Memengaruhi
proses
metabolisme
b Tiroksin
Mengatur
kesimbangan
kalsium
c Gonadotoprin
Memengaruhi kelejar kelamin
d Prolaktin
Memengaruhi kerja kelenjar
anak ginjal
e Adenotrop
Memengaruhi
kerja
anak
gondok
Hormon adrenalin berperan dalam beberapa hal, antara lain ...
C2
a. Memperlebar jalan udara dan meningkatkan glukosa
b. Meningkatkan kadar glukosa dan mempercepat denyut jantung
c. Memacu aktivitas jantung dan menyempitkan pembuluh darah kulit dan
kelenjar mukosa.
d. Mengatur pertumbuhan dan memengaruhi tanda-tanda kelamin sekunder
e. Mengurangi laju produksi energi dan reaksi di dalam sel
Denyut jantung seseorang akan semakin cepat bila sedang marah. Hal ini C2
disebabkan karena kadar hormon dalam darahnya meningkat. Hormon yang
dimaksud adalah……
a.Hormon adrenalin
b.Hormon insulin
c.Hormon sekretin
d.Hormon oksitosin
e.Hormon tiroksin
C2
Pernyataan yang benar menggambarkan insulin adalah...

Jawab- Skor
an
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C

4

A

4

E

4
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No

Indikator Soal

Soal

Dimensi
Kognetif

Jawaban

Skor

C3

D

4

a. Insulin dikonversi dari proinsulin, disekresi dari sel α pancreas
b. Insulin tidak mempunyai bentuk prohormon
c. Insulin mempunyai monomer steroid
d. Merupakan polipeptida kecil yang tersusun dari rantai tunggal disulfide
e. Kerjanya adalah berlawanan dengan glucagon

10.

Hormon merupakan bentuk asam amino derivative, protein atau steroid. Hormon
diproduksi dalam jumlah yang sangat kecil dalam tubuh dan efektif pada
Memberikan
konsentrasi rendah. Hormon yang tidak dapat menyesuaikan dan memulihkan
contoh kelainan kondisi homeostatis tubuh mengakibatkan terjadinya kekurangan dan kelebihan
yang dapat
hormon yang dihasilkan. Pasangan yang tepat antara hormon dan gangguan
menganggu kerja kesehatan akibat kelebihan atau kekurangan hormon tersebut adalah...
dari sistem
a.Insulin-diabetes insipidus
endokrin
b.Adrenalin-morbus basedowi
manusia
c.Tiroksin-diabetes mellitus
d.Parathoromon-osteoporosis
e.Kalsitonin-akromegali
Jumlah Skor
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B. Essay
No. Indikator Soal
1.

Membandingkan prinsip
sistem syaraf dengan
prinsip sistem endokrin

2.

Menjelaskan mekanisme
kerja dari sistem
endokrin pada manusia.

Soal

Kunci Jawaban

Skor Dimensi
Kognitif
C5
Jelaskan
hubungan Sistem endokrin berinteraksi dengan sistem saraf berfungsi 10
antara sistem hormon mengatur
aktivitas
tubuh seperti
metabolisme,
dengan sistem saraf!
homeostasis, pertumbuhan, perkembangan seksual dan
siklus reproduksi, siklus tidur, serta siklus nutrisi.
Jelaskan cara kerja Sistem hormon ini bekerja dengan cara mengikat sebuah 15
sistem hormon!
reseptor protein yang ada didalam tubuh, baik itu di dalam
sel target ataupun pada membran plasma mereka. Proses
pengikatan hormon steroid ini terbentuk secara kompleks
hormon dengan reseptor yang akan memengaruhi ekspresi
gen didalam inti sel target. Didalam pengikatan hormon
non-steroid akan mengaktifkan messenger kedua yang
akan memengaruhi proses yang terjadi didalam sel target
atau disebut Hormon steroid. Sebagai salah satu hormon
yang ada didalam tubuh manusia, mereka merupakan pesan
yang berasal dari sistem endokrin. Hal ini lah yang
membuat mereka harus merubah sesuatu yang ada di dalam
sel. Hormon ini kemudian akan berjalan melalui sebuah
aliran darah sampai menemukan sel target dengan reseptor
yang memiliki kecocokan sehingga dapat mengikat. Ketika
hormon sudah terikat dengan reseptor, hal ini lah yang
menyebabkan adanya perubahan didalam sel.
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No.

Indikator Soal

3.

Menentukan contoh
kelainan yang dapat
mengganggu kerja dari
sistem endokrin manusia

4

Menjelaskan mekanisme
kerja dari sistem
endokrin pada manusia

5.
Menganalisis argumen
gangguan yang terjadi
pada sistem hormon

Soal

Kunci Jawaban

Skor Dimensi
Kognitif
C3
15

Andi
mengalami -Akromegali
pertumbuhan normal -Kekurangan hormon pertumbuhan
saat usia pubertas. -Ditandai dengan pertumbuhan kartilago abnormal
Akan
tetapi
mengalami
pertumbuhan
yang
tidak normal setelah
usia dewasa dengan
gejala
beberapa
jaringan
masih
tumbuh.
Penyakit
apakah yang diderita
andi?
Sebutkan
alasannya!
Jelaskan
hubungan Insulin dan glukagon keduanya hormon peptida yang 10
antara insulin dan bekerja dengan cara yang pada dasarnya berlawanan ketika
glukagon!
datang untuk mengatur gula darah, dan sebagai hasilnya,
mereka menjaga kadar gula dalam keseimbangan yang
sempurna bagi kebanyakan orang.
Ibu Dina mengalami -Penyakit diabetes mellitus
10
beberapa tanda-tanda -Penyebab: kekurangan hormone insulin yang ditandai
berupa
banyak dengan tingginya kadar gula darah
mengeluarkan urin,
banyak minum, dan
banyak
memakan
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C3
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No.

Indikator Soal

Soal

Kunci Jawaban

Skor Dimensi
Kognitif

makanan. Dari hasil
pemeriksaan, ternyata
gula darah Ibu Dina
tinggi. Dari hasil yang
telah
dipaparkan,
penyakit apakah yang
diderita?
Apa
penyebabnya?
Jumlah Skor Soal Essay

60

 Rubik Penilaian
Nilai = Skor Yang Diperoleh
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SOAL POST TEST
MATERI SISTEM KOORDINASI

Nama

: ………………..

Kelas/Semester

: XI……/ II

Materi

: Sistem Indra

Petunjuk Umum:
1. Isi nama dan nomor peserta anda pada lembar jawaban yang tersedia
2. Bacalah soal dengan seksama sebelum anda membaca
3. Kerjakanlah soal-soal yang anda anggap paling mudah terlebih dahulu
4. Selamat Bekerja

A. PILIHAN GANDA
Pilihlah jawaban yang paling benar pada soal di bawah ini dengan memberi
tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D, dan E pada soal.
1. Perhatikan gambar penampang melintang mata manusia di bawah!

Hubungan yang tepat antara nomor, bagian mata, dan fungsinya ditunjukkan oleh…
Nomor
Nama Bagian Mata
Fungsi
a 1
Kornea
Melindungi mata
b 2
Koroid
Menfokuskan bayangan benda
c 3
Pupil
Mengatur cahaya
d 4
Iris
Tempat jatuhnya bayangan
e 5
Duktus klektivus
Memberi warna mata
2. Sel-sel pembau mempunyai rambut-rambut halus yang dihubungkan oleh ..... ke
pusat penciuman bau di sistem saraf.
a. neuron optikus

13
9
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b.
c.
d.
e.

neuron olfaktorius
saraf tepi
saraf pusat
serabut saraf

3. Buta sesaat akibat adanya perubahan yang tiba-tiba dari kondisi sangat terang ke
redup yang dialami oleh manusia, berkaitan erat dengan aktivitas ....
a.
b.
c.
d.
e.

Saraf mata
Pupil mata
Iris mata
Sel kerucut mata
Sel batang mata

4. Perhatikan beberapa ciri bagian bola mata berikut ini.
1)
2)
3)
4)
5)

merupakan lapisan luar yang kuat
lapisan bening dan tembus cahaya
tidak tembus cahaya
berwarna putih
tidak mengandung pembuluh darah

Ciri-ciri sklera ditunjukkan oleh nomor ….
a.
b.
c.
d.
e.

1,2, dan 5
1,3, dan 5
1,2, dan 4
2,4, dan 5
1,3, dan 4

5. Fungsi saluran Eustachius pada telinga adalah ….
a.menghubungkan membran timpani dengan koklea
b.menghubungkan tulang-tulang pendengaran dengan selaput pendengaran
c.menghubungkan bagian telinga tengah dengan rongga faring
d.menghubungkan alat korti dengan perilimfa
e.menghubungkan jendela lonjong dengan jendela bulat
6. Influenza merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan seseorang kesulitan
membedakan bau yang ada. Hal ini disebabkan oleh....
a.
b.
c.
d.
e.

menguncupnya papila oleh lendir
tertutupnya kemoreseptor oleh lendir
tertutupnya lubang pernapasan oleh lendir
tidak adanya oksigen yang masuk
tidak adanya karbon dioksida yang dikeluarkan

14
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7. Pupil pada organ mata memiliki fungsi sebagai …
a.pelindung retina
b.memfokuskan bayangan yang ada pada benda
c.memberikan warna pada mata
d.tempat jatuhnya bayangan
e.pengatur cahaya yang masuk ke dalam mata
8. Bagian mata yang memiliki fungsi suplai oksigen serta nutrisi bagi retina ialah …
a. Iris
b.Kornea
c.Lensa
d.Koroid
e.Sklera
9. Apabila kita mencium masakan yang sedap, air liur terangsang mau keluar. Hal ini
menunjukkan adanya hubungan antara indra…
a.perasa dan pengecap
b.perasa dan peraba
c.pembau dan perasa
d.pembau dan pengecap
e.penglihat dan pebau

10. Seseorang mengalami kelainan pada penglihatannya dimana dia tidak mampu
melihat dengan jelas benda-benda yang letaknya lebih jauh dari 30 cm. Kelainan
yang diderita oleh orang tersebut adalah….
a.
b.
c.
d.
e.

Presbiopi
Hipermetropi
Astigmatisma
Miopi
katarak

B. Essay
1. Telinga merupakan indra pendengaran sehingga peka terhadap rangsangan berupa
gelombang bunyi. Bagaimanakah proses pengubahan gelombang bunyi menjadi
impuls sehingga orang bisa mendengar?
2. Perhatikan gambar di bawah ini!
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Sebutkan bagian beserta peranannya dari nomor-nomor pada gambar?
3. Hipotesis: Keterkaitan penyakit flu dan kemampuan mengecap makanan.
Berdasarkan hiptesis di atas, asumsi manakah yang tepat dan berikan alasannya?
a. Tidak ada keterkaitan, karena untuk mengenali rasa hanya tugas indra pengecap
b. Ada keterkaitan, karena rangsangan berupa bau dan rasa akan diteruskan ke
pusat yang sama
c. Ada keterkaitan , indra pembau dan indra pengecap memiliki saluran yang sama
4. Lidah orang Indonesia sudah sangat terbiasa dengan makanan pedas. Bahkan bagi
beberapa orang, santapan pedas justru semakin menambah nafsu makan. Tapi bagi
kalian para pecinta pedas, sadar enggak sih kalau setiap makan sesuatu yang pedas,
tubuh lebih sering mengeluarkan keringat? Bahkan hidung dan mata akan terasa
sangat berairMengapa hal tersebut dapat terjadi?
5. Dari hasil sensitivitas kulit, ternyata telapak tangan lebih sensitif dibandingkan
punggung tangan. Mengapa demikian?

∞∞∞∞SELAMAT MENGERJAKAN∞∞∞∞
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KISI-KISI SOAL KEGIATAN PEMBELAJARAN 3
Sistem Indra

A. Pilihan Ganda
No
Indikator Soal
1

2

Soal
Perhatikan gambar penampang melintang mata manusia di bawah!

Dimensi
Kognitif
C2

Menunjukkan
organ penyusun
sistem indra pada
manusia
Hubungan yang tepat antara nomor, bagian mata, dan fungsinya ditunjukkan oleh…
Nomor Nama Bagian Mata Fungsi
A 1
Kornea
Melindungi mata
B 2
Koroid
Menfokuskan bayangan benda
C 3
Pupil
Mengatur cahaya
D 4
Iris
Tempat jatuhnya bayangan
E 5
Duktus klektivus
Memberi warna mata
C2
Mengidentifikasi Sel-sel pembau mempunyai rambut-rambut halus yang dihubungkan oleh ..... ke
reseptor dari
pusat penciuman bau di sistem saraf.
setiap organ
143
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C
4

B

4
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No

Soal

Dimensi
Kognitif

Jawab- Skor
an

Buta sesaat akibat adanya perubahan yang tiba-tiba dari kondisi sangat terang ke
redup yang dialami oleh manusia, berkaitan erat dengan aktivitas ....

C2

E

4

Perhatikan beberapa ciri bagian bola mata berikut ini.

C2

E

4

Indikator Soal
penyusun sistem
indra pada

.

manusia

3

a.
b.
c.
d.
e.

neuron optikus
neuron olfaktorius
saraf tepi
saraf pusat
serabut saraf

Mengidentifikasi
fungsi dari
a. Saraf mata
organ penyusun
b. Pupil mata
sistem indra pada
c. Iris mata
manusia
d. Sel kerucut mata
e. Sel batang mata
4

Menyimpulkan
organ penyusun
sistem indra pada
manusia.

1)
2)
3)
4)
5)

merupakan lapisan luar yang kuat
lapisan bening dan tembus cahaya
tidak tembus cahaya
berwarna putih
tidak mengandung pembuluh darah

Ciri-ciri sklera ditunjukkan oleh nomor ….
a. 1,2, dan 5
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No

Soal

Indikator Soal
b.
c.
d.
e.

5

Mengidentifikasi
fungsi dari organ
penyusun sistem
indra pada
manusia

6
Menyimpulkan
contoh kelainan
yang dapat
mengganggu
kerja dari sistem
indra manusia

7

Jawab- Skor
an

C2

C

4

C2

B

4

C2

E

4

1,3, dan 5
1,2, dan 4
2,4, dan 5
1,3, dan 4

Fungsi saluran Eustachius pada telinga adalah ….
a.menghubungkan membran timpani dengan koklea
b.menghubungkan tulang-tulang pendengaran dengan selaput pendengaran
c.menghubungkan bagian telinga tengah dengan rongga faring
d.menghubungkan alat korti dengan perilimfa
e.menghubungkan jendela lonjong dengan jendela bulat
Influenza merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan seseorang kesulitan
membedakan bau yang ada. Hal ini disebabkan oleh....
a.
b.
c.
d.
e.

Dimensi
Kognitif

menguncupnya papila oleh lendir
tertutupnya kemoreseptor oleh lendir
tertutupnya lubang pernapasan oleh lendir
tidak adanya oksigen yang masuk
tidak adanya karbon dioksida yang dikeluarkan

Pupil pada organ mata memiliki fungsi sebagai …
Mengidentifikasi a.pelindung retina
fungsi dari organ b.memfokuskan bayangan yang ada pada benda
penyusun sistem c.memberikan warna pada mata
d.tempat jatuhnya bayangan
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No

8

9

10

Indikator Soal

Soal

indra pada
manusia

e.pengatur cahaya yang masuk ke dalam mata
Bagian mata yang memiliki fungsi suplai oksigen serta nutrisi bagi retina ialah …
a.iris
b.kornea
c.lensa
d.koroid
e.sklera
Apabila kita mencium masakan yang sedap, air liur terangsang mau keluar. Hal ini
menunjukkan adanya hubungan antara indra…
Menentukan
a.perasa dan pengecap
mekanisme kerja b.perasa dan peraba
dari sistem indra
c.pembau dan perasa
pada manusia
d.pembau dan pengecap
e.penglihat dan pebau
Seseorang mengalami kelainan pada penglihatannya dimana dia tidak mampu
melihat dengan jelas benda-benda yang letaknya lebih jauh dari 30 cm. Kelainan
Menentukan
yang diderita oleh orang tersebut adalah….
contoh kelainan
yang dapat
a. Presbiopi
mengganggu
b. Hipermetropi
kerja dari sistem
c. Astigmatisma
indra manusia
d. Miopi
e. katarak
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Dimensi
Kognitif

Jawab- Skor
an

C2

D

4

C3

D

4

C3

D

4
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No

Soal

Indikator Soal

Dimensi
Kognitif

Jumlah Skor

Jawab- Skor
an
40

B. Essay
Kunci Jawaban
No Indikator Soal

Skor

Soal

1.

Menjelaskan mekanisme Telinga
merupakan
indra
kerja dari sistem indra pendengaran
sehingga
peka
pada manusia
terhadap
rangsangan
berupa
gelombang bunyi. Bagaimanakah
proses pengubahan gelombang
bunyi menjadi impuls sehingga
orang bisa mendengar?

2.

Mengidentifikasi fungsi
dari organ penyusun
sistem indra pada
manusia

Perhatikan gambar di bawah ini!
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Jika gelombang suara mencapai telinga maka 15
akan melewati telingaluar, turun ke saluran
pendengaran, selanjutnya ke gendang telinga.
Gelombang suara menggetarkan gendang telinga,
kemudian tulang martil, landasan sanggurdi, dan
akhirnya menggetarkan tingkap oval
Akibatnya, terjadi getaran pada cairan didalam
rumah siput sehingga merangsang ujung saraf
pendengaran.
Selanjutnya, pangkal saraf mengirim impuls ke
otak besar sehingga otak besar akan
menginterpretasikannya
nomor 1 adalah lapisan epidermis, bagian terluar 15
dari kulit yang berfungsi untuk melindungi kulit,
nomor 2 adalah pembuluh darah yang terletak di
bagian hipodermis,

Dimensi
Kognitif
C3

C5
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Kunci Jawaban
No Indikator Soal

Skor

Soal

Dimensi
Kognitif

nomor 3 adalah folikel rambut yang berperan
sebagai tempat menancapnya akar rambut pada
kulit,
nomor 4 adalah kelenjar minyak yang berperan
untuk menjaga kelembapan kulit dengan
mencegah evaporasi cairan, dan

3.

Sebutkan bagian beserta peranannya
dari nomor-nomor pada gambar?
Mengklasifikasi
Hipotesis : Keterkaitan penyakit flu
penjelasan
sederhana dan
kemampuan
mengecap
terkait indra pengecap
makanan Berdasarkan hipotesis di
(lidah)
atas, asumsi manakah yang tepat?
Tidak ada keterkaitan, karena untuk
mengenali rasa hanya tugas indra
pengecap
Ada keterkaitan, karena rangsangan
berupa bau dan rasa akan diteruskan
ke pusat yang sama
Ada keterkaitan , indra pembau dan
indra pengecap memiliki saluran
yang sama
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nomor 5 adalah kelenjar keringat, berfungsi untuk
mengeluarkan keringat yang mengandung air dan
garam-garam.
Asumsi yang tepat adalah nomor 2 karena 10
rangsangan bau dari makanan ketika mencapai
hidung akan diterima oleh reseptor olfaktori dan
diteruskanke pusat rasa dan bau di otak,
begitupun makanan yang masuk oleh kuncup
perasa akan diteruskan ke pusat rasa dan bau di
otak.

C3
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Kunci Jawaban

Skor

Dimensi
Kognitif

No Indikator Soal

Soal

4.

Menjelaskan mekanisme
kerja dari sistem indra
pada manusia

Lidah orang Indonesia sudah sangat
terbiasa dengan makanan pedas.
Bahkan bagi beberapa orang,
santapan pedas justru semakin
menambah nafsu makan. Tapi bagi
kalian para pecinta pedas, sadar
enggak sih kalau setiap makan
sesuatu yang pedas, tubuh lebih
sering mengeluarkan keringat?
Bahkan hidung dan mata akan terasa
sangat berair. Mengapa hal tersebut
dapat terjadi?

Karena ketika memakan makanan pedas, tubuh 10
akan mengartikan rasa pedas sebagai panas
sehingga mengaktifkan sensor untuk meredam
panas, salah satunya dengan mengeluarkan
keringat.

C2

5.

Menganalisis reseptor
dari setiap organ
penyusun sistem indra
pada manusia.

Dari hasil sensitivitas kulit, ternyata
telapak tangan lebih sensitif
dibandingkan punggung tangan.
Mengapa demikian?

Kulit di ujung jari lebih sensitif dibanding dengan 10
kulit punggung tangan sebab rseptor penerima
rangsang lebih banyak dan padat pada bagian
ujung jari dibanding pada bagian kulit punggung
tangan
60

C4

Jumlah Skor Essay
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NASKAH SOAL EVALUASI
MATERI SISTEM KOORDINASI

Nama

: ………………..

Kelas/Semester

: XI……/ II

Materi

: Sistem Indra

Petunjuk Umum:
1. Isi nama dan nomor peserta anda pada lembar jawaban yang tersedia
2. Bacalah soal dengan seksama sebelum anda membaca
3. Kerjakanlah soal-soal yang anda anggap paling mudah terlebih dahulu
4. Selamat Bekerja

A. PILIHAN GANDA
Pilihlah jawaban yang paling benar pada soal di bawah ini dengan memberi
tanda silang (x) pada huruf A, B, C, D, dan E pada soal
1. Substansi grisea merupakan bagian dari otak dan sumsum tulang belakang,
substansi ini berwarna abu abu, ini menunjukkan bahwa dalam substansi grisea
terdapat kumpulan: …
a.sel schwan
b.dendrit/akson
c.badan sel
d.terminal akson
e.neuron
2. Urutan mekanisme implus saraf pada gerak mata jika terkena debu adalah…
a.reseptor → neuron sensoris → interneuron di otak → neuron motorik → efektor
b.reseptor → neuron sensoris → interneuron di otak → neuron motorik → otot
tangan
c.debu → neuron sensoris → interneuron di otak → neuron motorik → efektor
d.reseptor → neuron sensoris → interneuron di sumsum tulang belakang → neuron
motorik → efektor
e.rangsang → neuron sensoris → neuron motorik → efektor
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3. Berikut ini ciri-ciri bagian dari neuron sebagai berikut.
1) Bagian terluar dari akson
2) Tersusun dari sel Schwan
3) Befungsi untuk melindungi akson
Dari ciri-ciri di atas, bagian dari neuron tersebut adalah …
a.Nodus ranvier
b.Selubung myelin
c.Neurit
d.Dendrit
e.Badan sel
4. Fungsi talamus dari otak depan adalah ....
a.mengatur denyut jantung dan penyempitan pembuluh darah
b.mempercepat kerja jantung
c.mengkoordinasi kerja otot, tonus otot, keseimbangan dan posisi tubuh
d.melaksanakan gerak refleks pada mata
e.menerima semua rangsangan yang berasal dari reseptor
5. Penyakit radang saraf yang disebabkan karena benturan fisik misalnya pukulan,
patah tulang, ada juga yang disebabkan oleh defisiensi vitamin, antara lain
vitamin B1, B6, dan B12, dengan gejala kesemutan dan terasa sakit pada daerah
yang disarafi adalah….
a.
b.
c.
d.
e.

Parkinson
Stroke
Cutter
Neuritis
Alkzeimer

6. Bagian otak besar yang berperan dalam ingatan dan emosi adalah lobus …
a.rontalis.
b.temporalis.
c.parietalis.
d.oksipitalis.
e.Anterior
7. Uji refleks sering dilakukan dengan cara memukulkan benda lunak secara tiba-tiba
ke bagianbawah tempurung lutut sehingga secara tidak sadar tungkai bawah
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penderita bergerak kearah depan. Gerakan tersebut melibatkan busur refleks yang
dimulai dari lutut dan kemudian diteruskan ke….
a.sensoris-sumsum tulang belakang-motoris-kaki
b.motoris-sumsum tulang belakang-sensoris-kaki
c.sensoris-motoris-sumsum tulang belakang-kaki
d.Motoris-sensoris-sumsum tulang belakang-kaki.
e.Sumsum tulang belakang-sensoris-motoris-kaki
8. Perhatikan gambar saraf pusat berikut!

Apabila bagian X ini mengalami kerusakan, tubuh akan mengalami gangguan pada
proses ….
a.Gangguan fungsi pendengaran
b.Gangguan keseimbangan
c.Gangguan penafsiran bentuk
d.Gangguan fungsi visual (penglihatan)
e.Gangguan berbicara
9. Riris mengalami kecelakaan dan mengalami kebutaan permanen, walaupun bola
matanya sehat. Menurut diagnosis dokter otak besar riris mengalami kerusakan
akibat benturan keras dan mengenai daerah pada otak besar yang berperan penting
dalam penglihatan. Daerah otak besar riris yang mengalami kerusakan adalah…
a.Lobus temporalis
b.Lobus parcintalis
c.Lobus oksipitalis
d.Lobus frontalis
e.Lobus anterioralis
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10. Perhatikan gambar indra penglihatan berikut untuk menjawab soal no. 10-14

Bagian mata no. 3 berfungsi untuk ….
a.memberi warna mata.
b.mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata.
c.membiaskan cahaya ke bagian dalam mata.
d.sebagai penyangga lensa kristalin.
e.mensuplai kebutuhan makanan dan oksigen ke retina.
11. Bagian mata yang berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata
ditunjukkan oleh nomor ….
a.1
b.4
c.5
d.7
e.10
12. Bagian mata yang mampu mengubah bentuknya sehingga memungkinkan kita
untuk melihat objek dekat dan jauh ditunjukkan oleh nomor …
a.3
b.6
c.8
d.9
e.11
13. Bagian mata yang berfungsi untuk mensuplai nutrisi dan O2 bagi retina ditunjukkan
dengan nomor ….
a.2
b.5
c.7
d.8
e.9
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14. Perhatikan beberapa ciri bagian bola mata berikut ini.
1) merupakan lapisan luar yang kuat
2) lapisan bening dan tembus cahaya
3) tidak tembus cahaya
4) berwarna putih
5) tidak mengandung pembuluh darah
Ciri-ciri sklera ditunjukkan oleh nomor …..
a.1, 2, 4
b.1, 3, 4
c.1, 2, 5
d.1, 3, 5
e.2, 4, 5
15. Cacat mata yang terjadi akibat kecembungan kornea tidak merata sehingga sinar
yang masuk tidak rata pembiasannya adalah...
a.
b.
c.
d.
e.

Miopi
buta warna
astigmatis
himeralopi
presbiopi

16. Tahi kuping berisi zat-zat mematikan dan juga zaat perekat. Berdasarkan bahan
penyusunnya salah satu fungsi tahi kuping yang benar adalah...
a. mencegah masuknya air ke dalam telinga
b. menjaga kelancaran masuknya suara
c. mencegah infeksi mikroorganisme
d. menjaga kesehatan gendang telinga
e. mengurangi tingkat kebisingan

17. Kelainan mata yang dapat di atasi dengan menggunakan kacamata lensa cekung
adalah ….
a.Miopi
b.Hipermetropi
c.Presbiopi
d.Emetropi
e.Trakoma

154

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

18. Pernyataan yang salah tentang Anti Diuretik Hormon (ADH) adalah ...
a.Pada kondisi haus, ADH dilepaskan
b.Alkohol menghambat pelepasan ADH
c.Ketika ADH meningkat, maka produksi urin menurun
d.ADH meningkatkan reabsorbsi kalium
e.Diproduksi oleh hipofisis posterior
19. Progesteron merupakan salah satu hormon yang dihasilkan oleh folikel de graaf
dalam ovarium. Hormon ini memiliki peran bagi manusia, yaitu…
a.Mendukung munculnya tanda-tanda sekunder pada wanita
b.Mempertebal dinding rahim
c.Mengatur kontraksi dinding rahim saat persalinan
d.Mengatur pertumbuhan tubuh
e.Mengatur pengeluaran asi
20. Kelenjar hipofisis anterior menghasilkan beberapa hormon, antara lain hormon
somatotropik yang berfungsi ....
a.Memengaruhi kelenjar susu
b.Meningkatkan denyut jantung
c.Mengatur pertumbuhan
d.Mengubah gula menjadi glikogen
e.Mengurai glikogen menjadi gula
21. Salah satu perbedaan antara cara kerja sistem saraf dan sistem hormon adalah
sistem saraf...
a. membantu memelihara rangsang homeostatis
b. menanggapi rangsangan dengan lambat
c. responnya langsung terhadap rangsang
d. responnya tidak langsung
e. diperantarai oleh sel
22. Fungsi kelenjar tiroid adalah untuk ...
a.Mengatur pertumbuhan ciri kelaminsekunder wanita
b.Mengatur hormon tiroksin dalam darah
c.Meningkatkan metabolisme energi
d.Merangsang pengubahan glikogen menjadi glukosa
e.Menghasilkan hormon somatotrofin
23. Fungsi hormon kalsitonin yaitu ...
a.Mencegah pengeroposan tulang dan menurunkan kadar kalsium dalam plasma
darah
b.Merangsang pengubahan glikogen menjadi glukosa
c.Meningkatkan metabolisme energi
d.Mengatur pertumbuhan ciri kelamin sekunder wanita
e.Mengatur hormon tiroksin dalam darah
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24. Kelainan diabetes mellitus terjadi karena tingginya konsentrasi gula dalam darah
seseorang. Sebenarnya tubuh dapat mensekresikan hormon untuk mengurangi
tingginya kadar gula tersebut, namun kadang kala organ penghasil hormon
tersebut rusak atau mengalami gangguan. Organ yang dimaksud adalah...
a. hati
b. limpa
c. hipotalamus
d. ginjal
e. Pankreas
25. Pasangan yang tepat antara hormon dan gangguan kesehatan akibat kelebihan atau
kekurangan hormon tersebut adalah...
a.Insulin-diabetes insipidus
b.Adrenalin-morbus basedowi
c.Tiroksin-diabetes mellitus
d.Parathoromon-osteoporosis
e.Kalsitonin-akromegali

∞∞∞∞SELAMAT MENGERJAKAN∞∞∞∞

156

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KISI-KISI SOAL EVALUASI

A. Pilihan Ganda
No

Soal

Indikator Soal

1.
Mengidentifikasi
struktur dan fungsi sel
pada sistem saraf
manusia

2.

Substansi grisea merupakan bagian dari otak dan sumsum tulang
belakang, substansi ini berwarna abu abu, ini menunjukkan bahwa
dalam substansi grisea terdapat kumpulan: …
a. sel schwan
b. dendrit/akson
c. badan sel
d. terminal akson
e. neuron
Urutan mekanisme implus saraf pada gerak mata jika terkena debu
adalah…

Mengurutkan
mekanisme gerak sadar
dan gerak refleks

Dimensi Jawab- Skor
Kognitif
an
C1
C
4

a.reseptor → neuron sensoris → interneuron di otak → neuron
motorik → efektor
b.reseptor → neuron sensoris → interneuron di otak → neuron
motorik → otot tangan
c.debu → neuron sensoris → interneuron di otak → neuron motorik
→ efektor
d.reseptor → neuron sensoris → interneuron di sumsum tulang
belakang → neuron motorik → efektor
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No

Soal

Indikator Soal

Dimensi Jawab- Skor
Kognitif
an

e.rangsang → neuron sensoris → neuron motorik → efektor
3.

Berikut ini ciri-ciri bagian dari neuron sebagai berikut:
1)
2)
3)
Mendeskripsikan
struktur dan fungsi sel
pada sistem saraf
manusia

4.

B

4

C2

E

4

Bagian terluar dari akson
Tersusun dari sel Schwan
Befungsi untuk melindungi akson

Dari ciri-ciri di atas, bagian dari neuron tersebut adalah…
a.Nodus ranvier
b.Selubung myelin
c.Neurit
d.Dendrit
e.Badan sel
Fungsi talamus dari otak depan adalah ....

Membedakan susunan
sarf pusat dan saraf tepi

C2

a.mengatur denyut jantung dan penyempitan pembuluh darah
b.mempercepat kerja jantung
c.mengkoordinasi kerja otot, tonus otot, keseimbangan dan posisi tubuh
d.melaksanakan gerak refleks pada mata
e.menerima semua rangsangan yang berasal dari reseptor
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No

Soal

Indikator Soal

5.

Mengindentifikasi
kelainan pada sistem
saraf manusia

6.

Penyakit radang saraf yang disebabkan karena benturan fisik misalnya
pukulan, patah tulang, ada juga yang disebabkan oleh defisiensi
vitamin, antara lain vitamin B1, B6, dan B12, dengan gejala
kesemutan dan terasa sakit pada daerah yang disarafi adalah….
a.
b.
c.
d.
e.

Dimensi Jawab- Skor
Kognitif
an
C2
D
4

Parkinson
Stroke
Cutter
Neuritis
alkzeimer

Bagian otak besar yang berperan dalam ingatan dan emosi adalah lobus C2
….
Membedakan susunan
sarf pusat dan saraf tepi

7.
Membedakan
mekanisme gerak sadar
dan gerak reflex

A

4

A

4

a.frontalis.
b.temporalis.
c.parietalis.
d.oksipitalis.
e.anterior
Uji refleks sering dilakukan dengan cara memukulkan benda lunak C3
secara tiba-tiba ke bagianbawah tempurung lutut sehingga secara tidak
sadar tungkai bawah penderita bergerak kearah depan. Gerakan tersebut
melibatkan busur refleks yang dimulai dari lutut dan kemudian
diteruskan ke…
a.sensoris-sumsum tulang belakang-motoris-kaki
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No

Indikator Soal

Soal

Dimensi Jawab- Skor
Kognitif
an

b.motoris-sumsum tulang belakang-sensoris-kaki
c.sensoris-motoris-sumsum tulang belakang-kaki
d.Motoris-sensoris-sumsum tulang belakang-kaki
e.Sumsum tulang belakang-sensoris-motoris-kaki
8.

Perhatikan gambar saraf pusat berikut!

Mengindentifikasi
kelainan pada system
koordinasi manusia.

9.

C4

Apabila bagian X ini mengalami kerusakan, tubuh akan mengalami
gangguan pada proses ….
a.Gangguan fungsi pendengaran
b.Gangguan keseimbangan
c.Gangguan penafsiran bentuk
d.Gangguan fungsi visual (penglihatan)
e.Gangguan berbicara
C4
Riris mengalami kecelakaan dan mengalami kebutaan permanen,
walaupun bola matanya sehat. Menurut diagnosis dokter otak besar riris
mengalami kerusakan akibat benturan keras dan mengenai daerah pada
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No

Soal

Indikator Soal

Dimensi Jawab- Skor
Kognitif
an

otak besar yang berperan penting dalam penglihatan. Daerah otak besar
riris yang mengalami kerusakan adalah…
a.Lobus temporalis
b.Lobus parcintalis
c.Lobus oksipitalis
d.Lobus frontalis
e.Lobus anterioralis
10.

Perhatikan gambar indra penglihatan berikut untuk menjawab soal no.
10-14

Menunjukkan organ
penyusun sistem indra
pada manusia

Bagian mata no. 3 berfungsi untuk ….
memberi warna mata.
mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata.
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No

Soal

Indikator Soal

Dimensi Jawab- Skor
Kognitif
an

membiaskan cahaya ke bagian dalam mata.
sebagai penyangga lensa kristalin.
mensuplai kebutuhan makanan dan oksigen ke retina.

11.

Bagian mata yang berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk C3
ke mata ditunjukkan oleh nomor ….

B

4

B

4

a.1
b.4
c.5
d.7
e.10

12.

Bagian mata yang mampu mengubah bentuknya sehingga C3
memungkinkan kita untuk melihat objek dekat dan jauh ditunjukkan
oleh nomor ….
a.3
b.6
c.8
d.9
e.11
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No
13.

Indikator Soal

Soal

Dimensi Jawab- Skor
Kognitif
an
E
4
Bagian mata yang berfungsi untuk mensuplai nutrisi dan O2 bagi retina C3
ditunjukkan dengan nomor ….
a.2
b.5
c.7
d.8
e.9

14.

Perhatikan beberapa ciri bagian bola mata berikut ini.
1) merupakan lapisan luar yang kuat
2) lapisan bening dan tembus cahaya
3) tidak tembus cahaya
4) berwarna putih
5) tidak mengandung pembuluh darah
Ciri-ciri sklera ditunjukkan oleh nomor …..
a.1, 2, 4
b.1, 3, 4
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No

Soal

Indikator Soal

Dimensi Jawab- Skor
Kognitif
an

c.1, 2, 5
d.1, 3, 5
e.2, 4, 5
15.

Cacat mata yang terjadi akibat kecembungan kornea tidak merata
sehingga sinar yang masuk tidak rata pembiasannya adalah...
Menentukan contoh
kelainan yang dapat
mengganggu kerja dari
sistem indra manusia

16.
Mengidentifikasi fungsi
dari organ penyusun
sistem indra pada
manusia

17.

Memberikan contoh
kelainan yang dapat
menganggu kerja dari
sistem indra manusia

C3

C

4

C2

C

4

C3

A

4

a. Miopi
b. buta warna
c. astigmatis
d. himeralopi
e. presbiopi
Tahi kuping berisi zat-zat mematikan dan juga zaat perekat.
Berdasarkan bahan penyusunnya salah satu fungsi tahi kuping yang
benar adalah...
a. mencegah masuknya air ke dalam telinga
b. menjaga kelancaran masuknya suara
c. mencegah infeksi mikroorganisme
d. menjaga kesehatan gendang telinga
e. mengurangi tingkat kebisingan
Kelainan mata yang dapat di atasi dengan menggunakan kacamata
lensa cekung adalah ….
a.Miopi
b.Hipermetropi
c.Presbiopi
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No

Indikator Soal

Soal

Dimensi Jawab- Skor
Kognitif
an

d.Emetropi
e.trakoma
Pernyataan yang salah tentang Anti Diuretik Hormon (ADH) adalah ... C3

18.

D

Mengidentifikasi
a.Pada kondisi haus, ADH dilepaskan
berbagai macam hormon
b.Alkohol menghambat pelepasan ADH
yang dihasilkan oleh
c. Ketika ADH meningkat, maka produksi urin menurun
kelenjar endokrin
d. ADH meningkatkan reabsorbsi kalium
e. Diproduksi oleh hipofisis posterior
19.

20.

Mengidentifikasi fungsi
dari berbagai macam
hormon pada manusia

Progesteron merupakan salah satu hormon yang dihasilkan oleh folikel C2
de graaf dalam ovarium. Hormon ini memiliki peran bagi manusia,
yaitu…
a.Mendukung munculnya tanda-tanda sekunder pada wanita
b.Mempertebal dinding rahim
c.Mengatur kontraksi dinding rahim saat persalinan
d.Mengatur pertumbuhan tubuh
e.Mengatur pengeluaran asi
Kelenjar hipofisis anterior menghasilkan beberapa hormon, antara lain C2
hormon somatotropik yang berfungsi ....
a.Memengaruhi kelenjar susu
b.Meningkatkan denyut jantung
c.Mengatur pertumbuhan
d.Mengubah gula menjadi glikogen
e.Mengurai glikogen menjadi gula

165

E

4

C

4

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

No

Indikator Soal

21.
Membandingkan prinsip
sistem saraf dengan
prinsip sistem endokrin.

22

Soal
Salah satu perbedaan antara cara kerja sistem saraf dan sistem hormon
adalah sistem saraf...
a. membantu memelihara rangsang homeostatis
b. menanggapi rangsangan dengan lambat
c. responnya langsung terhadap rangsang
d. responnya tidak langsung
e. diperantarai oleh sel
Fungsi kelenjar tiroid adalah untuk ...

Dimensi Jawab- Skor
Kognitif
an
C2
C
4

C3

B

4

C3

A

4

C3

E

4

a. Mengatur pertumbuhan ciri kelaminsekunder wanita
b. Mengatur hormon tiroksin dalam darah
c. Meningkatkan metabolisme energi
d. Merangsang pengubahan glikogen menjadi glukosa
e. Menghasilkan hormon somatotrofin
23.

Mengidentifikasi fungsi
dari berbagai macam
hormon pada manusia

Fungsi hormon kalsitonin yaitu ...
a.Mencegah pengeroposan tulang dan menurunkan kadar kalsium
dalam plasma darah
b.Merangsang pengubahan glikogen menjadi glukosa
c.Meningkatkan metabolisme energi
d.Mengatur pertumbuhan ciri kelamin sekunder wanita
e.Mengatur hormon tiroksin dalam darah

24

Menentukan contoh
kelainan yang dapat

Kelainan diabetes mellitus terjadi karena tingginya konsentrasi gula
dalam darah seseorang. Sebenarnya tubuh dapat mensekresikan
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No

Indikator Soal

Soal

menganggu kerja dari
hormon untuk mengurangi tingginya kadar gula tersebut, namun
sistem endokrin manusia kadang kala organ penghasil hormon tersebut rusak atau mengalami
gangguan. Organ yang dimaksud adalah...
a. hati
b. limpa
c. hipotalamus
d. ginjal
e. pankreas
25.
Pasangan yang tepat antara hormon dan gangguan kesehatan akibat
Memberikan contoh
kelebihan atau kekurangan hormon tersebut adalah...
kelainan yang dapat
a. Insulin-diabetes insipidus
menganggu kerja dari
b. Adrenalin-morbus basedowi
sistem endokrin manusia
c. Tiroksin-diabetes mellitus
d. Parathoromon-osteoporosis
e. Kalsitonin-akromegali
Jumlah Skor
 Rubik Penilaian
Nilai = Skor Yang Diperoleh
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Dimensi Jawab- Skor
Kognitif
an

C2

D

4
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Lampiran 5. Lembar Penilaian Sikap/ Afektif
Lembar Penilaian Sikap/ Afektif
1. Jurnal Sikap
a. Format Instrumen Jurnal Sikap
Kelas/ Semester
: .............................
Pertemuan ke: .............................
Petunjuk
:
Berilah tanda centang () pada kolom skala 1-4 sesuai dengan aspek yang sedang
dinilai.

No

Kerja
Sama

Aktif

Nama
1

2

3

4

1 2 3

Rasa Ingin
Tahu
4

1

2

3

Total
Skor

4

1
2
dst

Keterangan Skor:
4 : Jika terdapat 4 kriteria penilaian yang tampak.
3 : Jika terdapat 3 kriteria penilaian yang tampak.
2 : Jika terdapat 2 kriteria penilaian yang tampak.
1 : Jika terdapat 1 kriteria penilaian yang tampak.

b. Rubrik Penilaian Jurnal Sikap
Aspek
yang
dinilai
Aktif

Kerja
Sama

Kriteria Penialaian
1. Perhatian pada pertanyaan diskusi yang didapatkan
2. Antusias mencari jawaban pertanyaan
3. Berani menanggapi di dalam proses diskusi
4. Antusias dalam proses diskusi
1. Mau saling membantu antar anggota kelompok
2. Mampu berkomunikasi dengan baik dengan antar anggota

kelompok
3. Aktif berkontribusi dalam kegiatan kelompok
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Aspek
yang
dinilai

Kriteria Penialaian
4.Mampu bekerja sama di dalam kelompok yang anggotanya
berbeda agama, suku, dan kemampuan

Rasa Ingin 1. Mampu mencari informasi pendukung dari berbagai macam
Tahu
sumber khususnya yang terbaru
2. Berani untuk berargumen menggunakan informasi ilmiah terbaru
3.Menanyakan pertanyaan yang relevan pada saat proses
pembelajaran
4.Kritis terhadap setiap informasi lisan atau tertulis yang diberikan
oleh guru maupun temannya
c. Perhitungan Nilai Jurnal Sikap
����� ������ (�����) =

���� ���� ���������
��
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2. Penilaian Teman Sejawat
a. Kisi-Kisi Penilaian Teman Sejawat
Jenjang Pendidikan
: SMA
Mata Pelajaran
: Biologi
Kelas/ Semester
: XI/II (Dua)
Jumlah Soal
: 6 butir
Alokasi waktu
: 10 – 15 menit
No
1

2

Aspek
Aktif

Kerja Sama

Indikator
Perhatian pada pertanyaan
diskusi yang didapatkan
Antusias mencari jawaban
pertanyaan.
Berani menanggapi di dalam
proses diskusi
Antusias dalam proses diskusi
Mau saling membantu antar
anggota kelompok
Mampu berkomunikasi dengan
baik dengan antar anggota
kelompok

Sub Indikator /
Pernyataan
Peserta didik bermalasmalasan saat kegiatan
diskusi/ kelompok
berlangsung
Peserta didik antusias
dan aktif berpendapat
saat kegiatan diskusi/
kelompok
Peserta didik mau
membantu sesama
anggota kelompoknya
saat kegiatan kelompok
baik berupa waktu,
tenaga, maupun pikiran
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No
Pernyataan
1

Jenis Pernyataan
Positif
Negatif


4



6
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No

3

Aspek

Rasa Ingin
Tahu

Indikator
Aktif berkontribusi pikiran
dalam kegiatan kelompok
Mampu bekerja sama di dalam
kelompok yang anggotanya
berbeda agama, suku, dan
kemampuan
Mampu mencari informasi
pendukung dari berbagai macam
sumber khususnya yang terbaru
Berani untuk berargumen
menggunakan informasi ilmiah
terbaru
Menanyakan pertanyaan yang
relevan pada saat proses
pembelajaran
Kritis terhadap setiap informasi
lisan atau tertulis yang diberikan
oleh guru maupun temannya

Sub Indikator /
Pernyataan
Peserta didik bersikap
cuek terhadap sesama
anggota kelompok
sehinggatugas kelompok
sempat terbengkalai

No
Pernyataan
2

Peserta didik mampu
untuk bertanya,
berargumen, atau
mencari informasi yang
relevan dari berbagai
sumber
Peserta didik cuek dan
hanya mengandalkan
informasi yang telah
diberikan oleh guru/
teman sekelompok

3
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5

Jenis Pernyataan
Positif
Negatif
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b. Format Penilaian Teman Sejawat
(Penilaian teman sejawat diberikan melalui Google Form (G-form) yang
diunggah di dalam LMS Edmodo, di bawah ini merupakan format formal di
RPP.
G-form
bisa
diakses
melalui
link
berikut:
https://forms.gle/fmchD7VGfqxrEvY18 )
Nama Penilai
: ..............................
Nama Siswa yang Dinilai
: ..............................
Nomor Kelompok
: ..............................
Petunjuk
:
Berilah tanda centang () pada kolom Jawaban sesuai dengan pernyataan yang
menurut anda benar.
SS
: Sangat Setuju
S : Setuju
TS
: Tidak Setuju
STS
: Sangat Tidak Setuju
Jawaban
No
Pernyataan
STS TS S SS
Peserta didik bermalas-malasan saat kegiatan
1
diskusi/ kelompok berlangsung
Peserta didik bersikap cuek terhadap sesama
2 anggota kelompok sehingga tugas kelompok
sempat terbengkalai
Peserta didik mampu untuk bertanya, berargumen,
3 atau mencari informasi yang relevan dari berbagai
sumber
Peserta didik antusias dan aktif berpendapat saat
4
kegiatan diskusi/ kelompok
Peserta didik cuek dan hanya mengandalkan
5 informasi yang telah diberikan oleh guru/ teman
sekelompok
Peserta didik mau membantu sesama anggota
6 kelompoknya saat kegiatan kelompok baik berupa
waktu, tenaga, maupun pikiran
Catatan untuk Guru:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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c. Rubrik Penilaian Teman Sejawat
No
Pernyataan
1 Peserta didik bermalas-malasan saat
kegiatan diskusi/ kelompok berlangsung
2 Peserta didik bersikap cuek terhadap sesama
anggota kelompok sehinggatugas kelompok
sempat terbengkalai
3 Peserta didik mampu untuk bertanya,
berargumen, atau mencari informasi yang
relevan dari berbagai sumber
4 Peserta didik antusias dan aktif berpendapat
saat kegiatan diskusi/ kelompok
5 Peserta didik cuek dan hanya mengandalkan
informasi yang telah diberikan oleh guru/
teman sekelompok
6 Peserta didik mau membantu sesama
anggota kelompoknya saat kegiatan
kelompok baik berupa waktu, tenaga,
maupun pikiran
Skor Maksimal
Total Skor
d. Perhitungan Penilaian Teman Sejawat
����� =

���� ���� ���������
��

� ���
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Rubrik
SS : skor 1 TS
S : skor 2 STS
SS : skor 1 TS
S : skor 2 STS

: skor 3
: skor 4
: skor 3
: skor 4

SS : skor 4
S : skor 3

TS : skor 2
STS : skor 1

SS
S
SS
S

TS
STS
TS
STS

: skor 4
: skor 3
: skor 1
: skor 2

SS : skor 4
S : skor 3

24

: skor 2
: skor 1
: skor 3
: skor 4

TS : skor 2
STS : skor 1
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Lampiran 6. Lembar Penilaian Keterampilan/ Psikomotor
Rubik penilaian LKPD
Tabel 1.12 Rubik Penilaian Poster
Aspek/
25
20
Kategori/
Kriteria
Tujuan
Pesan sangat
Pesan cukup
Penyampaia mudah
mudah
n pesan
ditangkap
ditangkap
poster
pembaca
pembaca
Isi
Isi pesan
Dua dari
singkat padat
kriteria
akan informasi, isi/teks yang
jelas
baik
keterbacaannya dipenuhi,
semntara
.
salah satu
kriteria tidak
dipenuhi.
Ketepatan
waktu

Pengumpulan
tepat waktu

Kekreatifan
mendesain
dan
memberikan
gambar yang
menarik

Warna dan
gambar
menarik dan
ukuran elemen
penyusun
proposional,
pesan yang
ingin
disampaikan
menjadi pusat
perhatian

15

Pesan sulit
ditangkap
pembaca

Hanya salah
satu dari
kriteria
isi/teks yang
baik
dipenuhi,
sementara
dua kriteria
tidak
dipenuhi.
Pengumpula Pengumpula
n lebih 5 hari n lebih 1
dari batas
minggu dari
waktu
batas waktu
2 dari
kriteria
desain dan
gambar yang
baik
terpenuhi
sementara
salah satu
kriteria tidak
terpenuhi
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Hanya salah
satu dari
kriteria
desain dan
gambar yang
baik
terpenuhi
sementara
dua kriteria
tidak
terpenuhi

10

Pesan tidak
dapat
ditangkap
pembaca
Isi teks terlalu
panjang,
miskin
informasi,
tidak jelas
keterbacaanny
a (seluruh
kriteria tidak
terpenuhi)
Pengumpulan
lebih 15 hari
dari batas
waktu
Warna,
gambar, dan
ukuran elemen
penyusunan,
tidak
menunjukan
desain yang
baik (seluruh
desain yang
baik tidak
terpenuhi)
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Lampiran 7. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
Materi Sistem Koordinasi

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat:
1.Mendiskusikan pengaruh pola hidup terhadap kelaian pada struktur dan fungsi
organ sistem koordinasi pada manusia
2. Menganalisis pengaruh pola hidup terhadap kelaian pada struktur dan fungsi
organ sistem koordinasi pada manusia
3. Menyimpulkan pengaruh pola hidup terhadap kelaian pada struktur dan fungsi
organ sistem koordinasi pada manusia
B. Alat dan Bahan:
Alat:
- aplikasi canva, poster maker, graphic design, photoshop, dll
- Laptop atau Handphone.
C. Langkah kerja:
1. Buatlah kelompok yang beranggotakan minimal 3 orang
2. Bualah poster yang berisi tentang “pengaruh pola hidup terhadap kelaian pada
struktur dan fungsi organ sistem koordinasi pada manusia”.
3. Isi dari poster, meliputi:
 Point Pertama: pengaruh pola hidup terhadap kelaian pada struktur dan fungsi
organ SISTEM SARAF pada manusia
 Point Kedua: pengaruh pola hidup terhadap kelaian pada struktur dan fungsi
organ SISTEM INDRA pada manusia
 Point Ketiga : pengaruh pola hidup terhadap kelaian pada struktur dan fungsi
organ SISTEM HORMON pada manusia
Pembagian poin poster sesuai kelompok:
Poin prtama: kelompok 1, 4,7, dst
Poin kedua: kelompok 2,5, 8, dst
Poin ketiga: kelompok 3, 6, 9, dst
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4. Hiaslah dan editlah poster semenarik mungkin dan dilengkapi dengan gambar-

gambar yang menarik agar pembaca tertarik membaca poster tersebut. Poster
juga dilengkapi dengan nama, kelas, dan nomor absen.
5. Poster dapat dikumpulkan ke email saya dengan format file
“Nama/No.Absen/Kelas” ke mariagoreti6094@gmail.com

∞∞∞∞SELAMAT MENGERJAKAN∞∞∞∞
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Lampiran 8. Lembar Wawancara Analisis Kebutuhan
Nama Guru
Sekolah
Mengajar di Kelas

:
:
:

1. Berkaitan dengan materi Pelajaran Biologi yang bobotnya besar dan masih
memiliki kendala untuk melakukan pembelajaran saat tatap muka maupun
pembelajaran daring?
2. Apakah materi tersebut masih sering peserta didik mengalami miskonsepsi?
3. Apakah pada materi tersebut guru juga sulit untuk melakukan penilaian secara
daring?
4. Bagaimana cara guru mengatasi keterbatasan waktu tatap muka dengan kedua
masalah di atas?
5. Bagaimana media pembelajaran yang digunakan pada materi tersebut?
6. Bagaimana penggunaan media pembelajaran pada materi tersebut dianggap
sudah efektif dan efisien berbasis IT?
7. Bagaimana kendala dalam menyusun media pembelajaran pada materi
tersebut?
8. Bagaimana pemahaman terhadap bahan ajar berbais modul?
9. Apa bentuk sumber bahan ajar yang bapak/ibu berikan untuk peserta didik di
pembelajaran daring ini?
10. Apakah keadaan saat PJJ menggunakan bahan ajar berjalan dengan efektif dan
efisien?
11. Bagaimana kendala mengajar saat menggunakan bahan ajar selama
pembelajaran daring ini?
12. Saran untuk mengembangkan bahan ajar dalam bentuk modul yang berbasis
IT?
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Lampiran 9. Surat Izin Wawancara Analisis Kebutuhan
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Lampiran 10. Lembar Kuesioner Validasi Produk
Lampiran 10.1 Lembar Kuesioner dan Rubrik Validasi Produk untuk Ahli Materi
LEMBAR VALIDASI AHLI MATERI
“PENGEMBANGAN E-MODUL BERBANTUAN APLIKASI FLIP PDF
PROFESSIONAL PADA SISTEM KOORDINASI KELAS XI”

Nama Validator

: ………………………………………………

Instansi

: ………………………………………………

Petunjuk:
1.

Berikut terlampir beberapa pernyataan mengenai produk e-modul yang
dikembangkan. Mohon untuk memberikan tanda checklist (√) dalam kolom
skor yang menurut validator sesuai dengan hasil produk pengembangan
tersebut.

2.

Mohon untuk memberikan komentar dan saran pada tempat yang telah
disediakan untuk perbaikan kualitas produk pengembangan apabila diperlukan
Aspek yang
Dinilai

Penyajian

Isi

Butir Penilaian
1. Keruntutan konsep dan
materi yang disajikan
2. Contoh-contoh soal dalam
e-modul
3. Gambar dan video dalam
e-modul
4. Glosarium
5. Rangkuman
6. Keakuratan konsep dan
definisi pada materi
sistem koordinasi
7.Keakuratan contoh dengan
materi sistem koordinasi
8. Keakuratan gambar, video
dalam e-modul pada
materi sistem koordinasi
9.Kelengkapan
materi
sistem koordinasi sesuai
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Skor
2 3 4

Keterangan
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Aspek yang
Dinilai

Bahasa

Pendekatan
Saintifik

Butir Penilaian
dengan KD dan Indikator
pembelajaran
10. Keluasan materi
11. Kedalaman materi
12.Mendorong rasa ingin
tahu dan menciptakan
kemampuan bertanya
peserta didik
13.Menggunakan
contoh
gambar, dan video dalam
kehidupan sehari-hari
14. Ketepatan strukur dan
keefektifan kalimat
15. Kesesuaian pernyataan
yang digunakan sesuai
EYD
16. Kebakuan istilah
17. Bahasa yang digunakan
dalam e-modul mudah
dipahami
18. Kemampuan memotivasi
peserta didik
19. Kalimat yang digunakan
sesuai dengan tingkat
kemampuan peserta
didik
20. Dalam e-modul terdapat
tahapan
pendekatan
saintifik
melalui
gambar/video
(mengamati)
21. Dalam e-modul terdapat
pertanyaan (menanya)
22. Dalam e-modul terdapat
suatu tahapan membuat
(create)

Jumlah Skor
Rata-rata skor

Kesimpulan:
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Skor
2 3 4

Keterangan
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Lingkarilah salah satu kesimpulan penilaian Bapak/Ibu Terhadap produk yang telah
dikembangkan!
a.

Produk yang dikembangkan layak untuk diujicobakan tanpa adanya
revisi/perbaikan

b.

Produk yang dikembangkan layak untuk diujicobakan dengan adanya revisi/
perbaikan sesuai dengan saran yang diberikan

c.

Produk yang dikembangkan tidak layak untuk diujicobakan

Komentar dan Saran:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Yogyakarta,……Juni 2021
Validator Ahli Materi

…………………………..
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RUBRIK KUESIONER VALIDASI AHLI MATERI

Aspek yang
Dinilai

Butir Penilaian

Keruntutan  Point 4 jika e-modul sudah runtut dalam mengkonsep materi Sistem koordinasi
konsep dan materi  Point 3 jika e-modul cukup runtut dalam mengkonsep materi Sistem koordinasi
yang disajikan
 Point 2 jika e-modul kurang runtut dalam mengkonsep materi Sistem Koordinas
 Point 1 jika e-modul tidak runtut dalam mengkonsep materi Sistem koordinasi

4

2.
Contoh-contoh  Point 4 jika e-modul sudah mencakup soal di dalam materi Sistem koordinasi
soal dalam e-modul  Point 3 jika e-modul cukup mencakup soal di dalam materi Sistem koordinasi
 Point 2 jika e-modul kurang mencakup soal di dalam materi Sistem koordinasi
 Point 1 jika e-modul tidak mencakup soal di dalam materi Sistem koordinasi
3. Gambar dan video  Point 4 jika e-modul sudah mencakupi gambar dan video yang berkaitan dengan
dalam e-modul
materi Sistem koordinasi
 Point 3 jika e-modul cukup mencakupi gambar dan video yang berkaitan dengan
materi Sistem koordinasi
 Point 2 jika e-modul kurang mencakupi gambar dan video yang berkaitan dengan
materi Sistem koordinasi
 Point 1 jika e-modul tidak mencakupi gambar dan video yang berkaitan dengan
materi Sistem koordinasi
4. Glosarium
 Point 4 jika pembuatan glosarium dalam e-modul sudah sesuai dengan materi Sistem
koordinasi
 Point 3 jika pembuatan glosarium dalam e-modul cukup sesuai dengan materi Sistem
koordinasi

4

1.

Penyajian

Rubrik skor

Skor
Max
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Aspek yang
Dinilai

Butir Penilaian

5. Rangkuman

6.

Keakuratan
konsep
dan
definisi
pada
materi
Sistem
koordinasi

Isi
7. Keakuratan contoh
dengan
materi
Sistem koordinasi

Rubrik skor
 Point 2 jika pembuatan glosarium dalam e-modul kurang sesuai dengan materi Sistem
koordinasi
 Point 1 jika pembuatan glosarium dalam e-modul e-modul tidak sesuai dengan materi
Sistem koordinasi
 Point 4 jika pembuatan rangkuman dalam e-modul sudah sesuai dengan materi Sistem
koordinasi
 Point 3 jika pembuatan rangkuman dalam e-modul cukup sesuai dengan materi Sistem
koordinasi
 Point 2 jika pembuatan rangkuman dalam e-modul kurang sesuai dengan materi
Sistem koordinasi
 Point 1 jika pembuatan rangkuman dalam e-modul tidak sesuai dengan materi Sistem
koordinasi
 Point 4 jika e-modul sudah akurat dalam konsep dan definisi pada materi Sistem
koordinasi
 Point 3 jika e-modul cukup akurat dalam konsep dan definisi pada materi Sistem
koordinasi
 Point 2 jika e-modul kurang akurat dalam konsep dan definisi pada materi Sistem
koordinasi
 Point 1 jika e-modul tidak akurat dalam konsep dan definisi pada materi Sistem
koordinasi
 Point 4 jika e-modul sudah akurat pada contoh dengan materi Sistem koordinasi
 Point 3 jika e-modul cukup akurat pada contoh dengan materi Sistem koordinasi
 Point 2 jika e-modul kurang akurat pada contoh dengan materi Sistem koordinasi
 Point 1 jika e-modul tidak akurat pada contoh dengan materi Sistem koordinasi
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Aspek yang
Dinilai

Butir Penilaian

Rubrik skor

Keakuratan  Point 4 jika gambar dan video dalam e-modul sudah akurat dengan materi Sistem
gambar dan video
koordinasi
dalam
e-modul  Point 3 jika gambar, video dalam e-modul cukup akurat dengan materi Sistem
pada
materi
koordinasi
Sistem koordinasi  Point 2 jika gambar, video dalam e-modul kurang akurat dengan materi Sistem
koordinasi
 Point 1 jika gambar, video dalam e-modul tidak akurat dengan materi Sistem
koordinasi
9.
Kelengkapan  Point 4 jika kelengkapan materi dalam e-modul sudah sesuai dengan KD dan
materi
sesuai
Indikator pembelajaran
dengan KD dan
 Point 3 jika kelengkapan materi dalam e-modul cukup sesuai dengan KD dan Indikator
Indikator
pembelajaran
pembelajaran
 Point 2 jika kelengkapan materi dalam e-modul kurang sesuai dengan KD dan
Indikator pembelajaran
 Point 1 jika kelengkapan materi dalam e-modul tidak sesuai dengan KD dan Indikator
pembelajaran
10. Keluasan materi  Point 4 jika keluasan materi dalam e-modul sudah sesuai dengan silabus.
 Point 3 jika keluasan materi dalam e-modul cukup sesuai dengan silabus.
 Point 2 jika keluasan materi dalam e-modul kurang sesuai dengan silabus.
 Point 1 jika keluasan materi dalam e-modul tidak sesuai dengan silabus.
11.
Kedalaman  Point 4 jika kedalaman materi dalam e-modul sudah sesuai dan mampu dipahami oleh
materi
peserta didik secara mandiri
 Point 3 jika kedalaman materi dalam e-modul cukup sesuai dan mampu dipahami oleh
peserta didik secara mandiri
8.
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Aspek yang
Dinilai

Butir Penilaian

12.Mendorong rasa
ingin tahu dan
menciptakan
kemampuan
bertanya peserta
didik

13.Menggunakan
contoh gambar,
dan video dalam
kehidupan seharihari

14.
Bahasa

Ketepatan
strukur
dan
keefektifan
kalimat

Rubrik skor
 Point 2 jika kedalaman materi dalam e-modul kurang sesuai tetapi cukup untuk
dipahami oleh peserta didik secara mandidi
 Point 1 jika e-modul tidak mendalam tetapi tidak mampu dipahami oleh peserta didik
secara mandiri
 Point 4 jika e-modul sudah mendorong rasa ingin tahu dan sudah menciptakan
kemampuan bertanya peserta didik
 Point 3 jika e-modul cukup mendorong rasa ingin tahu dan sudah menciptakan
kemampuan bertanya peserta didik
 Point 2 jika e-modul kurang mendorong rasa ingin tahu dan belum menciptakan
kemampuan bertanya peserta didik
 Point 1 jika e-modul tidak mendorong rasa ingin tahu dan tidak menciptakan
kemampuan bertanya peserta didik
 Point 4 jika e-modul sudah menggunakan contoh gambar dan video dalam kehidupan
sehari-hari pada materi Sistem koordinasi
 Point 3 jika e-modul cukup menggunakan contoh gambar dan video dalam kehidupan
sehari-hari pada materi Sistem koordinasi
 Point 2 jika e-modul kurang menggunakan contoh gambar dan video dalam
kehidupan sehari-hari pada materi Sistem koordinasi
 Point 1 jika e-modul tidak menggunakan contoh gambar dan video dalam kehidupan
sehari-hari pada materi Sistem koordinasi
 Point 4 jika e-modul sudah tepat dan efektif dalam struktur kalimat pada materi
Sistem koordinasi
 Point 3 jika e-modul cukup tepat dan efektif dalam struktur kalimat pada materi
Sistem koordinasi
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Aspek yang
Dinilai

Butir Penilaian

15.Kesesuaian
pernyataan yang
digunakan sesuai
EYD

16. Kebakuan istilah

17.Bahasa
yang
digunakan dalam
e-modul mudah
dipahami

Rubrik skor
 Point 2 jika e-modul kurang tepat dan efektif dalam struktur kalimat pada materi
Sistem koordinasi
 Point 1 jika e-modul tidak tepat dan efektif dalam struktur kalimat pada materi Sistem
koordinasi
 Point 4 jika pernyataan yang digunakan di e-modul sudah sesuai dengan EYD (Ejaan
yang Disempurnakan)
 Point 3 jika pernyataan yang digunakan di e-modul cukup sesuai dengan EYD (Ejaan
yang Disempurnakan)
 Point 2 jika pernyataan yang digunakan di e-modul kurang sesuai dengan EYD (Ejaan
yang Disempurnakan)
 Point 1 jika pernyataan yang digunakan di e-modul tidak sesuai dengan EYD (Ejaan
yang Disempurnakan)
 Point 4 jika e-modul sudah tepat dalam kebakuan istilah pada materi Sistem
koordinasi
 Point 3 jika e-modul cukup tepat dalam kebakuan istilah pada materi Sistem
koordinasi
 Point 2 jika e-modul kurang tepat dalam kebakuan istilah pada materi Sistem
koordinasi
 Point 1 jika e-modul tidak tepat dalam kebakuan istilah pada materi Sistem koordinasi





Point 4 jika bahasa yang digunakan dalam e-modul mudah dipahami
Point 3 jika bahasa yang digunakan dalam e-modul cukup mudah dipahami
Point 2 jika bahasa yang digunakan dalam e-modul kurang mudah dipahami
Point 1 jika bahasa yang digunakan dalam e-modul tidak mudah dipahami
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Aspek yang
Dinilai

Butir Penilaian




yang 

18.Kemampuan
memotivasi
peserta didik

19.Kalimat
digunakan
sesuai dengan 
tingkat
kemampuan

peserta didik


Pendekatan
Saintifik

20.Dalam e-modul 
terdapat tahapan
pendekatan

saintifik melalui
gambar/video

(mengamati)

21.Dalam e-modul 
terdapat
pertanyaan

(menanya)

Rubrik skor
Point 4 jika e-modul sudah mampu memotivasi peserta didik
Point 3 jika e-modul cukup mampu memotivasi peserta didik
Point 2 jika e-modul kurang mampu memotivasi peserta didik
Point 1 jika e-modul tidak mampu memotivasi peserta didik
Point 4 jika kalimat yang digunakan sudah sesuai dengan tingkat kemampuan peserta
didik
Point 3 jika kalimat yang digunakan cukup sesuai dengan tingkat kemampuan peserta
didik
Point 2 jika kalimat yang digunakan kurang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta
didik
Point 1 jika kalimat yang digunakan tidak sesuai dengan tingkat kemampuan peserta
didik
Point 4 jika e-modul sudah tepat dalam tahapan pendekatan saintifik melalui
gambar/video (mengamati)
Point 3 jika e-modul cukup tepat dalam tahapan pendekatan saintifik melalui
gambar/video (mengamati)
Point 2 jika e-modul kurang tepat dalam tahapan pendekatan saintifik melalui
gambar/video (mengamati)
Point 1 jika e-modul tidak tepat dalam tahapan pendekatan saintifik melalui
gambar/video (mengamati)
Point 4 jika e-modul sudah memiliki pertanyaan (menanya) yang mendorong
kemampuan siswa untuk berpikir kritis.
Point 3 jika e-modul cukup memiliki pertanyaan (menanya) yang mendorong
kemampuan siswa untuk berpikir kritis.
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Aspek yang
Dinilai

Butir Penilaian

Rubrik skor

 Point 2 jika e-modul kurang memiliki pertanyaan (menanya) yang mendorong
kemampuan siswa untuk berpikir kritis.
 Point 1 jika e-modul tidak memiliki pertanyaan (menanya) yang mendorong
kemampuan siswa untuk berpikir kritis.
22.Dalam e-modul  Point 4 jika e-modul sudah memiliki tahapan membuat (create) untuk penilaian pada
terdapat suatu
materi Sistem koordinasi
tahapan
 Point 3 jika e-modul cukup memiliki tahapan membuat (create) untuk penilaian pada
membuat
materi Sistem koordinasi
(create)
 Point 2 jika e-modul kurang memiliki tahapan membuat (create) untuk penilaian pada
materi Sistem koordinasi
 Point 1 jika e-modul tidak memiliki tahapan membuat (create) untuk penilaian pada
materi Sistem koordinasi
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Lampiran 10.2 Lembar Kuesioner dan Rubrik Validasi Produk untuk Ahli Media

LEMBAR VALIDASI AHLI MEDIA
“PENGEMBANGAN E-MODUL BERBANTUAN APLIKASI FLIP PDF
PROFESSIONAL PADA SISTEM KOORDINASI KELAS XI”

Nama Validator

: ………………………………………………..

Instansi

: ………………………………………………..

Petunjuk:
1. Berikut terlampir beberapa pernyataan mengenai produk e-modul yang
dikembangkan. Mohon untuk memberikan tanda checklist (√ ) dalam kolom
skor yang menurut validator sesuai dengan hasil produk pengembangan
tersebut.
2.

Mohon untuk memberikan komentar dan saran pada tempat yang telah
disediakan untuk perbaikan kualitas produk pengembangan apabila diperlukan
Aspek yang
Dinilai

Tampilan
visual

Penggunaan
huruf

Butir Penilaian
1.Layout dan tata letak
tampilan e-modul konsisten
2. Penggunaan teks, gambar,
dan video dalam e-modul
proporsional
3. Tampilan depan (cover) emodul
4.Pemilihan
warna
background pada e-modul
5. Penggunaan varian jenis dan
ukuran huruf (font) tidak
berlebihan
6. Kekontrasan dan ketajaman
warna
huruf
tidak
berlebihan
7. Kejelasan tampilan huruf
pada e-modul
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Keterangan
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Aspek yang
Dinilai

Kriteria fisik

Suara
Kemudahan
penggunaan

Butir Penilaian

1

Skor
2 3 4

Keterangan

8. Penggunaan spasi antar
baris sesuai
9. Jenjang judul utama dan sub
judul jelas dan proporsional
10.Mampu mengungkapkan
makna/arti dari objek
11. Kreativitas desain
12. Kualitas suara
13.Kemudahan
dalam
pengoperasian e-modul
14. E-modul praktis untuk
digunakan

Jumlah Skor
Rata-rata
skor
Kesimpulan :
Lingkarilah salah satu kesimpulan penilaian Bapak/ Ibu terhadap produk yang
telah dikembangkan!
a. Produk yang dikembangkan layak untuk diujicobakan tanpa adanya revisi/
perbaikan
b. Produk yang dikembangkan layak untuk diujicobakan dengan adanya revisi/
perbaikan sesuai dengan saran yang diberikan
c. Produk yang dikembangkan tidak layak untuk diujicobakan

Komentar dan Saran :
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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Yogyakarta,.......... Juni 2021
Validator Ahli Media

……………………………
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RUBRIK KUESIONER VALIDASI AHLI MEDIA
Aspek yang
Dinilai

Tampilan
visual

Butir Penilaian

Rubrik Skor

1. Layout dan tata letak  Point 4 jika Layout dan tata letak tampilan e-modul sudah konsisten
tampilan
e-modul  Point 3 jika Layout dan tata letak tampilan e-modul cukup konsisten
konsisten
 Point 2 jika Layout dan tata letak tampilan e-modul kurang konsisten
 Point 1 jika Layout dan tata letak tampilan e-modul tidak konsisten
2.Penggunaan
teks,  Point 4 jika penggunaan teks, gambar, dan video dalam e-modul proporsional
gambar, dan video
sudah proporsional
dalam e-modul sesuai  Point 3 jika penggunaan teks, gambar, dan video dalam e-modul proporsional
dan proporsional
cukup proporsional
 Point 2 jika penggunaan teks, gambar, dan video dalam e-modul proporsional
kurang proporsional
 Point 1 jika penggunaan teks, gambar, dan video dalam e-modul proporsional
tidak proporsional
3.Tampilan depan (cover)  Point 4 jika tampilan depan (cover) e-modul sudah sesuai dengan materi
e-modul
Sistem koordinasi
 Point 3 jika tampilan depan (cover) e-modul cukup sesuai dengan materi
Sistem koordinasi
 Point 2 jika tampilan depan (cover) e-modul kurang sesuai dengan materi
Sistem koordinasi
 Point 1 jika tampilan depan (cover) e-modul tidak sesuai dengan materi Sistem
koordinasi
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Aspek yang
Dinilai

Penggunaan
huruf

Butir Penilaian

Rubrik Skor

4.Pemilihan
warna  Point 4 jika pemilihan warna tampilan background sudah sesuai dengan etampilan
background
modul
pada e-modul
 Point 3 jika pemilihan warna tampilan background cukup sesuai dengan emodul
 Point 2 jika pemilihan warna tampilan background kurang sesuai dengan emodul
 Point 1 jika pemilihan warna tampilan background tidak sesuai dengan emodul
5.Penggunaan varian jenis  Point 4 jika penggunaan varian jenis dan ukuran huruf (font) yang digunakan
dan ukuran huruf (font)
pada e-modul tidak berlebihan
tidak berlebihan
 Point 3 jika penggunaan varian jenis dan ukuran huruf (font) yang digunakan
pada e-modul cukup berlebihan
 Point 2 jika penggunaan varian jenis dan ukuran huruf (font) yang digunakan
pada e-modul berlebihan
 Point 1 jika penggunaan varian jenis dan ukuran huruf (font) yang digunakan
pada e-modul sangat berlebihan
6.
Kekontrasan
dan  Point 4 jika kekontrasan dan ketajaman warna huruf yang digunakan pada eketajaman warna huruf
modul tidak berlebihan
tidak berlebihan
 Point 3 jika kekontrasan dan ketajaman warna huruf yang digunakan pada emodul cukup berlebihan
 Point 2 jika kekontrasan dan ketajaman warna huruf yang digunakan pada emodul berlebihan
 Point 1 jika kekontrasan dan ketajaman warna huruf yang digunakan pada emodul sangat berlebihan
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Aspek yang
Dinilai

Butir Penilaian

Rubrik Skor

7.Kejelasan
tampilan  Point 4 jika tampilan tampilan huruf sudah jelas dan mudah dibaca
huruf pada e-modul
 Point 3 jika tampilan tampilan huruf cukup jelas dan mudah dibaca
 Point 2 jika tampilan tampilan huruf kurang jelas dan tidak mudah dibaca
 Point 1 jika tampilan tampilan huruf tidak jelas dan sulit dibaca
8.Penggunaan spasi antar  Point 4 jika penggunaan spasi antar baris sudah sesuai
baris sesuai
 Point 3 jika penggunaan spasi antar baris cukup sesuai
 Point 2 jika penggunaan spasi antar baris kurang sesuai
 Point 1 jika penggunaan spasi antar baris tidak sesuai
9. Jenjang judul utama dan  Point 4 jika pada e-modul jenjang judul utama dan sub judul sudah jelas dan
sub judul jelas dan
proporsional
proporsional
 Point 3 jika pada e-modul jenjang judul utama dan sub judul cukup jelas dan
cukup proporsional
 Point 2 jika pada e-modul jenjang judul utama dan sub judul kurang jelas dan
kurang proporsional
 Point 1 jika pada e-modul jenjang judul utama dan sub judul tidak jelas dan
tidak proporsional
Kriteria fisik
10.Mampu
 Point 4 jika e-modul sudah mampu mengungkapkan makna/arti dari objek
mengungkapkan
 Point 3 jika pada e-modul cukup mampu mengungkapkan makna/arti dari
makna/arti dari objek
objek
 Point 2 jika pada e-modul kurang mampu mengungkapkan makna/arti dari
objek
 Point 1 jika pada e-modul tidak mampu mengungkapkan makna/arti dari objek
11.Kreativitas desain
 Point 4 jika desain pada e-modul sudah kreatif
 Point 3 jika desain pada e-modul cukup kreatif
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Aspek yang
Dinilai

Butir Penilaian

12. Kualitas suara
Suara

Kemudahan
penggunaan

Rubrik Skor







13.Kemudahan
dalam 
pengoperasian e-modul 


14.E-modul praktis untuk 
digunakan




Point 2 jika desain pada e-modul kurang kreatif
Point 1 jika desain pada e-modul tidak kreatif
Point 4 jika kualitas suara pada e-modul sudah bagus dan terdengar jelas
Point 3 jika kualitas suara pada e-modul cukup bagus dan terdengar jelas
Point 2 jika kualitas suara pada e-modul kurang bagus dan tidak terdengar
jelas
Point 1 jika kualitas suara pada e-modul tidak bagus dan tidak terdengar jelas
Point 4 jika e-modul sangat mudah dioperasikan
Point 3 jika e-modul mudah dioperasikan
Point 2 jika e-modul cukup mudah dioperasikan
Point 1 jika e-modul tidak mudah dioperasikan
Point 4 jika e-modul sangat praktis digunakan dimana saja dan kapan saja
Point 3 jika e-modul praktis digunakan dimana saja dan kapan saja
Point 2 jika e-modul cukup praktis digunakan dimana saja dan kapan saja
Point 1 jika e-modul tidak praktis digunakan dimana saja dan kapan saja
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Lampiran 10.3 Lembar Kuesioner dan Rubrik Validasi Produk untuk Ahli Guru
Biologi
LEMBAR VALIDASI GURU MATA PELAJARAN
“PENGEMBANGAN E-MODUL BERBANTUAN APLIKASI FLIP PDF
PROFESSIONAL PADA SISTEM KOORDINASI KELAS XI”

Nama Validator

: ..............................................................

Nama Sekolah

: ..............................................................

Petunjuk:
1. Berikut terlampir beberapa pernyataan mengenai produk e-modul yang telah
dikembangkan. Mohon untuk memberikan tanda checklist (√) pada kolom skor
yang menurut validator sesuai dengan hasil produk pengembangan tersebut.
2. Mohon untuk memberikan komentar dan saran pada tempat yang telah
disediakan untuk perbaikan kualitas produk pengembangan apabila diperlukan
Aspek yang
Dinilai

Penyajian

Isi

Butir Penilaian
1
1. Keruntutan konsep dan
materi yang disajikan
2.Contoh-contoh soal dalam
e-modul
3. Gambar dan video dalam
e-modul
4. Glosarium
5. Rangkuman
6. Keakuratan konsep dan
definisi pada materi
Sistem koordinasi
7.
Keakuratan
contoh
dengan materi Sistem
koordinasi
8. Keakuratan gambar, video
dalam e-modul pada
materi Sistem koordinasi
9.Kelengkapan
materi
Sistem koordinasi sesuai
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Aspek yang
Dinilai

Bahasa

Tampilan
visual

Suara

Butir Penilaian
1
dengan KD dan Indikator
pembelajaran
10.Mendorong rasa ingin
tahu dan menciptakan
kemampuan bertanya
peserta didik
11.
Ketepatan
strukur
kalimat
12.Kesesuaian pernyataan
yang digunakan sesuai
EYD
13. Bahasa yang digunakan
dalam e-modul mudah
dipahami
14.Kemampuan memotivasi
peserta didik
15.Kalimat yang digunakan
sesuai dengan tingkat
kemampuan peserta didik
16. Layout dan tata letak
tampilan
e-modul
konsisten
17.
Penggunaan
teks,
gambar, dan video dalam
e-modul
sesuai
dan
proporsional
18. Tampilan depan (cover)
e-modul
19.Pemilihan
warna
tampilan background
pada e-modul
20. Penggunaan varian jenis
dan ukuran huruf (font)
tidak berlebihan
21.
Kekontrasan
dan
ketajaman warna huruf
tidak berlebihan
22. Kejelasan tampilan huruf
pada e-modul
23. Penggunaan spasi antar
baris sesuai
24. Kualitas suara
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Aspek yang
Dinilai
Kemudahan
penggunaan

Butir Penilaian
1

Skor
2 3 4

Keterangan

25.

Kemudahan dalam
pengoperasian e-modul
26. E-modul praktis untuk
digunakan

Jumlah
Skor
Rata-rata
skor
Kesimpulan :
Lingkarilah salah satu kesimpulan penilaian Bapak/ Ibu terhadap produk yang
telah dikembangkan!
a. Produk yang dikembangkan layak untuk diujicobakan tanpa adanya revisi/
perbaikan
b. Produk yang dikembangkan layak untuk diujicobakan dengan adanya revisi/
perbaikan sesuai dengan saran yang diberikan
c. Produk yang dikembangkan tidak layak untuk diujicobakan
Komentar dan Saran :
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Yogyakarta, ……Juni 2021
Validator Guru Mata Pelajaran

...................................
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RUBRIK KUESIONER VALIDASI GURU MATA PELAJARAN

Aspek Yang
Dinilai

Penyajian

Butir Penilaian

Rubrik Skor

1.Keruntutan konsep  Point 4 jika e-modul sudah runtut dalam mengkonsep materi Sistem koordinasi
dan materi yang  Point 3 jika e-modul cukup runtut dalam mengkonsep materi Sistem koordinasi
disajikan
 Point 2 jika e-modul kurang runtut dalam mengkonsep materi Sistem koordinasi
 Point 1 jika e-modul tidak runtut dalam mengkonsep materi Sistem koordinasi
2.Contoh-contoh
 Point 4 jika e-modul sudah mencakup soal di dalam materi Sistem koordinasi
soal dalam e-modul  Point 3 jika e-modul cukup mencakup soal di dalam materi Sistem koordinasi
 Point 2 jika e-modul kurang mencakup soal di dalam materi Sistem koordinasi
 Point 1 jika e-modul tidak mencakup soal di dalam materi Sistem koordinasi
3.Gambar dan video  Point 4 jika e-modul sudah mencakupi gambar dan video yang berkaitan dengan
dalam e-modul
materi Sistem koordinasi
 Point 3 jika e-modul cukup mencakupi gambar dan video yang berkaitan dengan
materi Sistem koordinasi
 Point 2 jika e-modul kurang mencakupi gambar dan video yang berkaitan
dengan materi Sistem koordinasi
 Point 1 jika e-modul tidak mencakupi gambar dan video yang berkaitan dengan
materi Sistem koordinasi
4. Glosarium
 Point 4 jika pembuatan glosarium dalam e-modul sudah sesuai dengan materi
Sistem koordinasi
 Point 3 jika pembuatan glosarium dalam e-modul cukup sesuai dengan materi
Sistem koordinasi
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Aspek Yang
Dinilai

Butir Penilaian

5. Rangkuman

6.Keakuratan konsep
dan definisi pada
materi
Sistem
koordinasi
Isi
7.Keakuratan contoh
dengan
materi
Sistem koordinasi

Rubrik Skor
 Point 2 jika pembuatan glosarium dalam e-modul kurang sesuai dengan materi
Sistem koordinasi
 Point 1 jika pembuatan glosarium dalam e-modul e-modul tidak sesuai dengan
materi Sistem koordinasi
 Point 4 jika pembuatan rangkuman dalam e-modul sudah sesuai dengan materi
Sistem koordinasi
 Point 3 jika pembuatan rangkuman dalam e-modul cukup sesuai dengan materi
Sistem koordinasi
 Point 2 jika pembuatan rangkuman dalam e-modul kurang sesuai dengan materi
Sistem koordinasi
 Point 1 jika pembuatan rangkuman dalam e-modul tidak sesuai dengan materi
Sistem koordinasi
 Point 4 jika e-modul sudah akurat dalam konsep dan definisi pada materi Sistem
koordinasi
 Point 3 jika e-modul cukup akurat dalam konsep dan definisi pada materi Sistem
koordinasi
 Point 2 jika e-modul kurang akurat dalam konsep dan definisi pada materi Sistem
koordinasi
 Point 1 jika e-modul tidak akurat dalam konsep dan definisi pada materi Sistem
koordinasi
 Point 4 jika e-modul sudah akurat pada contoh dengan materi Sistem koordinasi
 Point 3 jika e-modul cukup akurat pada contoh dengan materi Sistem koordinasi
 Point 2 jika e-modul kurang akurat pada contoh dengan materi Sistem koordinasi
 Point 1 jika e-modul tidak akurat pada contoh dengan materi Sistem koordinasi
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Aspek Yang
Dinilai

Butir Penilaian

Rubrik Skor

8.Keakuratan
 Point 4 jika gambar dan video dalam e-modul sudah akurat dengan materi Sistem
gambar dan video
koordinasi
dalam
e-modul  Point 3 jika gambar, video dalam e-modul cukup akurat dengan materi Sistem
pada
materi
koordinasi
Sistem koordinasi  Point 2 jika gambar, video dalam e-modul kurang akurat dengan materi Sistem
koordinasi
 Point 1 jika gambar, video dalam e-modul tidak akurat dengan materi Sistem
koordinasi
9.
Kelengkapan  Point 4 jika kelengkapan materi dalam e-modul sudah sesuai dengan KD dan
materi
sesuai
Indikator pembelajaran
dengan KD dan
 Point 3 jika kelengkapan materi dalam e-modul cukup sesuai dengan KD dan
Indikator
Indikator pembelajaran
pembelajaran
 Point 2 jika kelengkapan materi dalam e-modul kurang sesuai dengan KD dan
Indikator pembelajaran
 Point 1 jika kelengkapan materi dalam e-modul tidak sesuai dengan KD dan
Indikator pembelajaran
10.Mendorong rasa  Point 4 jika e-modul sudah mendorong rasa ingin tahu dan sudah menciptakan
ingin tahu dan
kemampuan bertanya peserta didik
menciptakan
 Point 3 jika e-modul cukup mendorong rasa ingin tahu dan sudah menciptakan
kemampuan
kemampuan bertanya peserta didik
bertanya peserta  Point 2 jika e-modul kurang mendorong rasa ingin tahu dan sudah menciptakan
didik
kemampuan bertanya peserta didik
 Point 1 jika e-modul tidak mendorong rasa ingin tahu dan sudah menciptakan
kemampuan bertanya peserta didik
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Aspek Yang
Dinilai

Bahasa

Butir Penilaian

Rubrik Skor

11.Ketepatan strukur  Point 4 jika e-modul sudah tepat dan efektif dalam struktur kalimat pada materi
dan keefektifan
Sistem koordinasi
kalimat
 Point 3 jika e-modul cukup tepat dan efektif dalam struktur kalimat pada materi
Sistem koordinasi
 Point 2 jika e-modul kurang tepat dan efektif dalam struktur kalimat pada materi
Sistem koordinasi
 Point 1 jika e-modul tidak tepat dan efektif dalam struktur kalimat pada materi
Sistem koordinasi
12.Kesesuaian
 Point 4 jika pernyataan yang digunakan di e-modul sudah sesuai dengan EYD
pernyataan yang
(Ejaan yang Disempurnakan)
digunakan sesuai  Point 3 jika pernyataan yang digunakan di e-modul cukup sesuai dengan EYD
EYD
(Ejaan yang Disempurnakan)
 Point 2 jika pernyataan yang digunakan di e-modul kurang sesuai dengan EYD
(Ejaan yang Disempurnakan)
 Point 1 jika pernyataan yang digunakan di e-modul tidak sesuai dengan EYD
(Ejaan yang Disempurnakan)
13.Bahasa
yang  Point 4 jika bahasa yang digunakan dalam e-modul mudah dipahami
digunakan dalam  Point 3 jika bahasa yang digunakan dalam e-modul cukup mudah dipahami
e-modul mudah  Point 2 jika bahasa yang digunakan dalam e-modul kurang mudah dipahami
dipahami
 Point 1 jika bahasa yang digunakan dalam e-modul tidak mudah dipahami
14.Kemampuan
 Point 4 jika e-modul sudah mampu memotivasi peserta didik
memotivasi
 Point 3 jika e-modul cukup mampu memotivasi peserta didik
peserta didik
 Point 2 jika e-modul kurang mampu memotivasi peserta didik
 Point 1 jika e-modul tidak mampu memotivasi peserta didik
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Aspek Yang
Dinilai

Tampilan
visual

Butir Penilaian

Rubrik Skor

15.Kalimat
yang  Point 4 jika kalimat yang digunakan sudah sesuai dengan tingkat kemampuan
digunakan sesuai
peserta didik
dengan
tingkat  Point 3 jika kalimat yang digunakan cukup sesuai dengan tingkat kemampuan
kemampuan
peserta didik
peserta didik
 Point 2 jika kalimat yang digunakan kurang sesuai dengan tingkat kemampuan
peserta didik
 Point 1 jika kalimat yang digunakan tidak sesuai dengan tingkat kemampuan
peserta didik
16. Layout dan tata  Point 4 jika Layout dan tata letak tampilan e-modul sudah konsisten
letak tampilan e-  Point 3 jika Layout dan tata letak tampilan e-modul cukup konsisten
modul konsisten
 Point 2 jika Layout dan tata letak tampilan e-modul kurang konsisten
 Point 1 jika Layout dan tata letak tampilan e-modul tidak konsisten
17.Penggunaan teks,  Point 4 jika penggunaan teks, gambar, dan video dalam e-modul proporsional
gambar, dan video
sudah proporsional
dalam e-modul
 Point 3 jika penggunaan teks, gambar, dan video dalam e-modul proporsional
sesuai
dan
cukup proporsional
proporsional
 Point 2 jika penggunaan teks, gambar, dan video dalam e-modul proporsional
kurang proporsional
 Point 1 jika penggunaan teks, gambar, dan video dalam e-modul proporsional tidak
proporsional
18.Tampilan depan  Point 4 jika tampilan depan (cover) e-modul sudah sesuai dengan materi Sistem
(cover) e-modul
koordinasi
 Point 3 jika tampilan depan (cover) e-modul cukup sesuai dengan materi Sistem
koordinasi
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Aspek Yang
Dinilai

Butir Penilaian

Rubrik Skor

 Point 2 jika tampilan depan (cover) e-modul kurang sesuai dengan materi Sistem
koordinasi
 Point 1 jika tampilan depan (cover) e-modul tidak sesuai dengan materi Sistem
koordinasi
19.Pemilihan warna  Point 4 jika pemilihan warna tampilan background sudah sesuai dengan e-modul
tampilan
 Point 3 jika pemilihan warna tampilan background cukup sesuai dengan e-modul
background pada  Point 2 jika pemilihan warna tampilan background kurang sesuai dengan e-modul
e-modul
 Point 1 jika pemilihan warna tampilan background tidak sesuai dengan e-modul
20.
Penggunaan  Point 4 jika penggunaan varian jenis dan ukuran huruf (font) yang digunakan pada
varian jenis dan
e-modul tidak berlebihan
ukuran huruf
 Point 3 jika penggunaan varian jenis dan ukuran huruf (font) yang digunakan pada
(font)
tidak
e-modul cukup berlebihan
berlebihan
 Point 2 jika penggunaan varian jenis dan ukuran huruf (font) yang digunakan pada
e-modul berlebihan
 Point 1 jika penggunaan varian jenis dan ukuran huruf (font) yang digunakan pada
e-modul sangat berlebihan
21. Kekontrasan dan  Point 4 jika kekontrasan dan ketajaman warna huruf yang digunakan pada e-modul
ketajaman warna
tidak berlebihan
huruf
tidak  Point 3 jika kekontrasan dan ketajaman warna huruf yang digunakan pada e-modul
berlebihan
cukup berlebihan
 Point 2 jika kekontrasan dan ketajaman warna huruf yang digunakan pada e-modul
berlebihan
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Aspek Yang
Dinilai

Butir Penilaian

22.Kejelasan
tampilan
huruf
pada e-modul
23.Penggunaan spasi
antar baris sesuai

Suara

Kemudahan
penggunaan

24. Kualitas suara

25.Kemudahan
dalam
pengoperasian emodul
26.E-modul praktis
untuk digunakan

Rubrik Skor
 Point 1 jika kekontrasan dan ketajaman warna huruf yang digunakan pada e-modul
sangat berlebihan
 Point 4 jika tampilan tampilan huruf sudah jelas dan mudah dibaca
 Point 3 jika tampilan tampilan huruf cukup jelas dan mudah dibaca
 Point 2 jika tampilan tampilan huruf kurang jelas dan tidak mudah dibaca
 Point 1 jika tampilan tampilan huruf tidak jelas dan sulit dibaca
 Point 4 jika penggunaan spasi antar baris sudah sesuai
 Point 3 jika penggunaan spasi antar baris cukup sesuai
 Point 2 jika penggunaan spasi antar baris kurang sesuai
 Point 1 jika penggunaan spasi antar baris tidak sesuai
 Point 4 jika kualitas suara pada e-modul sudah bagus dan terdengar jelas
 Point 3 jika kualitas suara pada e-modul cukup bagus dan terdengar jelas
 Point 2 jika kualitas suara pada e-modul kurang bagus dan tidak terdengar jelas
 Point 1 jika kualitas suara pada e-modul tidak bagus dan tidak terdengar jelas
 Point 4 jika e-modul sangat mudah dioperasikan
 Point 3 jika e-modul mudah dioperasikan
 Point 2 jika e-modul cukup mudah dioperasikan
 Point 1 jika e-modul tidak mudah dioperasikan
 Point 4 jika e-modul sangat praktis digunakan dimana saja dan kapan saja
 Point 3 jika e-modul praktis digunakan dimana saja dan kapan saja
 Point 2 jika e-modul cukup praktis digunakan dimana saja dan kapan saja
 Point 1 jika e-modul tidak praktis digunakan dimana saja dan kapan saja
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