PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENGEMBANGAN MODUL INTERAKTIF BERBASIS ANDROID
PADA MATERI KLASIFIKASI MAKHLUK HIDUP KELAS X

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

Oleh:
Valensia Anggia Putri
NIM: 171434014

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
JURUSAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2021

i

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SKRIPSI
PENGEMBANGAN MODUL INTERAKTIF BERBASIS ANDROID
PADA MATERI KLASIFIKASI MAKHLUK HIDUP KELAS X SMA

Disusun Oleh :
Valensia Anggia Putri
NIM : 171434014

telah disetujui oleh :

Pembimbing,

Ign. Yulius Kristio Budiasmoro M.Pd

Tanggal 14 Juli 2021

ii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SKRIPSI
PENGEMBANGAN MODUL INTERAKTIF BERBASIS ANDROID
PADA MATERI KLASIFIKASI MAKHLUK HIDUP KELAS X

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:
Valensia Anggia Putri
NIM: 171434014
Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Biologi
JPMIPA FKIP Univeristas Sanata Dharma
Pada tanggal 21 Juli 2021
Susunan Panitia Penguji
Nama Lengkap
Ketua

Tanda Tangan

: Dr. Marcellinus Andi Rudhito, S.Pd.

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

: Hendra Michael Aquan S.Si., MEnvMgmt.

Anggota

: Yoanni Maria Lauda Feroniasanti M.Si.

Anggota

: Dra. Maslichah Asy’ari M.Pd.

Yogyakarta, 21 Juli 2021
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Univeristas Sanata Dharma
Dekan,

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

iii

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PERSEMBAHAN
“Apabila engkau menyeberang melalui air, Aku akan menyertai engkau,
atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan; apabila engkau
berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan
membakar engkau.”
Yesaya 43: 2
Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas
penyerataanNya untuk proses pengerjaan tugas akhir ini hingga selesai. Dengan ini,
saya mempersembahkan karya saya untuk orang-orang menjadi semangat dan
memberikan dukungan serta kasih saying untuk saya:
1. Kedua orang tua saya yang senantiasa memberi berkat, doa, pengorbanan
dan dukungan bagi saya.
2. Dosen pembimbing tercinta saya, Bapak Ign. Yulius Kristio Budiasmoro
M.Pd yang selalu sabar menghadapi, membimbing dan menjadi
menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi
3. Kedua kakak saya, Mbak Herlin dan Mbak Vivin yang selalu memberi
bantuan, dukungan dan doa.
4. Patrick Bayu Seto Nugroho, teman hidup dimana saja dan kapan saja, yang
selalu memberi semangat dan kasih sayang, menemani, dan membantu
dalam segala hal.
5. Sahabat-sahabatku tercinta, Febiola Gracia Silalahi, Katharina Beatrix
Bolu, Brigita Yesi Bonita, Elisabeth Ari Triwindarti, Erita Christine Ariani
yang selalu mendukung dan memberi bantuan.
6. Teman-teman satu bimbingan, Galuh, Karissa, Fr. Olan, Lely dan Advent
yang telah menyemangati dan saling membantu untuk berjuang bersama
7. Teman-teman PBIO USD 2017 dan Almamaterku tercinta, Universitas
Sanata Dharma Yogyakarta

iv

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

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

Yogyakarta, 21 Juli 2021
Peneliti,

Valensia Anggia Putri
171434014

v

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya mahapeserta didik Program Studi
Pendidikan Biologi Universitas sanata Dharma Yogyakarta:
Nama

: Valensia Anggia Putri

NIM

171434014

Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, saya memberikan karya ilmiah
kepada Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan judul:
“PENGEMBANGAN MODUL INTERAKTIF BERBASIS ANDROID PADA
MATERI KLASIFIKASI MAKHLUK HIDUP KELAS X”
Dengan demikian, saya memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas
Sanata Dharma Yogyakarta untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media
lain, mengelola dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas dan
mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa
perlu izin dan kepentingan royalti kepada saya selama mencantumkan nama saya
sebagai peneliti yang sah.
Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.
Lokasi pembuatan : Yogyakarta
Tanggal Pembuatan : 21 Juli 2021
Yang menyatakan,

Valensia Anggia Putri
171434014

vi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK
PENGEMBANGAN MODUL INTERAKTIF BERBASIS ANDROID PADA
MATERI KLASIFIKASI MAKHLUK HIDUP KELAS X
Valensia Anggia Putri
171434014

Pembelajaran biologi secara jarak jauh di beberapa SMA di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta pada materi Klasifikasi Makhluk Hidup masih menggunakan
media pembelajaran yang kurang bervariasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengembangkan media pembelajaran, mengetahui kelayakan media pembelajaran
dan mengetahui kualitas dari media pembelajaran berupa modul interaktif berbasis
android pada materi Klasifikasi Makhluk Hidup kelas X.
Jenis penelitian ini adalah Research and Develophment (RnD) sesuai
dengan lima dari sepuluh tahapan RnD menurut Borg and Gall. Tahapan-tahapan
RnD yang digunakan dalam penelitian ini antara lain potensi dan masalah,
pengumpulan data, desain produk, validasi desain, dan revisi desain. Kualitas media
pembelajaran dinilai oleh empat validator atau ahli, yaitu satu ahli media dari Dosen
Prodi Teknik Informatika, dua ahli pembelajaran dari Guru Biologi SMA dan satu
ahli materi dari Dosen Prodi Pendidikan Biologi.
Hasil dari penelitian adalah produk berupa modul interaktif berbasis android
yang dikembangkan layak digunakan dengan adanya revisi. Skor rata-rata dari
validasi produk oleh para ahli adalah sebesar 3,56. Skor rata-rata tersebut
dikategorikan dalam kriteria “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa modul
interaktif berbasis android yang dikembangkan memiliki kualitas yang baik dan
layak untuk digunakan secara terbatas pada materi Klasifikasi Makhluk Hidup kelas
X.
Kata kunci: RnD, Modul Interaktif, Klasifikasi Makhluk Hidup.
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ABSTRACT

DEVELOPMENT OF ANDROID-BASED INTERACTIVE MODULE ON
“CLASSIFICATION OF LIVING THINGS” FOR 10TH GRADE
Valensia Anggia Putri
171434014
Online biology learning in several high schools in Yogyakarta, especially
on the Classification of Living Things material, still used less varied learning
media. The purpose of this study was to develop the learning media, to determine
the qualification of learning media, and to determine the quality of learning media
in form of an Android-based interactive module on “Classification of Living
Things” for 10th grade of senior high school.
The type of research used was Research and Development (R&D) according
to the five from ten stages of R&D by Borg and Gall. The stages of R&D used in
this study included potential and problems, data collection, product design, design
validation, and design revision. The quality of the learning media was assessed by
four validators or experts, namely one media expert from the Informatics
Engineering (IT) Study Program lecturer, two learning experts from Biology
teacher of senior high school, and one material expert from the Biology Education
Study Program lecturer.
The result of the research was a product in the form of an Android-based
interactive module which qualified develop to be used with a revision. The average
score of product by experts was 3,56. The scores were categorized in the “Very
Good” criteria. The average scores showed that the developed Android-based
interactive module had good quality and is suitable to be used in Biology learning
on “Classification of Living Things” material for 10th grade of senior high school.
Keywords: RnD, Interactive Module, Classification of Living Things.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Situasi pandemi Covid-19 mengakibatkan pembelajaran tidak dapat
dilaksanakan secara langsung atau tatap muka. Kondisi demikian menuntut guru
agar dapat mengemas dan menyampaikan materi pembelajaran secara interaktif di
sekolah sehingga pembelajaran tetap dapat dilaksanakan secara jarak jauh.
Berdasarkan kegiatan analisis kebutuhan awal yang dilakukan di SMA Negeri 10
Yogyakarta, SMA Negeri 1 Bantul, SMA Negeri 6 Yogyakarta, SMA Negeri 8
Yogyakarta, dan SMA Pangudi Luhur Yogyakarta diperoleh hasil bahwa materi
Klasifikasi Makhluk Hidup merupakan salah satu materi yang sulit dilaksanakan di
pembelajaran jarak jauh. Guru kesulitan menyampaikan materi Klasifikasi
Makhluk Hidup secara menyeluruh sebagai Kompetensi Dasar kelas X pada
kurikulum darurat pandemi Covid-19. Kendala lainnya berupa gangguan sinyal
akibat perbedaan akses lokasi tinggal peserta didik saat pembelajaran jarak jauh.
Media pembelajaran yang digunakan guru pada pada materi Klasifikasi
makhluk Hidup berupa power point, gambar, video. Beberapa sekolah juga
menggunakan aplikasi identifikasi tanaman dan ringkasan materi yang disesuaikan
dengan waktu pembelajaran jarak jauh. Alokasi waktu pembelajaran jarak jauh
yang lebih singkat dibadingkan dengan pembelajaran tatap menyebabkan guru tidak
dapat menyampaikan materi secara optimal. Selain itu,
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keterbatasan guru dalam menyediakan media pembelajaran untuk materi-materi
biologi yang diajarkan, termasuk materi Klasifikasi Makhluk Hidup.
Media belajar yang digunakan sekolah di atas merupakan solusi yang bisa
dilakukan dalam menjalani pembelajaran jarak jauh. Salah satu media pembelajaran
yang berpeluang untuk dikembangkan guna mengatasi kendala-kendala di atas pada
pembelajaran jarak jauh adalah modul interaktif berbasis android. Modul interaktif
memungkinkan pelaksanaan proses pembelajaran dengan komunikasi dua arah.
Peneliti terinspirasi dari kendala guru dalam menyediakan bahan belajar peserta
didik yang tetap melibatkan keaktifan peserta didik di pembelajaran jarak jauh.
Penggunaan modul interaktif sebagai media pembelajaran diharapkan mampu
mendukung siswa aktif dalam belajar mandiri untuk membangun pengetahuannya.
Modul interaktif pembelajaran Klasifikasi Makhluk Hidup dirancang untuk dapat
diakses dan dioperasikan dengan mudah oleh semua peserta didik menggunakan
perangkat android yang dimiliki. Modul interaktif mencakup materi Klasifikasi
Makhluk Hidup, LKPD serta soal latihannya. Gambar dan video serta tulisan pada
media diharapkan mampu memberikan kesan visual yang baik dalam pembelajaran
biologi secara jarak jauh.
Modul interaktif sebagai sarana pembelajaran dapat menjadi media
konstruktivisme. Hal ini karena penggunaan modul interaktif melibatkan peserta
didik dalam proses pembelajaran untuk menemukan ilmu baru sehingga modul
interaktif diharapkan dapat menjelaskan materi pembelajaran menjadi lebih konkret
dengan persamaan persepsi yang benar mengenai materi atau objek Klasifikasi
Makhluk Hidup menggunakan pendekatan konstruktivisme.
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Konstruktivisme merupakan pendekatan pembelajaran yang mengutamakan
keaktifan peserta didik di setiap aktivitas pembelajaran dengan melakukan
eksplorasi dan pembentukan pengetahuannya sendiri (Nurhasnawati, 2011).
Terdapat penekanan dalam pendekatan pembelajaran konstruktivisme terhadap
komponen-komponen kunci seperti (1) pemahaman peserta didik dibangun sendiri
dari hasil pelajarannya; (2) pelajaran sebelumnya sangat berpengaruh terhadap
pelajaran baru; (3) interaksi sosial dapat meningkatkan belajar; (4) kebermaknaan
proses pembelajaran ditingkatkan dengan penugasan-penugasan dalam belajar.
Guru berperan sebagai fasilitator-peserta didik dan penyedia kondisi belajar agar
proses pembelajaran dapat berlangsung (Daryanto, 2014).
Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan
sebagai acuan dan menginspirasi peneliti. Tiga penelitian yang relevan antara lain
Pengembangan E-Modul Berbasis Adobe Flash pada Pokok Bahasan Sistem
Bereproduksi untuk Kelas XI MIPA oleh Permatasari, dkk (2017), Pengembangan
Modul Biologi Berbasis Web untuk Mendukung Pembelajaran Interaktif oleh
Febrianti (2017), dan Pengembangan Media Pembelajaran E-Modul Materi Sistem
Peredaran Darah pada Kelas XI MIPA SMAN 6 Barru oleh Arsal, dkk (2019).
Berdasarkan beberapa penelitian relevan di atas, peneliti melakukan
penelitian dengan judul “Pengembangan Modul Interaktif Berbasis Android
pada Materi Klasifikasi Makhluk Hidup Kelas X”. Pola interaksi yang akan
dikembangkan dalam penelitian ini adalah interaksi peserta didik dengan guru dan
interaksi peserta didik dengan media belajar berupa modul berbasis android.
B. Rumusan Masalah
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Berdasarkan latar belakang di atas, berikut permasalahan yang dapat dirumuskan:
1. Bagaimana pengembangan produk media pembelajaran berupa modul
interaktif berbasis android pada materi Klasifikasi Makhluk Hidup kelas X?
2. Bagaimana kualitas dan kelayakan produk media pembelajaran berupa modul
interaktif berbasis android pada materi Klasifikasi Makhluk Hidup kelas X?
C. Batasan Masalah
Pengembangan media pembelajaran berupa modul interaktif oleh peneliti
memiliki batasan masalah sebagai berikut:
1. Materi pada media ini mengacu pada KD 3.3 dan 4.3 materi Klasifikasi
Makhluk Hidup di Kurikulum 2013.
2. Materi yang terdapat pada modul interaktif berbasis android berupa
ringkasan materi Klasifikasi Makhluk Hidup dengan pengembangan
kalimat dan disertai gambar / video.
3. Interaksi yang dimaksud berupa interaksi peserta didik dengan guru; dan
interaksi peserta didik dengan media pembelajaran berbasis android.
D. Tujuan Penelitian
Tujuan pengembangan media pembelajaran oleh peneliti dirumuskan
sebagai berikut:
1. Mengembangkan produk media pembelajaran berupa modul interaktif
berbasis android pada materi Klasifikasi Makhluk Hidup kelas X.
2. Mengetahui kualitas dan kelayakan produk media pembelajaran berupa
modul interaktif berbasis android pada materi Klasifikasi Makhluk Hidup
kelas X
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E. Manfaat Penelitian
Manfaat dari pengembangan media pembelajaran oleh peneliti adalah
sebagai berikut:
1. Bagi Guru
a. Memberikan alternative media pembelajaran berupa modul interaktif
berbasis android dalam pelaksanaan pembelajaran Biologi materi
Klasifikasi Makhluk Hidup.
b. Menciptakan interaksi dan komunikasi pembelajaran antara guru dan
peserta didik di pembelajaran jarak jauh.
2. Bagi Peserta didik
a. Membantu peserta didik mempelajari materi Klasifikasi Makhluk Hidup.
b. Sebagai alternatif bahan belajar peserta didik pada pembelajaran jarak jauh.
3. Bagi sekolah
a. Sebagai referensi pengembangan media pembelajaran lainnya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembelajaran Jarak jauh
Situasi pandemi Covid-19 berdampak pada pembelajaran yang masih terus
dilakukan di rumah masing-masing. Pelaksanaan pembelajaran online menjadi
salah satu bentuk pembelajaran alternatif yang dapat dilaksanakan selama masa
pandemi Covid-19 (Firman & Rahman, 2020). Menurut Munir (2012),
pembelajaran jarak jauh adalah pembelajaran tapa terjadi kontak dalam bentuk tatap
muka langsung antara peserta didik dengan guru. Strategi pembelajaran aktif dalam
pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan dengan peserta didik terlibat aktif dan
peduli terhadap pendidikannya. Peserta didik harus didorong untuk aktif berpikir,
menganalisa, membentuk opini, mempraktikan, dan mengaplikasikan pembelajaran
dalam kegiatan sehari-hari untuk memperoleh pengetahuan (Uno dan Mohamad,
2011).
Menurut Munir (2012), beberapa karakteristik pembelajaran jarak jauh yaitu
tidak ada pertemuan secara langsung anntara peserta didik dengan guru sehingga
pembelajaran bersifat mandiri. Selain itu, materi pembelajarann disampaikan
menggunakan media pembelajaran sehingga akan terjadi komunikasi dua arah
(interaktif). Guru bersifat sebagai fasilitator pembelajaran dengan peserta didik
yang dituntut aktif, interaktif, dan partisipatif dalam proses belajar. Selanjutnya,
kelompok belajar bersifat sementara pada masa pembelajaran jarak jauh. Sumber
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belajar yang digunakan berupa bahan-bahan yang dikembangkan sesuai dengan
kebutuhan dan kurikulum yang berlaku.
Penerapan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran jarak jauh
mendukung

pembelajaran

pemahamannya

dari

hasil

aktif,

yaitu

belajar

peserta

yang

didik

diperoleh.

aktif

membangun

Dengan

pendekatan

konstruktivisme, pengetahuan yang diperoleh hasil dari kegiatan transfer
pengetahuan dari seseorang kepada yang lainnya. Pengetahuan sebagai hasil
konstruksi diri sendiri dan pengalaman menjadi unsur penting pengembangan
pengetahuan. Guru berperan sebagai fasilitator dan penyedia kondisi belajar agar
proses pembelajaran dapat berlangsung (Daryanto, 2014). Secara mandiri, peserta
didik mengobservasi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar tempat tinggalnya
untuk mempelajari situasi yang berbeda pada pembelajaran secara jarak jauh. Hal
ini dapat menjadi bentuk kegiatan lapangan yang sederhana dilakukan pada
pembelajaran jarak jauh. Menurut Uno dan Mohamad (2011), kegiatan lapangan
adalah salah satu bentuk pembelajaran aktif, yaitu peserta didik menelusuri dan
menginvestigasi masalah tertentu di lapangan terkait materi yang dipelajari.
B. Modul Interaktif
Media pembelajaran menjadi bahan ajar atau sarana belajar yang
mendukung guru secara langsung dalam membangun suasana kelas dan kelancaran
dalam proses pembelajaran (Uno dan Mohamad, 2011). Menurut Depdiknas
(2006b:1) dalam Arsanti (2018), bahan ajar adalah segala bahan yang digunakan
dalam kegiatan pembelajaran, baik tertulis seperti hand out, buku, modul, lembar
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kerja, brosur, leaflet, wallchart, maupun tidak tertulis seperti video / film, VCD,
radio, kaset, CD interaktif berbasis computer dan internet. Menurut Ariyanto dkk
(2018), terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penggunaan media
pembelajaran, yaitu tingkat kesulitan materi, tingkat ketersediaan media, tingkat
kesiapan kegiatan dan waktu pelaksanaan suatu pembelajaran serta Pertimbangan
jumlah peserta didik dalam penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran
memiliki fungsi dan manfaat sebagai berikut:
a. Menangkap suatu objek atau peristiwa peristiwa tertentu yang ditampilkan
dalam bentuk foto, film, rekaman video atau audio.
b. Memanipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu. Guru dapat
menyajikan bahan belajar yang bersifat abstrak menjadi konkret sehingga
mudah dipahami.
c. Menambah minat dan motivasi belajar peserta didik. Media dapat mengatasi
keterbatasan pengalaman peserta didik, mengatasi batas ruang kelas,
menanamkan konsep dasar yang nyata dan seragam, membangkitkan
motivasi dan minat belajar peserta didik, mengontrol kecepatan belajar
peserta didik, serta memberikan pengalaman menyeluruh dari hal konkrit
hingga abstrak.
Pengembangan media pembelajaran berbasis android dapat menjadi media
belajar mandiri bagi peserta didik dan pendidik dalam proses belajar mengajar baik
di sekolah maupun di luar sekolah (Kuswanto dan Radiansah, 2018). Penggunaan
media pembelajaran berbasis android berpotensi meningkatkan performa akademik
peserta didik berupa motivasi belajar peserta didik (Hess, 2014). Menurut
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Yektyastuti & Ikhsan (2016), media pembelajaran berbasis android dapat
membantu keterbatasan pendidik dalam menyampaikan informasi maupun
keterbatasan waktu pembelajaran. Media pembelajaran mengajak peserta didik
terlibat secara fisik maupun psikis, berpikir dan menghayati pesan yang
disampaikan pada kegiatan pembelajaran (Sanjaya, 2006).
Menurut Asyhar (2011), modul tergolong sebagai bahan ajar berbasis
cetakan yang dibuat untuk membantu proses pembelajaran peserta didik secara
mandiri. Menurut Rahdiyanta (2016), modul interaktif / bersahabat (User Friendly)
memiliki karakteristik sebagai modul berisikan instruksi dan papan informasi
dengan bahasa yang sederhana dan tampilan yang bersifat membantu dan
bersahabat dengan pengguna, termasuk kemudahan modul dalam merespon dan
mengakses sesuai keinginan pengguna. Modul interaktif menjadi bentuk media
belajar yang mendorong peserta didik terlibat aktif dalam pengembangan
kognitifnya. Perkembangan kognitif bergantung pada keaktifan anak memanipulasi
dan berinteraksi dengan lingkungannya (Trianto, 2009). Pengalaman yang akan
diperoleh peserta didik dari penggunaan modul interaktif dalam pembelajaran
adalah pengalaman tiruan. Pengalaman tiruan merupakan pengalaman dari
penggunaan media berupa kejadian atau benda yang dimanipulasi seperti keadaan
sebenarnya. Penerapan objek tiruan sangat bermanfaat terutama untuk menghindari
verbalisme (Sanjaya, 2006: 166).
Menurut Wahyuni dkk (2017), modul interaktif berbasis android memiliki
kekurangan dan kelebihan. Kelebihan modul interaktif berbasis android, adalah
menggabungkan komponen modul dengan teks, grafik, gambar, animasi dan suara
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untuk memotivasi peserta didik untuk belajar. Selain itu, warna tampilan modul
yang cerah dan beragam menumbuhkan minat peserta didik untuk mempelajari
materi yang ada. Praktikum dengan animasi pada modul memperkuat pemahaman
peserta didik terkait materi yang dipelajari. Tampilan modul interaf berbasis
android memudahkan peserta didik dalam pengoperasiannya. Sedangkan
kekurangan modul interaktif sebagai media pembelajaran adalah penggunaannya
yang memerlukan android untuk menunjang keberhasilan pemanfaatan media.
C. Interaksi
Interaksi atau komunikasi dalam pendidikan berlangsung secara primer dan
sekunder. Interaksi secara primer yaitu proses penyampaian pikiran menggunakan
lambang seperti bahasa, gambar, warna dan lainnya. Interaksi atau komunikasi
dalam pendidikan semakin canggih didukung dengan perkembangan teknologi saat
ini. Menurut Abdulhak dan Dermawan (2013), media menjadi salah satu komponen
yang membentuk proses komunikasi antar manusia. Modul interaktif materi
Klasifikasi Makhluk Hidup diharapkan mampu membangun interaksi antara guru
dengan peserta didik pada pembelajaran jarak jauh atau jarak jauh. Guru berperan
membantu peserta didik untuk menghubungkan apa yang dipelajari peserta didik
dari kegiatan belajar mengajar dengan kegiatan peserta didik di kehidupan nyata
(Uno dan Mohamad, 2011). Selain media, komponen komunikasi yang dinyatakan
oleh Abdulhak dan Dermawan (2013) terdiri dari komunikator, pesan, komunikan,
media dan dampak dalam bentuk tingkah laku.
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Interaksi guru dengan peserta didik dan modul interaktif digambarkan pada
Gambar 2.1 di bawah ini:

(Sumber: Abdulhak dan Dermawan, 2013)
Gambar 2. 1 Interaksi Guru, Peserta Didik, dan Modul Interaktif
Dari gambar di atas, maka interaksi guru dengan peserta didik berkaitan
dengan pembelajaran konstruktivisme yaitu modul interaktif menjadi sarana bagi
peserta didik untuk membangun pengetahuan secara aktif di lingkungan sekitar
tempat tinggalnya.
D. Materi Klasifikasi Makhluk Hidup
Materi pembelajaran merupakan salah satu sumber belajar berupa konsep,
tujuan, definisi, konteks, data / fakta, proses, nilai, kemampuan dan keterampilan
dari suatu pokok yang dibahas. Materi Klasifikasi Makhluk Hidup merupakan
materi yang diajarkan di kelas X semester ganjil. Pengetahuan yang ingin dicapai
pada Kompetensi Dasar 3.3 adalah menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk
hidup dalam lima kingdom. Keterampilan yang ingin dicapai dari Kompetensi dasar
4.3 adalah menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsi klasifikasi makhluk
hidup.
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Berdasarkan

keputusan

Balitbang

nomor

018/H/KR/2020

tentang

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran di Kurikulum 2013 pada
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbentuk
sekolah menengah atas untuk kondisi khusus, materi Kasifikasi Makhluk Hidup
termasuk sebagai materi yang tetap diajarkan di masa pandemi Covid-19 di kelas
X. Materi Klasifikasi Makhluk Hidup menjelaskan penggolongan makhluk hidup
berdasarkan taksonomi, habitat, cara perkembangbiakan, jenis makanan, morfologi
dan manfaatnya. Pokok bahasan dijelaskan secara rinci menggunakan kunci
determinasi dan kladogram.
E. Penelitian dan Pengembangan (Research and Development)
Menurut Bruce dalam Putra (2011), RnD merupakan penelitian dengan
inovasi

yang

mempertimbangkan

kegunaan

dan

penggunaanya

serta

keberterimaannya di lingkungan. Terdapat beberapa model RnD, salah satunya
menurut Borg & Gall dalam Sugiyono (2009) dengan tahapan-tahapan sebagai
berikut:
1. Research dan information collecting, yaitu melakukan studi literature yang
berkaitan dengan masalah yang dikaji, perumusan kebutuhan, dan
perumusan kerangka penelitian.
2. Planning, yaitu merumuskan permasalahan, menentukan tujuan dan desai
serta langkah-langkah studi kelayakan secara terbatas.
3.

Develop preliminary form of product, yaitu megembangan rancangan
produk awal seperti persiapan komponen, pedoman dan buku petunjuk, dan
evaluasi kelayakan terhadap alat-alat yang digunakan.
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4. Prelimiary field testing, yaitu melakukan uji coba secara terbatas untuk
mengumpulkan dan menganalisis data dengan cara wawancara, observasi
atau angket.
5. Main product revision, yaitu melakukan perbaikan terhadap produk awal
yang dihasilkan berdasarkan hasil uji coba awal sehingga diperoleh hasil
berupa model utama yang siap diuji coba lebih luas.
6. Main field testing, yaitu melakukan uji coba dalam cakupa yang lebih luas
untuk memperoleh evaluasi pada desain model.
7. Operational product revision, yaitu melakukan perbaikan dari hasil uji coba
secara luas yang telah dilakukan untuk memperoleh desai model operasional
yang siap divalidasi.
8. Operational field testing, yaitu uji validasi terhadap model operasional yang
dihasilkan melalui angket, wawancara, dan observasi serta analisis hasilnya.
Uji validasi bertujuan untuk menentukan kesiapan pakai suatu model yang
dikembangkan.
9. Final product revision, yaitu melakukan perbaikan akhir terhadap model
yang dikembangkan untuk menghasilkan produk akhir (final).
10. Dissemination and implementation, yaitu penyebarluasan produk yang
dikembangkan kepada masyarakat khususnya bidang pendidikan.
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F. Penelitian Relevan
Berikut ini merupakan beberapa penelitian relevan untuk mendukung
penelitian ini, antara lain:
1. Permatasari dkk (2017) dengan judul “Pengembangan E-Modul Berbasis
Adobe Flasb Pada Pokok Bahasan Sistem Reproduksi Untuk Kelas XI
MIPA SMA”. Hasil penelitian berupa E-Modul berbasis Adobe Flash.
Komponen E-Modul yang dihasilkan seperti materi Sistem Reproduksi,
gambar, video, soal.
2. Febrianti (2017) dengan judul “Pengembangan Modul Biologi Berbasis
Web Untuk Mendukung Pembelajaran Interaktif”. Hasil dari penelitian ini
adalah media pembelajaran berupa modul dengan komponen di dalamnya
seperti Indikator KD, beranda, panduan penggunaan modul, peta konsep,
materi Protista, forum, panduan praktikum dan evaluasi. Modul yang
dihasilkan tidak disertai gambar, video atau audio.
3. Arsal dkk (2019) dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran EModul Materi Sistem Peredaran Darah Pada Kelas XI MIPA SMAN 6
Barru”. Hasil dari penelitian ini adalah E-Modul dengan komponennya
seperti materi, video, animasi, tautan soal latihan, soal penilaian diri dan
tautan soal evaluasi. E-Modul ini dapat digunakan saat online maupun
offline.
Berdasarkan beberapa penelitian relevan tersebut, kebaharuan yang akan
dilakukan oleh peneliti adalah mengembangkan media pembelajaran berupa modul
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interaktif berbasis android yang dapat diakses secara online maupun offline.
Komponen modul interaktif yang akan dibuat berisi materi Klasifikasi Makhluk
Hidup, disertai dengan indikator KD dan panduan penggunaan modul, gambar,
video, rekomendasi aplikasi identifikasi, latihan soal dan LKPD. Materi yang
dikemas merupakan ringkasan materi, lebih efektif dan tidak terlalu padat untuk
mencegah kebosanan peserta didik dalam proses pembelajaran.
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G. Literatur Map
Peneliti

: Permatasari dkk, 2017

Mata Pelajaran: Biologi
Materi

: Sistem Reproduksi

Media

: E-Modul Berbasis Adobe
Flash

Komponen

: Materi, gambar, video, soal

Peneliti

: Febrianti, 2017

Mata Pelajaran: Biologi
Materi

: Protista

Media

: Modul Interaktif Berbasis

Web
Komponen

: Indikator KD, beranda,
panduan penggunaan modul,
peta konsep, materi, forum,
panduan

praktikum

dan

evaluasi.
Peneliti

: Arsal dkk, 2019

Mata Pelajaran: Biologi
Materi

: Sistem Peredaran Darah

Media

: E-Modul

Komponen

: Materi, video, animasi,
tautan

soal

latihan,

soal

penilaian diri, tautan soal
evaluasi.

Mata Pelajaran: Biologi
Materi
: Klasifikasi Makhluk Hidup
Media
: Modul Interaktif Berbasis
Android
Komponen
: Materi, indikator KD dan
panduan penggunaan modul,
gambar, video, rekomendasi
aplikasi identifikasi, soal
latihan dan LKPD.
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H. Kerangka Berpikir
Situasi pandemi Covid-19 mengakibatkan pembelajaran secara tatap muka
tidak dapat dilakukan. Guru dituntut untuk mampu mengemas pembelajaran secara
jarak jauh di masa darurat ini. Materi Klasifikasi Makhluk Hidup merupakan materi
esensial yang masih diajarkan dalam sitasi darurat Covid-19. Materi Klasifikasi
Makhluk Hidup merupakan salah satu materi biologi yang kompleks di tingkat
SMA. Kegiatan pembelajaran tidak lepas dari penggunaan media sebagai alat bantu
belajar dan penyampaian materi. Dari kegiatan wawancara analisis kebutuhan,
diketahui bahwa guru kesulitan dalam mengajar materi Klasifikasi Mahluk Hidup.
Keterbatasan waktu dan penggunaan media pembelajaran saat kegiatan belajar
mengajar secara jarak jauh menjadi kesulitan bagi guru Selain itu, kendala sinyal
akibat perbedaan lokasi pengaksesan belajar peserta didik saat pembelajaran jarak
jauh. Media pembelajaran yang telah diterapkan sekolah pada pembelajaran biologi
materi Klasifikasi Makhluk Hidup berupa power point, gambar, dan video.
Beberapa sekolah telah menggunakan aplikasi identifikasi tumbuhan dan ringkasan
materi. Keterbatasan waktu guru dan pembelajaran jarak jauh menjadi kesulitan
guru untuk menciptakan media yang membantu penyampaian materi Klasifikasi
Makhluk Hidup secara menyeluruh.
Dari permasalahan tersebut, salah satu media yang berpeluang untuk
dikembangkan dalam pembelajaran jarak jauh materi Klasifikasi Makhluk Hidup
untuk kelas X adalah modul interaktif berbasis android. Media yang dikembangkan
berisi ringkasan materi dan latihan soal untuk meningkatkan pemahaman peserta
didik terhadap materi Klasifikasi Makhluk Hidup dalam pembelajaran jarak jauh.
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Penelitian relevan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian oleh
Permatasari dkk (2017) dengan judul Pengembangan E-Modul Berbasis Adobe
Flash pada Pokok Bahasan Sistem Bereproduksi untuk Kelas XI MIPA
menghasilkan E-Modul dengan komponen isi berupa materi yang disertai gambar
dan video, dan soal tes. Penelitian yang dilakukan oleh Febrianti (2017) dengan
judul Pengembangan Modul Biologi Berbasis Web untuk Mendukung
Pembelajaran Interaktif menghasilkan modul berbasis web yang dibuat dengan
CMS (Content Management System) pada Wordpress dan didesain menggunakan
Corel Draw. Komponen dari modul yang dikembangkan yaitu seperti panduan
penggunaan modul, peta konsep materi, materi Sistem Reproduksi, forum, evaluasi,
dan panduan praktikum. Namun, diketahui bahwa modul yang dikembangkan tidak
disertai gambar atau video. Selain itu, penelitian materi modul yang dikembangkan
terlalu padat sehingga kurang menarik minat belajar peserta didik. Penelitian yang
dilakukan oleh Arsal dkk (2019) dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran
E-Modul Materi Sistem Peredaran Darah pada Kelas XI MIPA SMAN 6 Barru
menghasilkan E-Modul menggunakan platform Flip PDF Professional yang dapat
digunakan secara online maupun offline. Komponen E-Modul tersebut antara lain
materi, video, soal latihan, soal penilaian diri, dan soal evaluasi.
Pembelajaran konstruktivisme yang diterapkan dalam modul interaktif
berbasis android mendorong peserta didik untuk aktif dan berpartisipasi dalam
pembentukannya sendiri secara mandiri. Berikut ini bagan kerangka berpikir yang
didasari hasil dari analisis kebutuhan yang dilakukan di SMA Negeri 8 Yogyakarta,
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SMA Negeri 1 Bantul, SMA Negeri 6 Yogyakarta, SMA Pangudi Luhur
Yogyakarta, dan SMA Negeri 10 Yogyakarta:

Kondisi Awal
1. Sifat materi Klasifikasi kompleks
2. Merupakan materi yang wajib
diajarkan di masa darurat Covid-19
3. Keterbatasan waktu pembelajaran,
media, dan lokasi pengaksesan
pembelajaran jarak jauh dengan
materi yang banyak
4. Diperlukan media pembelajaran yang
bisa menyampaikan materi yang
kompleks untuk memudahkan peserta
didik memahami dan membentuk
pengetahuannya secara mandiri di
rumah pada pembelajaran jarak jauh.
5. Pengembangan media pembelajaran
berupa modul yang relevan dengan
standar KI dan KD materi Klasifikasi
Makhluk Hidup pada Kurikulum
2013

Penelitian Relevan
1. Permatasari dkk (2017) dengan
penelitiannya
berjudul
“Pengembangan E-Modul Berbasis
Adobe Flasb Pada Pokok Bahasan
Sistem Reproduksi Untuk Kelas XI
MIPA SMA”.
2. Febrianti
(2017)
dengan
penelitiannya
berjudul
“
Pengembangan Modul Biologi
Berbasis Web Untuk Mendukung
Pembelajaran Interaktif”.
3. Arsal dkk (2019) dengan judul
“Pengembangan
Media
Pembelajaran E-Modul Materi
Sistem Peredaran Darah Pada Kelas
XI MIPA SMAN 6 Barru”.

“Pengembangan Modul Interaktif Berbasis Android Pada Materi Klasifikasi
Makhluk Hidup Kelas X”
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukukan adalah Penelitian dan Pengembangan
(Research and Development). Jenis penelitian ini merupakan metode untuk
menghasilkan suatu produk tertentu dari hasil analisis masalah yang telah
dilakukan, sehingga produk hasil sesuai dengan permasalahan yang diangkat dan
memiliki keefektifan (Sugiyono, 2013). Penelitian dan Pengembangan digunakan
untuk mengatasi masalah pendidikan dengan meningkatkan efektifitas proses
belajar mengajar dan bukan untuk menguji teori. Produk yang dikembangkan pada
penelitian ini berupa Modul berbasis android materi Klasifikasi Makhluk Hidup
kelas X SMA. Teknik pengambilan data yang dilakukan berupa wawancara dan
kuisioner validasi produk.
Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2020 hingga Juli 2021.
Wawancara analisis kebutuhan dilakukan di lima sekolah, yaitu SMA Negeri 8
Yogyakarta, SMA Negeri 1 Bantul, SMA Negeri 6 Yogyakarta, SMA Negeri 10
Yogyakarta dan SMA Pangudi Luhur Yogyakarta.

16
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B. Langkah-Langkah Penelitian
Langkah-langkah atau prosedur dalam penelitian ini megacu pada lima tahapan
dari sepuluh tahapan Penelitian dan Pengembangan menurut Borg and Gall dalam
Sugiyono (2013) yang disajikan pada Gambar 3.1 di bawah ini:

Gambar 3. 1 Lima dari sepuluh tahapan Penelitian dan Pengembangan menurut Borg
and Gall dalam Sugiyono (2013).
1. Potensi dan Masalah
Survei analisis kebutuhan terkait produk yang akan dibuat dilakukan di
lima Sekolah Menengah Atas (SMA). Sekolah yang dikunjungi terdiri dari
SMA Negeri 8 Yogyakarta, SMA Negeri 1 Bantul, SMA Negeri 6 Yogyakarta,
SMA Negeri 10 Yogyakarta dan SMA Pangudi Luhur Yogyakarta. Kegiatan
wawancara analisis kebutuhan dilakukan terhadap guru biologi kelas X
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menggunakan daftar pertanyaan wawancara. Rancangan wawancara berfokus
kepada pelajaran biologi untuk SMA secara umum.
2. Mengumpulkan Informasi
Pengumpulan informasi dilakukan dengan mencatat hasil analisis
kebutuhan yang diperoleh. Bahan perencanaan dan pertimbangan pembuatan
produk oleh peneliti didasarkan pada hasil analisis kebutuhan. Informasi yang
diperoleh didukung dengan literature berupa buku dan jurnal agar informasi
lebih akurat.
3. Desain Produk
Informasi atau hasil analisis kebutuhan menjadi pertimbangan
penentuan materi dan jenis produk yang akan dikembangkan. Materi yang
dipilih disesuaikan dengan Kompetensi Dasar esensial yang telah ditentukan
oleh Pemerintah utuk diajarkan, khususnya pada masa pembelajaran jarak jauh.
4. Validasi Desain Produk
Produk dari penelitian ini dinilai dari segi kekurangan dan
kelebihannya. Produk yang telah divalidasi diharapkan memiliki hasil yang
baik. Validasi produk dilakukan oleh dua guru biologi sebagai ahli
pembelajaran dari SMA Negeri 10 Yogyakarta dan SMA Negeri 1 Bantul, satu
Dosen Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma sebagai ahli materi dan
satu Dosen Teknik Informatika Universitas Sanata Dharma sebagai ahli media.
5. Perbaikan Desain Produk
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Perbaikan desain produk media pembelajaran dilakukan oleh peneliti
dengan panduan hasil validasi oleh para ahli. Perbaikan ini bertujuan untuk
memperoleh hasil yang lebih baik dari media pembelajaran dengan materi yang
dipilih. Hasil produk yang telah diperbaiki diharapkan layak untuk
diujicobakan kepada peserta didik.

C. Spesifikasi Produk
Produk yang dihasilkan dari penelitian ini adalah media pembelajaran
berupa Modul Interaktif berbasis android. Spesifikasi Modul Interaktif berbasis
android yang dibuat antara lain:
1. Produk berupa aplikasi modul interaktif yang dioperasikan menggunakan
android semua tipe dengan minimal kapasitas RAM 2 GB agar dapat
mengoperasikan modul interaktif secara optimal.
2. Modul interaktif memuat Kompetensi Dasar (KD), Indikator Pencapaian
Kompetensi (IPK), ringkasan materi Klasifikasi Makhluk Hidup, panduan
penggunaan modul, gambar, video, rekomendasi aplikasi identifikasi, soal
latihan dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dari sumber yang sudah ada
maupun hasil dokumentasi pribadi peneliti.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Pengumpulan data oleh peneliti dilakukan dengan melakukan wawancara
secara tatap muka kepada guru biologi di lima Sekolah Menengah Atas di
Yogyakarta. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada guru biologi terkait
dengan pembelajaran biologi di luar jaringan dan di dalam jaringan yang meliputi
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penerapan RPP dan metode belajar, media pembelajaran, kegiatan praktikum,
kegiatan evaluasi, serta saran media pembelajaran. Selain itu, kegiatan validasi
terkait media yang dikembangkan dilakukan kepada dua guru biologi untuk
mengetahui kelayakan media. Berikut ini, paduan berupa kisi-kisi wawancara
analisis kebutuhan disajikan dalam Tabel 3.1 dan kisi-kisi kuisioner validasi
dissajikan pada Tabel 3.2 di bawah ini:
Tabel 3. 1 Kisi-kisi Wawancara Analisis Kebutuhan
Aspek
Penerapan RPP
danMetode
Belajar

Indikato
r
1. Penjelasan

2.

Media
Pembelajaran

1.

2.

Kegiatan
Praktikum

1.

RPP
dan
metode
pembelajaran yang diterapkan pada
pembelajaran luring / jarak jauh biologi
Penjelasan kendala dan solusi pada
pelaksanaan
RPP
dan
Metode
pembelajaran yang diterapkan
Penjelasan penggunaan media dan
perbedaannya dalam pembelajaran
secara luring / jarak jauh
Minat guru dan peserta didik dalam
penggunaan
media
pembelajaran
berbasis elektronik
Penjelasan pelaksanaan kegiatan
praktikum dan perbedaannya pada
pembelajaran luring / jarak jauh

No.
Pertanyaa
n
1, 2

3, 4
5, 6

7

8, 9

10
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2. Penjelasan kendala dan solusi pada
kegiatan praktikum pembelajaran
luring / jarak jauh
Kegiatan Evaluasi

Saran
Media
Pembelajara
n

1. Penjelasan

pelaksanaan
kegiatan
evaluasi pada pembelajaran luring /
jarak jauh
2. Penjelasan kendala dan solusi pada
kegiatan evaluasi pembelajaran luring /
jarak jauh
1. Saran media pembelajaran yang
sebaiknya
diterapkan
dalam
pembelajaran secara jarak jauh pada
materi klasifikasi makhluk hidup

11
12

13

Tabel 3. 2 Kisi-kisi Kuisioner Validasi Modul Interaktif
Aspek
Konten / Isi

Komunikasi Visual

Penggunaan dan
Penyajian
Kebahasaan

Indikator
Kesesuaian materi dengan Kompetensi
Dasar (KD) dan RPP
Tampilan media
Kesesuaian huruf, gambar, warna
Kualitas visual
Kualitas konsep media
Kualitas Materi
Pengoperasian navigasi
Kualitas Media
Penggunaan bahasa dan kata
Ketepatan kaidah

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

E. Teknik Analisis Data
Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dan
kualitatif yang dijabarkan sebagai berikut:
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1. Analisis Kuantitatif
Analisis kuantitatif dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik pada
perolehan skor instrument penilaian produk yang dilakukan oleh tenaga ahli
dan praktisi untuk mengetahui sejauh mana kelayakan media pembelajaran
yang dikembangkan oleh peneliti. Perolehan skor validasi dihitung
menggunakan kategori kelayakan dan validitas produk menurut Mardapi
(2008) yang pada Tabel 3.3 di bawah ini.
Tabel 3. 3 Kategori Kualitas dan Kelayakan Produk (Mardapi, 2008)
No.

Sko
r

Kategori Kinerja

1.

X ≥ 𝑥̅ + 1. SBx

Sangat baik

2.

𝑥̅ + 1. SBx > x ≥ 𝑥̅

Baik

3.

𝑥̅ > X ≥ 𝑥̅ −1. 𝑆𝐵𝑥

Rendah

4.

X< 𝑥̅ – 1. SBx

Sangat rendah

Keterangan Tabel 3.3:
𝑥̅

: Rerata skor keseluruhan peserta didik dalam satu kelas

1

2

(skor

maksimal + skor minimal)
SBx

: Simpangan baku skor keseluruhan
minimal)

X

: Skor yang diperoleh

1

6

(skor maksimal – skor
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Skala yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian adalah 1 – 4.
Rumus Mardapi untuk skala 1 – 4 dijabarkan di bawah ini:
𝑥̅

: Rerata ideal 1 (skor maksimal + skor minimal) = 1 (4+1) = 2,5
2
2

SBx

: 1(skor maksimal – skor minimal) = 1 (4-1) = 0,5
6
6

Kategori Kinerja:
Sangat Baik

= X ≥ 𝑥̅ + 1. SBx
= X ≥ 2,5 + 1. 0,5
=X≥3

Baik

= 𝑥̅ + 1. SBx > x ≥ 𝑥̅
= 2.5 + 0,5>x ≥ 2,5
= 3 > x ≥ 2,5

Rendah

= 𝑥̅ > X ≥ 𝑥̅ −1. 𝑆𝐵𝑥
= 2,5 > X ≥ 2,5 – 1 x 0,5
= 2,5 > x ≥ 2

Sangat rendah = X< 𝑥̅ – 1. SBx
= X < 2,5 – 1 x 0,5
=X<2
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2. Analisis Kualitatif
Pengumpulan data yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini
dilakukan dengan dua teknik, yaitu wawancara dan angket atau kuisioner.
Instrument yang digunakan peneliti berupa lembar wawancara kebutuhan dan
lembar angket atau kuisioner validasi produk. Lembar wawancara kebutuhan
digunakan untuk mengetahui kebutuhan guru terhadap pembelajaran biologi.
Lembar validasi digunakan untuk mengetahui kualitas media pembelajaran
yang dikembangkan peneliti, meliputi materi, media dan pembelajaran di
dalamnya. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis untuk mengetahui
kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti.

F. Indikator Keberhasilan
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dikatakan berhasil bila telah
memenuhi indikator keberhasilan, antara lain:
1. Penelitian ini menghasilkan media pembelajaran berupa modul interaktif
berbasis android pada materi Klasifikasi Makhluk Hidup
2. Media modul interaktif berbasis android pada materi Klasifikasi Makhluk
Hidup dikatakan layak jika berkategori kinerja “Baik” menurut Mardapi
(2008).

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
25

G. Kriteria Validator
Berikut ini kriteria validator media pembelajaran yang dibuat peneliti, antara lain:
1. Ahli atau validator Media
Ahli atau validator media berasal dari Dosen Teknik Informatika
Universitas Sanata Dharma. Kriteria ahli media adalah ahli yang menguasai
pemrograman aplikasi atau media berbasis android dan telah menekuni bidang
tersebut selama minimal satu tahun.
2. Ahli atau Validator Pembelajaran
Ahli atau validator pembelajaran merupakan Guru biologi kelas X SMA.
Validasi produk dalam penelitian ini melibatkan dua validator pembelajaran
dengan pengalaman mengajar biologi di kelas X selama minimal dua tahun.
3. Ahli atau validator Materi
Ahli atau validator materi berasal dari Dosen Program Studi Pendidikan
Biologi Universitas sanata Dharma. Dosen validator materi yang dipilih
merupakan Dosen pengampu mata kuliah Pendekatan Ilmiah Dasar dan atau
Keanekaragaman Hayati. Hal ini karena sebagai pendukung materi yang
digunakan oleh peneliti, yaitu Klasifikasi Makhluk Hidup.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kebutuhan
Tahap awal dari penelitian ini adalah kegiatan analisis kebutuhan. Analisis data
dilakukan dengan wawancara kepada guru biologi kelas X untuk mengetahui kondisi
pembelajaran di sekolah terkait materi yang bermasalah dan media pembelajaran yang
dibutuhkan. Wawancara dilakukan menggunakan daftar pertanyaan dan kisi-kisi
pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti agar proses wawancara berlangsung
dengan terstruktur. Wawancara analisis kebutuhan dilakukan di lima sekolah
menengah atas yang berbeda, yaitu SMA Negeri SMA Negeri 8 Yogyakarta, SMA
Negeri 1 Bantul, SMA Negeri 6 Yogyakarta, SMA Negeri 10 Yogyakarta dan SMA
Pangudi Luhur Yogyakarta.
Kisi-kisi pertanyaan yang dibuat berisi tentang tahapan pertanyaan terkait fakta
dan permasalahan yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran, khususnya pada
situasi pendemi Covid-19. Hasil wawancara selanjutnya digunakan sebagai acuan
dalam pengembangan media pembelajaran berbasis android untuk mendukung
pembelajaran dalam jaringan (jarak jauh) pada materi Klasifikasi Makhluk Hidup
untuk kelas X. Terdapat 13 butir pertanyaan mengenai penerapan RPP dan metode
belajar, media pembelajaran, kegiatan praktikum, kegiatan evaluasi, dan saran media
pembelajaran yang memerlukan pengembangan untuk pembelajaran di masa pandemi
Covid-19. Menurut peneliti, materi Klasifikasi Makhluk Hidup merupakan materi yang
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sulit untuk diajarkan oleh guru kepada peserta didik pada pembelajaran jarak jauh di
masa pandemi Covid-19 ini. Hal ini karena materi Klasifikasi Makhluk Hidup
memerlukan ketelitian dan logika peserta didik untuk dapat mengidentifikasi dan
mengklasifikasikan suatu makhluk hidup. Oleh karena itu, materi Klasifikasi Makhluk
Hidup dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini. Hasil wawancara analisis kebutuhan
disajikan pada tabel 4.1 di bawah ini.
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Tabel 4. 1 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
Aspek
Penerapan
RPP
da
nMetode
belajardi
pembelajaran
jarak jauh

Media
Pembelajara
ndalam
pembelajara
njarak jauh

SMA Negeri
10
Yogyakarta
Penerapan
RPP
singkat
denga
nmetode
pembelajaran
Discovery
Learning.

Berupa

SMA Negeri
1 Bantul
RPP
yang
digunakan adalah
RPP singkat dengan
metod
e
pembelajaran
Blended Learning.

SMA Negeri
6
Yogyakarta
RPP singkat
dengan metode
pembelajaran
Discovery
Learning.

Berupa video, PPT, Berupa PPT,
video buku paket Biologi video, gambar
, gambar, PPT / dengan
platform
denga
audio
dengan pembelajaran online n platform
platform
pembelajaran
pembelajaran
online
online

SMA Negeri
8
Yogyakarta
RPP
yang
digunakan adalah
RPP
singkat.
Namun
tida
k
diketahui
jeni
s metode
pembelajaran
yan
gditerapkan guru
Berupa ringkasan
materi,
PPT,
gambar,
video,
aplikas
i indentifikasi.

SMA Pangudi
Luhur
Yogyakarta
RPP singkat
sesuai dengan
anjuran
pemberintah,
dengan
penerapa
nDiscovery
Learningdalam
pembelajaran

Berupa
PPT
, ringkasan materi,
video, Ebook.
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Kendala yang
dihadapi
dalam
pembelajaran
jarak jauh





Materi
tidak
sepenuhnya
bisa
tersampaikan
dan
dipaham
i oleh
peserta
didik
karen
aketerbatasan
waktu
Pembuatan
kladogram
sulit

Materi Klasifikasi 
Makhluk
Hidup
yang luas sulit
untuk tersampaikan
secara jelas karena
teori pada bahan ajar 
sedikit dan terbatas
waktu.

Pembelajaran
menjadi
kurangnyata
bagi peserta
didik
Peserta
didiksulit
memahami
materi
karena
materinya
yang luas





Materi
Klasifikasi
Makhluk
Hiduptidak
dapat
tersampaikan
menyeluruh
karena
keterbatasan
waktu
dankurangnya
bahan ajar
Peserta
didiksulit
memahami





Pemahaman
peserta
didik
tidak
mendalam
tentang
mater
i Klasifikasi
Makhluk
Hidup
Gangguan
jaringan
internet
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SMA Negeri
10
Yogyakarta
untuk
dipraktikka
n

Aspek

Pelaksanaa
nKegiatan
Praktikum





SMA Negeri
1 Bantul

Praktikum
 Praktikum
saat
saat pembelajaran
pembelajaran
secara luar
luring
jaringan
dilaksanakan
dilakukan
dengan
dengan
melakukan
pengamatan
identifikasi
objek yang
dan
telah
ditentukan
klasifikiasi
oleh
langsung
guru
Praktikum
secar
pembelajaran
a
langsung
jarak
di
jau
sekolah.
h dilakukan

Praktikum
dengan
saat pembelajaran
observasi
secara
gambar
/
dalam jaringan
bentuk saja.
dilakukan dengan
pengamatan
objeksecara
mandiri di
lingkungan
tempat tinggal
dan

SMA Negeri
6
Yogyakarta

 Praktikum

SMA Negeri
8
Yogyakarta
materi
yan
gdipelajari.


saat
pembelajaran
secara
luringdilakukan
dengan
pengamatan
gambar / objek
secara
langsungdi
sekolah.
 Praktikum
saat
pembelajaran
secara

dalam jaringan
dilakukan
dengan
mengamati
dan
menganalisis
demonstrasi
percobaan
olehguru
tentangmateri
Klasifikasi

Praktikum
saat
pembelajaran
secara
luarjaringan
dilakukan
dengan
mengamati dan
mengidentifikasi
objek
menggunakan
buku / aplikasi
identifikasi.
Praktikum
saat
pembelajaran
secara
dalam jaringan
ditiadakan
/tidak
adakegiatan
pengganti
praktikum.

SMA Pangudi
Luhur
Yogyakarta

 Praktikum

saat
pembelajaran
secara
luar
jaringan
dilakukan
dengan
pengamatan
obejk
secar
abersama-sama
di sekolah.
 Praktikum
saat
pembelajaran
secara
dala
m jaringan
ditiadakan
/
kegiatan
pengganti
praktikum.
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membuat kunci
determinasi
secaramandiri

Makhluk
Hidup
dan
mengerjakan
LKS
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Aspek
Pelaksanaa
nKegiatan
Evaluasi

Saran
Medi
a
pembelajaran

SMA Negeri
10
Yogyakarta
Evaluasi
pembelajaran
jarakjauh
dilaksanaka
ndengan
mengerjakan soal

SMA Negeri
1 Bantul

SMA Negeri
6
Yogyakarta
Mengerjakan soal Mengerjakan soal
dan
tugas dan LKS dengan
denga beberapa platform
n
seperti
quizziz
beberapa
dan WAG
platform
seperti
quizziz
dibagikan
,
Google
Classroom,
berupa soft file
dan lainnya untuk
mencegah
kebosanan peserta
didik.
 Media
 Media
 Media
untuk
untuk
belajar yang
membantu
menyampaikan
memuat materi
guru
materi, video
Klasifikasi
menyampaikan
dansoal
Makhluk
materi
serta
Hidup untuk
Klasifikasi
mendukung
pembelajaran
Makhluk
keterampilan
jarak jauh
Hiduppada
peserta didik
 Pandua
pembelajaran
di lingkungan
n
jarak jauh
secara mandiri
evaluas
 Panduan
 Media
i
evaluasi
virtual
padamateri
laboratorium
Klasifikasi
untuk
makhluk
mendukung
Hidup
keterampilan
peserta

SMA Negeri
8
Yogyakarta
Mengerjakan soal
yang
diberika
n
melalui
beberapa
platform
seperti
Google
Classroom, WAG,
Microsoft Office.



Bahan

Media
belajar
yang
dapat
r yang
menjelaskan materi
mencakup
dan proses pada
materi lengkap materi secara lebih
dengan
jelas
untuk
penyertaan
pembelajaran
soal latihan
jarak jauh
bagi
peserta didik.
Panduan
praktikum
untuk
pembelajaran
jarak jauh
belaja



SMA Pangudi
Luhur
Yogyakarta
Pengerjaan
soa
lmelalui LMS
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didi
ksecara jarak
jauh.
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Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada guru biologi Kelas X di
lima sekolah menengah atas, diketahui bahwa materi Klasifikasi Makhluk Hidup
merupakan salah satu materi yang sulit diajarkan secara jarak jauh. Metode
pembelajaran yang digunakan oleh guru biologi di lima sekolah memiliki sedikit
perbedaan. SMA Negeri 10 Yogyakarta, SMA Negeri 6 Yogyakarta dan SMA Pangudi
Luhur Yogyakarta menggunakan metode Discovery Learning, sedangkan SMA Negeri
8 Yogyakarta lebih mengedepankan proses belajar anak yang sekiranya cocok untuk
diterapkan sehingga guru juga tidak mengetahui metode pembelajaran apa yang
diterapkan dalam pembelajaran biologi. SMA Negeri 1 Bantul menerapkan metode
Blended Learning dalam pembelajaran biologi.
Jenis media pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran jarak jauh oleh
guru biologi di lima sekolah yang telah diwawancarai berupa PPT, gambar, video dan
platform online yang digunakan oleh sekolah, namun peserta didik masih sulit untuk
memahami materi Klasifikasi Makhluk Hidup yang disampaikan oleh guru
menggunakan media pembelajaran yang telah digunakan. Selain itu, guru mengalami
kesulitan untuk menyampaikan materi Klasifikasi Makhluk Hidup secara lengkap pada
pembelajaran dalam jaringan karena adanya kendala-kendala seperti keterbatasan
waktu saat kegiatan belajar mengajar, jaringan internet yang tidak stabil yang juga
dipengaruhi oleh lokasi tinggal masing-masing peserta didik serta kemampuan peserta
didik menyediakan sarana belajar di dalam jaringan. Hampir semua guru yang telah
diwawancarai menyatakan bahwa pembelajaran dalam jaringan menghabiskan banyak
waktu guru karena harus menyiapkan materi dan media untuk pembelajaran jarak jauh.
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Menurut guru biologi SMA Negeri 1 Bantul, pembelajaran jarak jauh menurunkan
motivasi belajar peserta didik. Hal ini karena keterbatasan guru menyediakan media
pembelajaran yang bervariasi, sehingga peserta didik cenderung lebih menyukai
pembelajaran langsung atau di luar jaringan karena lebih mudah untuk memahami
materi biologi yang diajarkan. Guru di SMA Pangudi Luhur Yogyakarta menyatakan
bahwa guru kesulitan untuk membuat media digital yang dapat membantu dalam
penyampaian materi Klasifikasi Makhluk Hidup pada pembelajaran dalam jaringan di
masa pandemi Covid-19.
Kelima guru biologi yang telah diwawancarai mengatakan bahwa salah satu
media pembelajaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pembelajaran materi
Klasifikasi Makhluk Hidup di dalam jaringan ini adalah media atau bahan belajar yang
dapat merangkum materi secara lengkap dan menarik. Menurut guru, media
pembelajaran tersebut akan memudahkan guru dalam penyampaian materi,
menstimulasi dan memotivasi peserta didik di pembelajaran secara dalam jaringan
seperti saat pandemi Covid-19 ini. Selain itu, menurut kelima guru biologi yang telah
diwawancarai, pembelajaran secara dalam jaringan juga menyulitkan guru untuk
mengadakan kegiatan praktikum. Guru biologi SMA Negeri 10 Yogyakarta melakukan
kegiatan pengganti praktikum dengan mengajak peserta didik mengamati dan
mengidentifikasi gambar bangun ruang. Sedangkan guru biologi SMA Negeri 1 Bantul
mengganti kegiatan praktikum secara langsung dengan memberikan penugasan
pengamatan dan indentifikasi objek secara mandiri di lingkungan tempat tinggal dan
membuatnya dalam bentuk kunci determinasi. Guru biologi SMA Negeri 6 Yogyakarta
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melakukan kegiatan praktikum pada pembelajaran secara dalam jaringan dengan cara
mendemonstrasikan praktikum dan memberikan video demonstrasinya kepada peserta
didik untuk diamati dan dianalisis. Namun, kegiatan praktikum pada pembelajaran
secara dalam jaringan di SMA Negeri 8 Yogyakarta dan SMA Pangudi Luhur
Yogyakarta ditiadakan dan tidak ada kegiatan pengganti praktikum. Hal ini
dikarenakan keterbatasan kemampuan dan waktu guru dalam menyiapkan bahan ajar
dan belajar untuk pemblajaran secara dalam jaringan. Terkait dengan pengembangan
media belajar berbasis android untuk pembelajaran secara dalam jaringan berupa
modul interaktif disambut baik guru biologi yang telah diwawancarai. Media
pembelajaran berupa aplikasi modul interaktif diharapkan mampu menjawab
kebutuhan guru terkait media pembelajaran dalam pembelajaran secara dalam jaringan.
B. Deskripsi Produk Awal
Media pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti dibuat berdasarkan hasil
analisis kebutuhan yang telah dilakukan di lima SMA. Langkah-langkah yang
dilakukan peneliti pada tahap rancangan produk meliputi pembuatan perangkat
pembelajaran, pembuatan rancangan isi media, pembuatan storyboard, dan
pengembangan modul interaktif berbasis android. Gambaran produk awal modul
interaktif berbasis android dijabarkan sebagai berikut:
1. Pembuatan Perangkat Pembelajaran
Peneliti mengkaji Kompetensi Dasar materi Klasifikasi Makhluk
Hidup, yaitu dengan menguraikan setiap sub materi yang akan dicantumkan di
dalam modul. Hasil kajian dari Kompetensi Dasar tersebut digunakan sebagai
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acuan dalam menyusun Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP),
dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). RPP adalah rancangan kegiatan
pembelajaran yang dilakukan oleh guru bersama peserta didik. RPP tersusun
secara rinci dan sistematis sesuai dengan prosedur pembelajaran. Konsep
LKPD dirancang sesuai dengan jumlah jam pembelajaran dan indikator dari
setiap kegiatan pembelajaran.
2. Pembuatan Rancangan Isi Media
Rancangan isi media merupakan macam-macam komponen yang
tercantum dalam modul interaktif. Macam-macam komponen media tersebut
terdiri dari berbagai menu, seperti Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian
Kompetensi, materi, video materi, latihan, dan profil pengembang.
3. Pembuatan Storyboard Modul Interaktif
Storyboard merupakan skenario dari urutan tampilan atau halaman
Modul Interaktif berbasis android dalam bentuk sketsa gambar. Naskah
storyboard dibuat pada Microsoft Word maupun buku catatan. Desain tampilan
dibuat secara mandiri oleh peneliti menggunakan aplikasi Canva. Tampilan
pada storyboard secara sistematis dimulai dari beranda aplikasi modul, hingga
menu latihan untuk peserta didik yang berisi LKPD dan latihan soal. Setiap
tampilan atau halaman berisi materi dan / atau keterangan, dan gambar. Video
materi berada pada menu tersendiri dan pada beberapa bagian materi. bagian
materi. Penyisipan video materi. Sedangkan menu latihan berisi link LKPD
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yang tertaut dengan Google Drive peneliti dan soal latihan yang tertaut dengan
Google Formulir.
4. Pengembangan Modul Interaktif Berbasis Android
Naskah storyboard dan desain halaman modul disampaikan kepada jasa
pembuat aplikasi. Berikut ini merupakan desain tampilan Modul Interaktif
berbasis android materi Klasifikasi Makhluk Hidup yang dikembangkan:
a. Ikon Navigasi
Ikon navigasi digunakan ssebagai petunjuk alur penggunaan Modul
Interaktif yang dikembangkan. Jenis-jenis ikon navigasi yang digunakan
dicantumkan pada Tabel 4.2 berikut ini:
Tabel 4. 2 Ikon Navigasi
No.

Ikon Navigasi

Fungsi
Tombol previous / sebelumnya,
berfungsi untuk kembali ke slide atau
halaman sebelumnya.
Tombol next / selanjutnya, berfungsi
untuk menuju ke slide atau halaman
berikutnya.
Tombol pilihan, berfungsi untuk kembali
ke slide atau halaman Materi.
Tombol home, berfungsi untuk kembali
menuju ke slide atau halaman Menu
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No.

Ikon Navigasi

Fungsi
Tombol close/exit, berfungsi untuk
kembali ke slide atau halaman beranda;
dan untuk keluar dari aplikasi.

b. Halaman Utama
Tampilan halaman utama modul interaktif berbasis aplikasi
memiliki konsep utama yaitu mahkluk hidup. Dasar penentuan gambar pada
halaman beranda adalah keanekaragaman makhluk hidup dalam lima
kingdom. Bagian bawah dari tampilan halaman utama sedikit ada ruang
kosong bertujuan untuk letak tombol. Desain tampilan halaman utama
ditampilkan dalam Gambar 4.1 berikut.

Gambar 4. 1 Desain Halaman Beranda
Tombol Jelajah akan menuntun pengguna menuju halaman Menu.
Tampilan pada halaman Menu berisikan beberapa pilihan, antara lain yaitu
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Kompetensi Dasar dan Indikator, Materi, Video Materi, Latihan, Profil
Pengembang, dan Navigasi Keluar untuk menuju ke halaman beranda
aplikasi. Tampilan halaman Menu disajikan pada Gambar 4.2. Tombol
Info akan menuntun pengguna menuju halaman kata pengantar dan
pengaturan / cara penggunaan aplikasi. Halaman kata pengantar dan cara
penggunaan pada Info media bertujuan agar pengguna mengerti cara
penggunaan modul interaktif berbasis android sehingga dapat membantu
memperjelas alur penggunaan modul interaktif. Desain tampilan halaman
kata pengantar dan cara penggunaan ditampilkan pada Gambar 4.3 dan
Gambar 4.4 di bawah ini.

Gambar 4. 2 Desain Halaman Menu
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Gambar 4. 3 Desain Halaman Kata
Pengantar

Gambar 4. 4 Desain Halaman Cara
Penggunaan

c. Komponen Menu Modul Interaktif Berbasis Android
Halaman Menu pada modul interaktif memuat beberapa komponen
seperti Kompetensi Dasar, Materi, Video Materi, Latihan, Profil
Pengembang dan tombol exit. Tampilan halaman Menu Modul interaktif
disajikan pada Gambar 4.2 di atas. Komponen-komponen pada halaman
menu dijabarkan sebagai berikut:
1) Kompetensi Dasar dan Indikator
Komponen Kompetensi Dasar dan Indikator memuat tentang
KD 3.3 dan 4.3 materi Klasifikasi Makhluk Hidup beserta Indikator
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yang harus dicapai oleh peserta didik. Kompetensi Dasar 3.3 dan 4.3
merupakan salah satu kompetensi dasar esensial yang diajarkan pada
masa pandemic Covid-19. Pengembangan Indikator Pencapaian Dasar
disesuaikan dengan Kompetensi Dasar 3.3 dan 4.3. Desain halaman
Kompetensi Dasar ditunjukkan pada Gambar 4.5. Sedangkan desain
halaman Indikator ditunjukkan pada Gambar 4.6 berikut ini.

Gambar 4. 5 Desain Halaman Kompetensi Dasar
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Gambar 4. 6 Desain Halaman Indikator
2) Materi
Halaman Materi memuat sub-sub materi yang dibahahas pada
materi Klasifikasi Makhluk Hidup sesuai dengan panduan dari buku
panduan materi biologi kelas X Kurikulum 2013. Sub – sub materi
tersebut antara lain Prinsip Klasifikasi Makhluk Hidup, Dasar-dasar
Klasifikasi Makhluk Hidup, Tingkatan Takson dalam Klasifikasi,
Sistem Tata Nama Makhluk Hidup, Perkembangan Klasifikasi Makhluk
Hidup, dan Kunci Determinasi. Desain tampilan halaman Materi
ditunjukkan pada Gambar 4.7 berikut.
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Gambar 4. 7 Desain Halaman Materi
3) Video Materi
Halaman video materi berisi link video yang tersambung dengan
Youtube. Pemilihan konten video dari Youtube disesuaikan dengan
materi pada modul interaktif tentang Klasifikasi Makhluk Hidup yang
mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Desain tampilan halaman
Video Materi ditunjukkan pada Gambar 4.8 berikut ini.
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Gambar 4. 8 Desain Halaman Video Materi
4) Latihan
Halaman Latihan pada modul interaktif memuat LKPD dan Soal
Latihan peserta didik. LKPD disajikan dalam bentuk PDF pada Google
Drive peneliti. Melalui tombol pada bagian LKPD, peserta didik
diarahkan ke Google Drive peneliti agar peserta didik dapat mengunduh
LKPD. Tombol pada bagian Soal Latihan mengarahkan peserta didik
menuju pada Google Formulir yang berisikan soal-soal latihan
berbentuk pilihan ganda (PG) dan isian singkat. Desain tampilan
halaman Latihan ditunjukkan pada Gambar 4.9 berikut.
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Gambar 4. 9 Desain Halaman Latihan
5) Profil Pengembang
Halaman profil pengembang berisi data diri peneliti sebagai
pengembang modul interaktif. Desain tampilan halaman Profil
Pengembang ditunjukkan pada Gambar 4.10 berikut.
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Gambar 4. 10 Desain Halaman Profil Pengembang
Output yang dihasilkan dari pengembangan modul interaktif berbasis android
berupa file apk (application package file). Apk tersebut nantinya dapat dioperasikan
khusus pada perangkat android.

C. Data Hasil Validasi
Validasi desain media pembelajaran diuji oleh 4 ahli yang terdiri dari 1 ahli
media, 2 ahli pembelajaran, dan 1 ahli materi. Hasil validasi oleh para ahli adalah
sebagai berikut:
1. Hasil Validasi Ahli Media
Produk yang dikembangkan oleh peneliti divalidasi oleh 1 ahli media, yaitu
Dosen Teknik Informatika di Universitas Sanata Dharma. Validasi oleh ahli media
bertujuan untuk mengetahui kualitas dan kelayakan modul interaktif berbasis android
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pada materi Klasifikasi Makhluk Hidup untuk kelas X. Kegiatan validasi dilakukan
pada tanggal 14 Juni 2021 di Kampus III Paingan, Universitas Sanata Dharma. Aspek
yang dinilai oleh ahli media antara lain:
a. Aspek komunikasi visual
b. Aspek penggunaan dan penyajian
c. Aspek Kebahasaan
Rekapitulasi hasil validasi dari ahli media disajikan pada Tabel 4.3 di bawah ini:
Tabel 4. 3 Rekapitulasi Hasil Validasi oleh Ahli Media
Aspek yang dinilai

Hasil rekapitulasi

Komunikasi visual

17

Penggunaan dan Penyajian

22

Kebahasaan

8

Total Skor Keseluruhan

47

Jumlah Seluruh Item

15

Skor Rata-rata = Total skor keseluruhan : Jumlah 3, 13
seluruh Item
Kategori Kinerja

Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, hasil validasi oleh ahli media memperoleh skor
rata-rata yaitu 3,13. Hasil tersebut dikategorikan dalam kriteria Sangat Baik
berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus pada Tabel 3.2. Hal ini menyatakan
bahwa media pembelajaran berupa aplikasi modul interaktif Klasifikasi Makhluk
Hidup yang dikembangkan oleh peneliti layak digunakan dengan saran dan komentar
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untuk perbaikan. Adapun beberapa komentar yang diberikan oleh ahli media terhadap
aplikasi modul interaktif disajikan pada Tabel 4.4 sebagai berikut:
Tabel 4. 4 Saran dan Komentar Ahli Media
No. Aspek yang dinilai

Komentar
Komunikasi Visual

1.

Tampilan pada layar

Navigasi perlu diberi shortcut menuju
Home (desktop android)

2.

Kesesuaian pemilihan warna

Kontras warna teks dengan background

2. Hasil Validasi Ahli Pembelajaran
Media pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti juga divalidasi oleh 2
ahli pembelajaran, yaitu guru biologi kelas X dari SMA Negeri 10 Yogyakarta (Guru
1) dan Guru kelas X SMA Negeri 1 Bantul (Guru 2). Kegiatan validasi pembelajaran
dilakukan untuk mengetahui kualitas dan kesesuaian media pembelajaran terhadap
pembelajaran dan perangkat pembelajaran yang dibuat oleh peneliti. Kegiatan validasi
pembelajaran dilakukan pada tanggal 11 Juni 2021 di SMA Negeri 10 Yogyakarta dan
pada tanggal 16 Juni 2021 di SMA Negeri 1 Bantul. Beberapa aspek yang dinilai oleh
ahli pembelajaran, antara lain:
a. Aspek komunikasi visual
b. Aspek penggunaan dan penyajian
c. Aspek konten / isi
d. Aspek Kebahasaan
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Rekapitulasi hasil validasi dari ahli pembelajaran disajikan pada Tabel 4.5 di bawah
ini:
Tabel 4. 5 Rekapitulasi Hasil Validasi oleh Ahli Pembelajaran
Hasil rekapitulasi
Aspek yang dinilai
Guru 1

Guru 2

Komunikasi visual

24

24

Penggunaan dan Penyajian

24

26

Konten / Isi

28

36

Kebahasaan

7

8

Total Skor Keseluruhan

83

94

Jumlah Seluruh Item

24

24

3, 45

3,91

Skor Rata-rata = Total skor
keseluruhan : Jumlah seluruh Item
Kategori Kinerja

Sangat Baik

Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, diperoleh hasil skor rata-rata item yang berbeda
antara kedua ahli pembelajaran. Skor rata-rata dari hasil validasi oleh guru biologi kelas
X SMA Negeri 10 Yogyakarta adalah 3,45. Sedangkan skor rata-rata dari hasil validasi
oleh guru biologi kelas X SMA Negeri 1 Bantul adalah 3,91. Kedua skor rata-rata
tersebut dikategorikan dalam kriteria Sangat Baik berdasarkan hasil perhitungan
dengan rumus pada Tabel 3.2. Hal ini menyatakan bahwa pembelajaran dengan media
pembelajaran berupa aplikasi modul interaktif Klasifikasi Makhluk Hidup yang
dikembangkan oleh peneliti layak digunakan. Adapun saran dan komentar umum untuk
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perbaikan media pembelajaran dari kedua ahli pembelajaran disajikan pada Tabel 4.6
di bawah ini:
Tabel 4. 6 Saran dan Komentar Ahli Pembelajaran
Komentar
No.

Aspek yang dinilai

Guru 1

Guru 2

(SMAN 10 Yogyakarta)

(SMAN 1 Bantul)

Penggunaan dan Penyajian
1.

Kemudahan
navigasi

Icon link video lama
terkoneksi

Perlu penukaran posisi
bottom Info dan Jelajah
agar alur jelas
Perlu ditambahkan
navigasi untuk keluar dari
aplikasi

2.

Fleksibilitas
(kepraktisan) media

3.

Komponen modul
interaktif

-

Tambahan navigasi untuk
kembali ke halaman
Materi

Perlu ditambahkan
Perlu ditambahkan
petunjuk pengerjaan pada referensi sumber
LKPD dan latihan soal
Konten / Isi

1.

Kejelasan materi

Tambahkan keterangan
video conference di RPP

-

3. Data Hasil Validasi Ahli Materi
Validasi materi pada media pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti
dilakukan oleh ahli materi, yaitu Dosen Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma.
Validasi materi dilakukan untuk mengetahui kualitas materi pada modul interaktif dan
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keseuaiannya dengan Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang
telah dibuat peneliti. Validasi materi dilakukan pada tanggal 17 Juni 2021. Beberapa
aspek yang dinilai oleh ahli materi, antara lain:
a. Aspek konten / isi
b. Aspek penggunaan dan penyajian
c. Aspek kebahasaan
Rekapitulasi hasil dari validasi media pembelajaran oleh ahli materi disajikan
pada Tabel 4.7 di bawah ini.
Tabel 4. 7 Rekapitulasi Hasil Validasi oleh Ahli Materi
Aspek yang dinilai

Hasil Rekapitulasi

Konten / Isi

33

Penggunaan dan Penyajian

27

Kebahasaan

8

Total Skor Keseluruhan

68

Jumlah Seluruh Item

18

Skor Rata-rata = Total skor keseluruhan : Jumlah
seluruh Item
Kategori Kinerja

3,78
Sangat Baik

Berdasarkan rekapitulasi hasil pada tabel di atas, diketahui bahwa skor rata-rata
item validasi materi pada media pembelajaran yang dikebangkan oleh peneliti adalah
3,78. Hasil tersebut digolongkan dalam kategori “Sangat Baik” berdasarkan hasil
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perhitungan dengan rumus pada Tabel 3.2. Hal ini menyatakan bahwa materi pada
media pembelajaran berupa aplikasi modul interaktif Klasifikasi Makhluk Hidup yang
dikembangkan oleh peneliti layak dicantumkan dan sesuai dengan Kompetensi dasar
3.3. Adapun saran dan komentar umum untuk perbaikan media pembelajaran dari
kedua ahli pembelajaran disajikan pada Tabel 4.8 di bawah ini:
Tabel 4. 8 Saran dan Komentar Ahli Materi
No. Aspek yang dinilai

Komentar
Penggunaan dan Penyajian

1.

Kemudahan navigasi

Link ke aplikasi lain susah dibuka

Berdasarkan data validasi diatas, diperoleh skor rata-rata akhir dari keempat
validator yang disajikan dengan perhitungan di bawah ini:

Skor rata-rata akhir = (Skor rata-rata ahli media + skor rata-rata ahli
pembelajaran I
+ skor rata-rata ahli pembelajaran II + skor rata-rata ahli
materi) / 4
= (3,13 + 3, 45 + 3,91 + 3,78) / 4
= 3,56
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D. Produk Akhir
Pengembangan modul interaktif berbasis android layak diujikan dengan perbaikan untuk meningkatkan kualitas
media pembelajaran. Hasil perbaikan dan komentar umum dari validator / ahli media berinisial (R. A. K) untuk modul
interaktif berbasis android pada materi Klasifikasi Makhluk Hidup kelas X SMA disajikan pada Tabel 4.9 berikut ini:
Tabel 4. 9 Komentar Umum dan Revisi Ahli Media
No.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Aspek Komunikasi Visual

1.

Navigasi perlu diberi
shortcut
menuju
Home
(beranda
android)

Perlu
ditambahkan
navigasi untuk keluar dari
aplikasi menuju home
atau desktop android.

Hasil Revisi
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No.

2.

Komentar

Revisi

Kontras Warna teks Kontras
warna
dengan background background dan teks pada
aplikasi terlalu tinggi.
Produk tidak direvisi
terkait kontras warna
background dan teks.

Produk Awal

Hasil Revisi

-

-

Hasil perbaikan dan komentar umum dari validator / ahli pembelajaran I berinisial (N. W. H.) untuk media
pembelajaran berupa modul interaktif berbasis android pada materi Klasifikasi Makhluk Hidup kelas X disajikan pada Tabel
4.10 berikut ini:
Tabel 4. 10 Komentar Umum dan Revisi Ahli Pembelajaran I
No.

Komentar

Revisi

Produk Awal

Hasil Revisi

Aspek Penggunaan dan Penyajian
1.

Icon link video lama Pengoperasian
bottom
terkoneksi
navigasi untuk terhubung
dengan
video
pada
youtube dan google form

-

(sudah direvisi)
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No.

Komentar

Revisi
serta
google
diperbaiki

2.

Produk Awal

Hasil Revisi

-

(sudah direvisi)

-

(sudah direvisi)

drive

Perlu ditambahkan LKPD dan latihan soal
petunjuk pengerjaan dilengkapi
dengan
soal pada LKPD dan petunjuk pengerjaan
Latihan Soal
Aspek Konten / Isi

3.

Tambahkan
RPP yang digunakan
keterangan
video telah
ditambahkan
conference di RPP
keterangan tentang video
conference
yang
digunakan
dalam
pembelajaran jarak jauh
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Hasil perbaikan dan komentar umum dari validator / ahli pembelajaran II berinisial (S) untuk media pembelajaran
berupa modul interaktif berbasis android pada materi Klasifikasi Makhluk Hidup kelas X disajikan pada Tabel 4.11 di
bawah ini:
Tabel 4. 11 Komentar dan Revisi Ahli Pembelajaran II
No.

Komentar

Revisi

Produk Awal

Aspek Penggunaan dan Penyajian
1.

Penukaran
posisi Posisi bottom Info berada
bottom Info dan di atas bottom Jelajah
agar memperjelas alur
Jelajah
penggunaan
dan
mempermudah pengguna
dalam
pengoprasian
aplikasi.

Hasil Revisi
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No.
2.

Komentar

Revisi

Penambahan
navigasi
untuk
kembali ke Materi
pada
halamanhalaman materi

Penambahan
bottom
navigasi untuk kembali ke
halaman Materi untuk
memudahkan pengguna
saat ingin kembali ke
halaman Materi dari saat
membaca
pencabaran
materi

Produk Awal

Hasil Revisi
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No.

Komentar

Revisi

Produk Awal

(Contoh halaman yang diubah)

Hasil Revisi
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No.
3.

Komentar

Revisi

Perlu ditambahkan Komponen modul perlu
referensi sumber
ditambahkan
halaman
yang memuat referensi
sumber video youtube
yang digunakan pada
aplikasi. Produk hasil
revisi
sudah
mencantumkan
Referensi pada halaman
Menu aplikasi.

Produk Awal

Hasil Revisi
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Hasil perbaikan dan komentar umum dari validator / ahli materi berinisial (M. H. A) untuk media pembelajaran
berupa modul interaktif berbasis android pada materi Klasifikasi Makhluk Hidup kelas X disajikan pada Tabel 4.12 di
bawah ini:
Tabel 4. 12 Komentar dan Revisi Ahli Materi
No.

Komentar

Revisi

Produk Awal

Hasil Revisi

Aspek Penggunaan dan Penyajian
1.

Link ke aplikasi lain Perbaikan Navigasi yang
susah dibuka
terhubung ke aplikasi lain
agar mudah dibuka

√

√

Berdasarkan komentar dan hasil revisi oleh para validator, berikut ini merupakan kumpulan desain produk awal dan
produk akhir dari media pembelajaran berupa modul interaktif berbasis android pada materi Klasifikasi Makhluk Hidup kelas
X yang disajikan pada Tabel 4.13 di bawah ini.
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Tabel 4. 13 Hasil Revisi Desain Awal Produk dan Desain Akhir Produk
No.
1.

2.

Halaman
Beranda modul interakti

Menu

Desain Produk Awal

Desain Produk Akhir
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No.

Halaman

Desain Produk Awal

Desain Produk Akhir

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
62

No.
3.

Halaman
Penjabaran Materi (beberapa
contoh)

Desain Produk Awal

Desain Produk Akhir
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No.

Halaman

Desain Produk Awal

Desain Produk Akhir
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E. Kajian Produk Akhir dan Pembahasan
1. Kajian Produk Akhir
Produk akhir dari pengembangan media pembelajaran berupa modul interaktif
berbasis android pada materi Klasifikasi Makhluk Hidup untuk kelas X mengalami
sedikit perubahan dari produk awal. Hal tersebut disesuaikan dengan saran dan
komentar dari validator dan pertimbangan peneliti terhadap perbandingan hasil validasi
pada aspek aspek komunikasi visual, aspek konten / isi, dan aspek penggunaan dan
penyajian.
Perbaikan pada aspek komunikasi visual yang dilakukan oleh peneliti adalah
dengan menambahkan bottom exit/keluar pada halaman beranda media untuk keluar
dari aplikasi modul interaktif. Peneliti juga menambahkan navigasi berupa tombol
pilihan (garis 3) pada setiap halaman ringkasan materi untuk memudahkan pengguna
kembali ke halaman Materi. Sebelumnya, bottom pilihan untuk kembali ke Materi
hanya terletak di bagian akhir halaman ringkasan materi dari setiap sub materi,
sehingga pengguna harus kembali ke halaman awal materi atau ke halaman akhir setiap
sub materi. Posisi bottom pilihan berada di sebelah kiri bawah setiap halaman
mengikuti saran dari ahli media. Selanjutnya, peneliti tidak melakukan perbaikan pada
bagian kesesuaian pemilihan warna sesuai dengan komentar ahli media. Hal ini
didasarkan pada hasil validasi produk oleh kedua ahli pembelajaran. Menurut kedua
validator ahli pembelajaran, kesesuaian pemilihan warna media sudah tepat, baik untuk
warna background maupun untuk warna teks. Selain itu, pemilihan warna oleh peneliti
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telah disesuaikan dengan materi serta karakter peneliti sebagai penyusun. Peneliti juga
melengkapi halaman beranda modul interaktif dengan menambahkan logo universitas
dan juga nama penyusun. Hal ini bertujuan sebagai keterangan hak cipta
pengembangan media pembelajaran dan sebagai apresiasi atas produk yang dihasilkan.
Peneliti juga melakukan perbaikan pada aspek penggunaan dan penyajian, yaitu
bagian navigasi media. Berdasarkan hasil validasi oleh ahli materi dan ahli
pembelajaran, navigasi media susah dioperasikan atau susah terkoneksi dengan link di
luar media, seperti youtube, google drive, dan google formulir. Perbaikan navigasi
media dilakukan dengan merubah letak link video/google form/google drive yang
sebelumnya berada di halaman string link ke halaman navigasi. Tujuan perbaikan
navigasi media adalah agar navigasi mudah dioperasikan dan digunakan. Selanjutnya,
peneliti juga memperbaiki letak bottom Info dan Jelajah. Posisi bottom Info
sebelumnya berada di bawah bottom Jelajah sehingga pengguna tidak langsung
membaca cara penggunaan media. Setelah diperbaiki, bottom Info berada di atas
bottom Jelajah. Perubahan ini dilakukan berdasarkan saran dari ahli pembelajaran,
bertujuan untuk memperjelas alur penggunaan media pembelajaran oleh pengguna
sehingga pengguna dapat memahami pengaturan aplikasi modul interaktif pada bagian
Info. Selain itu, peneliti menambahkan komponen pada modul interaktif berupa menu
referensi. Penambahan referensi ini dilakukan berdasarkan saran dari salah satu ahli
pembelajaran dan bertujuan agar pengguna dapat mengetahui sumber video yang
tercantum di media pembelajaran sehingga dapat dijadikan referensi sumber untuk
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materi pembelajaran lainnya dan juga sebagai bagian dari etika pengembangan media.
Peneliti juga melakukan perbaikan pada aspek konten / isi yaitu dengan menambahkan
tujuan pembelajaran dan cara atau aturan pengerjaan pada bagian LKPD dan latihan
soal. Hal tersebut untuk mempermudah pemahaman peserta didik.
2. Pembahasan
Pengembangan media pembelajaran berupa modul interaktif berbasis android
pada materi Klasifikasi Makhluk Hidup kelas X dilakukan berdasarkan prosedur
pengembangan yang meliputi lima langkah penelitian sesuai dengan penelitian pada
Bab III. Langkah-langkah tersebut adalah potensi dan masalah, pengumpulan
informasi, desain produk, validasi desain produk dan perbaikan desain produk.
Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengetahui potensi dan
masalah dalam pembelajaran biologi. Pada tahap ini, peneliti melakukan wawancara
kebutuhan terhadap guru biologi kelas X di lima SMA di Yogyakarta. Sekolah-sekolah
tersebut antara lain SMA Negeri 8 Yogyakarta, SMA Negeri 1 Bantul, SMA Negeri 6
Yogyakarta, SMA Negeri 10 Yogyakarta dan SMA Pangudi Luhur Yogyakarta.
Peneliti melakukan wawancara analisis kebutuhan menggunakan daftar pertanyaan
seputar pembelajaran Biologi yang telah dilaksanakan, disertai kisi-kisi pertanyaan
agar lebih sistematis. Tujuan dilakukannya wawancara analisis kebutuhan adalah untuk
mengetahui permasalahan dan fakta yang ada dalam pembelajaran biologi kelas X yang
terkait dengan penggunaan media pembelajaran.
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Setelah tahapan wawancara analisis kebutuhan dilakukan, diperoleh informasi
yang berbeda-beda. Berdasarkan informasi permasalahan pembelajaran yang ada,
peneliti mengembangkan media pembelajaran berupa modul interaktif berbasis android
pada materi Klasifikasi Makhluk Hidup kelas X. Desain produk dibuat oleh peneliti
secara mandiri menggunakan media Canva. Sedangkan pembuatan aplikasi berbasis
android dibuat menggunakan program Android Studio oleh tenaga ahli programmer.
Komponen dari modul interaktif berbasis android yang dikembangkan antara lain
Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi, Materi, Video Materi,
Latihan, Referensi, dan Profil Pengembang. Materi yang dicantumkan pada modul
interaktif berbasis android merupakan ringkasan materi Klasifikasi Makhluk Hidup
dengan panduan buku ajar biologi kelas X Kurikulum 2013. Materi juga dilengkapi
dengan video belajar yang berasal dari Youtube serta rekomendasi aplikasi android
lainnya yang dapat membantu dalam proses pengklasifikasian makhluk hidup, seperti
aplikasi iNaturalist, Book of Mushroom, Map of Life, dan Beta.
Video materi yang ditautkan pada dari modul interaktif berbasis android berasal
dari Youtube. Pemilihan video disesuaikan dengan materi yang dibahas serta IPK.
Adapun video pada menu Video Materi adalah tentang Klasifikasi Makhluk Hidup dan
lima Kingdom yang digunakan dalam pengklasifikasian makhluk hidup, yaitu
Kingdom Animalia, Plantae, Fungi, Monera dan Protista. Menu Latihan pada modul
interaktif berbasis android terdiri dari LKPD dan latihan soal. Bottom pada LKPD
ditautkan dengan akun google drive peneliti agar memudahkan peserta didik dalam
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pengunduhan file LKPD. Sedangkan bottom latihan soal ditautkan dengan google form
yang berisikan soal latihan.
Setelah perancangan produk selesai, produk selanjutnya akan divalidasi dan
direvisi oleh validator. Validator terdiri dari 4 orang, antara lain 1 ahli materi dari
Dosen Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma, 1 ahli media dari Dosen Teknik
Informatika Universitas Sanata Dharma, dan 2 ahli pembelajaran yang masing-masing
guru biologi kelas X dari SMA Negeri 10 Yogyakarta dan SMA Negeri 1 Bantul.
Aspek-aspek media pembelajaran yang dinilai pada tahap validasi antara lain yaitu
aspek komunikasi visual, aspek penggunaan dan penyajian, aspek konten / isi dan
aspek kebahasaan. Berdasarkan hasil validasi media pembelajaran oleh para ahli,
diperoleh hasil skor rata-rata dari ahli media sebesar 3,13. Hasil skor rata-rata dari ahli
pembelajaran I adalah 3,45 dan ahli pembelajaran II adalah 3,91. Sedangkan hasil skor
rata-rata dari ahli materi adalah 3,78. Rerata skor validasi yang diperoleh adalah 3,56.
Hasil skor rata-rata dari keempat validator tersebut digolongkan dalam kategori Sangat
Baik dengan rumus perhitungan kevalidan media menurut Mardapi (2008). Langkah
terakhir dalam tahapan pengembangan media pembelajaran ini adalah revisi /
perbaikan produk. Perbaikan pada produk dilakukan berdasarkan saran dan komentar
para ahli sebagai validator serta pemikiran peneliti.
Pemilihan media yang dikembangkan oleh peneliti berupa modul interaktif
didasarkan pada hasil wawancara guru terkait saran media yang dibutuhkan, yaitu
media yang dapat membantu guru menyampaikan materi Klasifikasi Makhluk Hidup
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secara lengkap khususnya pada pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Peneliti
memilih membuat media pembelajaran berupa modul karena karena modul dapat
disajikan dengan penambahan komponen dan tampilan yang diharapkan sesuai dengan
sasaran pengguna, yaitu peserta didik kelas X. Penyajian secara interaktif bertujuan
untuk dapat melibatkan peserta didik dalam membangun pengetahuannya pada materi
Klasifikasi Makhluk Hidup. Letak interaktif dari modul interaktif yang dikembangkan
adalah tampilan modul yang disajikan dengan tombol-tombol yang memerlukan aksi
dari peserta didik untuk dapat menampilkan apa yang diinginkan. Penambahan
komponen pada modul didasarkan pada kebaharuan media yang dikembangkan
sebelumnya seperti aplikasi Biologi SMA pada Playstore android dan media
pengembangan dari penelitian relevan. Modul interaktif yang dikembangkan oleh
peneliti disajikan ukuran aplikasi sebesar 59 Megabyte (MB) dan hanya dapat
dioperasikan menggunakan android. Hal ini diharapkan sesuai dengan kemampuan
peserta didik dalam menyediakan handphone sebagai sarana pembelajaran.
Berdasarkan hasil wawancara dan validasi oleh para ahli tentang
pengembangan modul interaktif berbasis android pada materi Klasifikasi Makhluk
Hidup untuk kelas X, terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan media yang
dikembangkan. Kelebihan modul interaktif berbasis android yang dikembangkan,
antara lain:
a. Media dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran interaktif, khususnya pada
situasi pembelajaran jarak jauh.
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b. Media memiliki desain yang menarik karena terdapat variasi warna dan gambar
yang disesuaikan dengan materi.
c. Media dapat digunakan dalam kondisi online maupun offline.
d. Media berisikan ringkasan materi dan poin-poin penting tentang materi
Klasifikasi Makhluk Hidup kelas X dengan ukuran aplikasi sebesar 59 MB.
e. Media dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama, baik untuk
pembelajaran jarak jauh (PJJ) maupun pembelajaran tatap muka (PTM).
Adapun beberapa kekurangan dari media pembelajaran berupa modul interaktif
berbasis android antara lain:
a. Memerlukan biaya besar untuk pembuatan aplikasi oleh programmer.
b. Media tidak dapat terhubung dengan aplikasi lain seperti Youtube, Google drive
dan google form saat kondisi jaringan internet android offline.

F. Kendala / Keterbatasan
Beberapa kendala atau keterbatasan dalam pengembangan media pembelajaran
modul interaktif berbasis android pada materi Klasifikasi Makhluk Hidup kelas X,
antara lain:
1. Hanya dapat dioperasikan dengan sistem android.
2. Tidak dapat dioperasikan secara optimal dalam kondisi jaringan android offline.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang pengembangan media
pembelajaran berupa modul interaktif berbasis android, dapat disimpulkan
bahwa:
1. Modul interaktif berbasis android pada materi Klasifikasi Makhluk Hidup
kelas X dapat dibuat dalam bentuk aplikasi android dengan metode
pengembangan menurut Borg and Gall.
2. Modul interaktif berbasis android pada materi Klasifikasi Makhluk Hidup
kelas X dinyatakan sangat baik dengan skor rata-rata akhir dari penilaian
validator sebesar 3,56 dan layak diujicobakan dalam pembelajaran secara
terbatas.
B. Saran
Berikut beberapa saran dari Pengembangan Media Pembelajaran
Berupa Modul Interaktif Berbasis Android Pada Materi Klasifikasi Makhluk
Hidup Kelas X untuk mendukung penelitian dan pengembangan media
pembelajaran selanjutnya:
1. Melakukan analisis kebutuhan di lebih dari lima sekolah untuk
mendapatkan informasi yang lebih akurat
2. Mengembangkan media yang dapat dioperasikan pada sistem Android dan
IOS
71

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

Abdulhak Ishak & Deni Dermawan. (2013). Teknologi Pendidikan. Bandung: PT
Remaja Rosdakarya.
Ariyanto Agus, Desy Fajar Priyayi & Lusiawati Dewi. (2018). Penggunaan Media
Pembelajaran Biologi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Salatiga. Jurnal
BIOEDUKASI Volume 9 (1).
Arsal Muhammad, Muhammad Danial & Yusminah Hala. (2019). Pengembangan
Media Pembelajaran E-Modul Materi Sistem Peredaran Darah pada Kelas XI
MIPA SMAN 6 Barru. Diunduh dari http://eprints.unm.ac.id/12547/ pada tanggal
30 Oktober 2020, pukul 09: 21 WIB.
Arsanti Meilian. (2018). Pengembangan Bahan Ajar Mata Kuliah Penelitian Kreatif
Bermuatan Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Religious Bagi Mahapeserta didik
Mahapeserta didik Prodi PBSI, FKIP, UNISSULA. Jurnal Ilmiah Bahasa Dan
Sastra Volume 1. Hlm 69-88.
Asyhar Rayandra. (2011). Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran. Jakarta:
Gaung Persada (GP) Press.
Daryanto. (2014). Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013. Yogyakarta: Penerbit Gava
Media.
Febrianti Anissa Fitri. (2017). Pengembangan Modul Biologi Berbasis Web untuk
Mendukung
Pembelajaran
Interaktif.
Diunduh
dari
http://repository.radenintan.ac.id/3135/1/Skripsi_Full.pdf pada tanggal 30 Oktober
2020, pukul 08:43 WIB.
Firman & Sari Rahayu Rahman. (2020). Pembelajaran Online di Tengah Pandemi
Covid-19. Indonesian Journal Of Educational Science (IJES). Volume 2(2).
Hess S. (2014). Digital media and student learning: impact of electronic books on
motivation and achievement. New England Reading Associatiion Journal, 49 (2),
Hlm 35-39.
Kuswanto Joko & Ferri Radiansah. (2018). Media Pembelajaran Berbasis Android
Pada Mata Pelajaran Sistem Operasi Jaringan Kelas XI. Jurnal Media Infotama
Volume 14(1).

72

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
73

Mardapi D. (2008). Teknik Penyusunan Instrumen Tes dan Non Tes. Yogyakarta: Mitra
Cendikia.
Munir. (2012). Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi informasi dan
Komunikasi. Bandung: Alfabeta.
Nurhasnawati. (2011). Model-model Pembelajaran Konstruktivisme. Jurnal An Nida’
Volume 36(2). Hlm 237-259
Permatasari Elma Ayu, Imam Mudakir & Kamalia Fikri. (2017). Pengembangan EModul Berbasis Adobe Flash pada Pokok Bahasan Sistem Bereproduksi untuk
Kelas XI MIPA. Jurnal Ilmu Pendidikan MIPA Volume 19 (1).
Putra N. (2011). Reseacrh and DevelopmentReseacrh and Development, Penelitian
dan Pengembangan Suatu Pengantar. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
Rahdiyanta Dwi. (2016). Teknik Penyusunan Modul. Diunduh dari
http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/dr-dwi-rahdiyanta-mpd/20teknik-penyusunan-modul.pdf pada tanggal 26 Juli 2021, pukul 20:06 WIB.
Sanjaya Wina. (2006). Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses
Pendidikan. Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media.
Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,
dan R & D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuanititatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung:
Penerbit Alfabet.
Trianto. (2009). Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif: Konsep,
Landasan, dan Implementasinya pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP). Jakarta: Penerbit Kencana.
Uno Hamzah B. & Nurdin Mohamad. (2011). Belajar Dengan Pendekatan
Pembelajaran PAILKEM: Aktif, Inovatif, Lingkungan, Kreatif, Efektif, Menarik.
Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.
Wahyuni Tri, Sri Wahyuni, & Yushardi. (2017). Pengembangan Modul Multimedia
Inetraktif Berbasis E-Learning Pada Pokok Bahasan Besaran dan Satuan di SMA.
Jurnal Pembelajaran Fisika Volume 6 Nomor 4. Hlm 404-410.
Yektyastuti Resti dan Jaslin Ikhsan. (2016). Pengembangan Media Pembelajaran
Berbasis Android Pada Materi Kelarutan Untuk Meningkatkan Performa

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
74

Akademik Peserta Didik SMA. Jurnal Inovasi Pendidikan IPA Volume 2. Hlm 8890.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
75

LAMPIRAN

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
76

Lampiran 1 Silabus Kegiatan
SILABUS KEGIATAN
Satuan pendidikan

: Sekolah Menengah Atas (SMA)

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas / Program

: X / IPA

Semester

: Ganjil

Tahun Ajaran

: 2021/2022

Kompetensi

Materi

Kegiatan

Dasar

Pelajaran

Pembelajaran

3.3 Menjelaskan Klasifikasi

Mengamati

Indikator
Pencapaian
Kompetensi
3.3.1

Memahami Teknik

prinsip-

Makhluk Hidup

Peserta didik diberikan prinsip

prinsip

a. Prinsip

media Aplikasi Modul

makhluk hidup

klasifikasi Tes

klasifikasi

klasifikasi

Interaktif yang berisi

3.3.2

makhluk

makhluk

materi dan soal latihan

dasar-dasar

hidup dalam

hidup

untuk diamati

klasifikasi

lima
kingdom

b. Dasar
klasifikasi

Penilaian

hidup

Non tes

Menjelaskan Portofolio
Presentasi
makhluk

Alokasi

Sumber

Waktu

Belajar

6 JP

Irnaningtyas.
2016. Biologi
untuk
SMA/MA
kelas X.
Jakarta:
Penerbit
Erlangga
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4.3 Menyusun
kladogram
berdasarkan
prinsipprinsip
klasifikasi
makhluk
hidup.

makhluk

Mencoba

3.3.3

hidup

Peserta didik mencoba

tingkatan

menyelesaikan soal

dalam

determinasi

latihan pada media

makhluk hidup

sederhana

Aplikasi Modul

3.3.4 Mengonsepkan

Interaktif

sistem

c. Kunci

d. Kladogram
(pohon
filogeni)
e. Sistem
klasifikasi
makhluk
hidup:
takson,
binomial
nomenklatur

Menentukan
takson
klasifikasi

tata

Menanya
Peserta didik bertanya
terkait materi
Klasifikasi Makhluk
Hidup pada saat
presentasi dan tanya
jawab
Mengkomunikasikan
Peserta didik
mempresentasikan dan
menjelaskan secara

hidup

berdasarkan

kaidah

binomial nomenklatur
3.3.5

Menjelaskan

makhluk

hidup
3.3.6

Menganalisis

kunci determinasi
4.3.1
kladogram
mandiri

Sekolah
Menengah
Atas (SMA) /
Madrasah
Alia (MA)
Kelas X.
Jakarta:

perkembangan
klasifikasi

2014. Biologi
untuk

nama

makhluk

Irnaningtyas.

Membuat
secara

Erlangga
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lisan dan tulisan

4.3.2

Menunjukkan

mengenai hasil tugas

kelompok

yang telah dikerjakan

hidup

makhluk
berdasarkan

tingkatan taksonnya
Menalar
Peserta didik
memahami materi
yang telah dipelajari
dan mampu
mengerjakan tugas dan
latihan soal
berdasarkan gambar,
video dan materi yang
ada

4.3.3

Merancang

kunci determinasi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
79

Lampiran 2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
A. Identitas Sekolah
Satuan Pendidikan

: Sekolah Menengah Atas (SMA)

Materi Pelajaran

: Biologi

Kelas / Semester

: X / Ganjil

Materi

: Klasifikasi Makhluk Hidup

Alokasi Waktu

: 8 JP x 45 Menit

B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
KD

No.

IPK

3.3 Menjelaskan

3.3.1 Memahami prinsip klasifikasi makhluk hidup

prinsip-

3.3.2 Menjelaskan dasar-dasar klasifikasi makhluk

prinsip
klasifikasi

hidup
3.3.3 Menentukan

makhluk
hidup dalam

tingkatan

takson

dalam

klasifikasi makhluk hidup
3.3.4 Mengonsepkan sistem tata nama makhluk

lima kingdom

hidup

berdasarkan

kaidah

binomial

nomenklatur
3.3.5

Menjelaskan

perkembangan

klasifikasi

makhluk hidup
3.3.6
4.3 Menyusun
kladogram

Pertemuan 1
4.3.1

klasifikasi

Membuat kladogram secara mandiri
Pertemuan 2

berdasarkan
prinsip-prinsip

Menganalisis kunci determinasi

4.3.2

Menunjukkan

kelompok

makhluk

berdasarkan tingkatan taksonnya.

hidup
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Pertemuan 3

makhluk
hidup

4.3.3

Merancang kunci determinasi sederhana

C. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan
model pembelajaran Inkuiri dan Discovery Learning, peserta didik dapat
menentukan dasar klasifikasi makhluk hidup, membuat sistem klasifikasi dan
pengelompokkan makhluk hidup, serta menjaga dan menyayangi keanekagaraman
hayati dengan perbedaan dan persamaan makhluk hidup yang telah ditemukan,
berperilaku teliti, tekun dan jujur terhadap fakta, disiplin dan berani
mengemukakan pendapat.
D. Materi Pembelajaran
1. Pengetahuan Faktual
Mengetahui perbedaan dan persamaan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri
makhluk hidup, tingkatan takson, kunci determinasi dan kladogram.
2. Pengetahuan Konseptual
Memahami konsep tentang prinsip, dasar, sistem klasifikasi, sistem tata nama,
manfaat dan perkembangan klasifikasi makhluk hidup serta kladogram
3. Pengetahuan Prosedural
Menganalisis langkah-langkah pengklasifikasian makhluk hidup, pembuatan
kunci determinasi dan pembuatan kladogram.
4. Pengetahuan Metakognitif
Merancang kunci determinasi untuk mengklasifikasi makhluk hidup

E. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran
Pendekatan

: Saintifik
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Model

: Inkuiri dan Discovery Learning

Metode

: Belajar mandiri, tanya jawab, penugasan.

F. Alat/Media dan Sumber Belajar
1. Alat/Media
Laptop, Smart phone Android, LKPD, PPT, Aplikasi Modul Interaktif
Klasifikasi Makhluk Hidup, Zoom Meeting
2. Sumber Belajar
 Irnaningtyas. 2016. Biologi untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) /
Madrasah Alia (MA) Kelas X. Jakarta: Erlangga
 Artikel / Jurnal Ilmiah
 Aplikasi Modul Interaktif Klasifikasi Makhluk Hidup

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 : Pembelajaran Inkuiri (2 x 45 menit)
Kegiatan

Sintaks Model
Pembelajaran

1. Guru

Pendahuluan

Alokasi

Deskripsi Kegiatan
membuka

dengan
pembuka

salam
melalui

Waktu

kegiatan 10’
dan

doa

aplikasi

Zoom meeting
2. Guru mengecek kehadiran
dan kesiapan peserta didik
untuk melaksanakan kegiatan
Apersepsi

pembelajaran
3. Guru menampilkan gambar
berbagai jenis makhluk hidup
melalui PPT
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Guru

menanyakan

kepada

peserta didik,
 Apa yang kalian pikirkan
setelah melihat gambar
tersebut?
 Bagaimana

cara

membedakan satu jenis
dengan jenis lainnya?
Peserta didik dipersilahkan untuk
menjawab
sesuai

pertanyaan

dengan

pengetahuan

guru

argumen
awal

dan

masing-

masing
4. Guru menanggapi jawaban
peserta didik,
 Ya, terdapat perbedaan
dan

persamaan

ciri

antara jenis-jenis burung
maupun makhluk hidup
lainnya. Cara yang dapat
dilakukan
membedakan

untuk
berbagai

jenis makhluk hidup
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adalah

dengan

melakukan

klasifikasi

makhluk hidup
5. Guru menanyakan kepada
peserta didik,
 Apakah

ada

yang

mengetahui nama cabang
ilmu

biologi

mempelajari

yang

klasifikasi

makhluk hidup?
Peserta

didik

dipersilahkan

menjawab pertanyaan dari guru
6. Guru menanggapi kembali
jawaban peserta didik,
 Ya, benar. Cabang ilmu
Biologi yang mempelajari
tentang

Klasifikasi

Makhluk Hidup adalah
Taksonomi.
7. Peserta didik memperhatikan
gambar
makhluk

keanekaragaman
hidup

ditampilkan guru

yang
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Peserta

didik

mendengarkan

pertanyaan yang guru berikan,
 Menurut kalian, apa yang
membedakan

setiap

makhluk hidup?
Peserta

didik

dipersilahkan

menjawab pertanyaan dari guru
dengan
Motivasi

argumennya

masing-

masing.
8. Guru

memotivasi

peserta

didik
 Oleh karena itu, kita

Orientasi

harus

menjaga

keragamann

makhluk

hidup di sekitar kita
9. Guru menjelaskan kepada
Organisasi

peserta didik mengenai tujuan
pembelajaran
10. Peserta didik dibimbing guru
mempersiapkan aplikasi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
85

Modul Interaktif Klasifikasi
Makhluk Hidup
 Silahkan kalian membuka
aplikasi modul interaktif
Klasifikasi

Makhluk

Hidup yang telah
diunduh.
Inti

Stimulasi



Peserta didik mendengarkan 70’
pertanyaan dari guru,
Dari

macam-macam

makhluk hidup di sekitar
tempat tinggal yang telah
kalian

ketahui,

menurut

kalian apa manfaat dari
pengelompokkan

makhluk

hidup?


Peserta didik menanggapi
pertanyaan dan berpendapat
secara aktif, guru
mendengarkan

setiap

jawaban yang ada.
Identifikasi dan



Peserta

didik

Klarifikasi

mengidentifikasi

Permasalahan

permasalahan

yang

dibimbing guru,
Bagaimana

tahapan

dan

pembagian sistem klasifikasi
makhluk hidup?
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Membuat



Hipotesis

Peserta

didik

menyampaikan

pendapat

dan argumennya masingmasing
Mengumpulkan



Data

Peserta didik mengunduh
LKPD

1

dari

aplikasi

Modul Interaktif di bagian
Latihan pada Menu.


Peserta

didik

informasi
aplikasi

mencari

dari
maupun

buku,
jurnal

ilmiah untuk menjawab
pertanyaan pada LKPD 1
Menganalisis



Data

Peserta

didik

yang

dibimbing guru menuliskan
jawabannya pada LKPD
yang telah dibagikan.


Peserta

didik

mengumpulkan LKPD 1
yang telah beri jawaban.
Ambil



Kesimpulan

Peserta didik yang bersedia
untuk
hasil

mempresentasikan
pengerjaannya

dipersilahkan


Peserta didik melakukan
verifikasi jawaban masingmasing melalui pemaparan
oleh peserta didik yang
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mempresentasikan
olahan

hasil

LKPD

1

dan

dibimbing oleh guru


Peserta didik dipersilahkan
bertanya terkait hal yang
belum

dipahami

menambahkan

atau

pendapat

jika ada perbedaan konsep
dari

yang

telah

dipresentasikan.


Peserta didik diminta untuk
dapat menghargai setiap
jawaban dari peserta didik
lainnya.

Generalisasi



Peserta

didik

dibimbing

oleh guru memverifikasi
serta menguatkan konsep
peemahaman yang sudah
benar

dan

mengoreksi

konsep pemahaman yang
kurang tepat
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Penutup

Merangkum

1. Peserta

didik

dibimbing 10’

guru menyimpulkan tentang
hal-hal apa saja yang telah
dipelajari hari ini
Refleksi

2. Peserta didik merefleksikan
proses pembelajaran yang

Tindak Lanjut

telah dilakukan
3. Peserta didik diminta untuk
mempelajari

materi

tingkatan takson dan sistem
tata nama makhluk hidup.

Pertemuan 2: Pembelajaran Inquiri (2 x 45 menit)
Kegiatan

Sintaks Model
Pembelajaran

Pendahuluan

Alokasi

Deskripsi Kegiatan
1. Guru
dengan

membuka
salam

Waktu

kegiatan 10’
dan

doa

pembuka melalui aplikasi
Zoom Meeting
2. Guru mengecek kehadiran
dan kesiapan peserta didik
untuk
Apersepsi

melaksanakan

kegiatan pembelajaran.
3. Guru menampilkan gambar
buruk merak pada PPT dalam
Zoom
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Peserta

didik

mendengarkan

pertanyaan dari guru,
 Apa yang kalian pikirkan
setelah

melihat

dua

gambar tersebut?
 Perbedaan
persamaan

dan
apa

yang

kalian temukan dari dua
gambar

tersebut?

Mengapa demikian?
4. Peserta didik dipersilahkan
untuk menjawab pertanyaan
sesuai dengan argumen dan
pengetahuan awal masingmasing
5. Guru menanggapi jawaban
peserta

didik

menampilkan gambar,

sambil
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(Gbr 1. Merak Biru)

(Gbr 2. Merak Hijau)
 Ya, dua gambar diatas
merupakan

burung

merak.

Terdapat

perbedaan wakna pada
bulunya.

Hal

tersebut

disebabkan

oleh

keragaman

spesiesnya.

Gambar

merupakan

1

merak biru, sedangkan
gambar

2

merupakan

merak hijau.
6. Peserta didik mendengarkan
pertanyaan dari guru,
 Menurut kalian, apa nama
ilmiah dari dua jenis
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burung

merak

pada

gambar tersebut?
Motivasi

Peserta

didik

dipersilahkan

menjawab pertanyaan dari guru.
7.

Guru memotivasi siswa,
 Ketelitian

penting

dilakukan dalam segala hal
termasuk mengidentifikasi
makhluk

hidup.

Oleh

karena itu, telitilah agar

Orientasi

mendapatkan hasil yang
baik.
Organisasi

8. Guru menjelaskan kepada
peserta

didik

mengenai

tujuan pembelajaran
9. Peserta didik dibimbing guru
mempersiapkan

aplikasi

Modul Interaktif Klasifikasi
Makhluk Hidup
 Silahkan kalian membuka
aplikasi modul interaktif
Klasifikasi

Makhluk

Hidup

ada

yang

handphone

di

kalian

masing-masing.
Inti

Stimulasi



Peserta didik mendengarkan
pertanyaan dari guru,

70’
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Setiap jenis makhluk hidup di
alam

memiliki

ilmiahnya

nama

masing-masing.

Menurut kalian, apa yang
menyebabkan

perbedaan

pada nama ilmiah dari setiap
jenis makhluk hidup?


Peserta didik dipersilahkan
aktif dalam berpendapat, guru
mendengarkan

setiap

jawaban yang ada.
Identifikasi dan



Peserta didik dibimbing guru

Klarifikasi

untuk

Permasalahan

permasalahan

mengidentifikasi

Bagaimana tingkatan takson
makhluk hidup dari tingkat
tertinggi

hingga

tingkat

terendah?


Peserta didik mendengarkan
pertanyaan dari guru kembali,
Menurut kalian, bagaimana
kaidah penelitian tata nama
binomial nomenklatur?

.
Membuat
Hipotesis



Peserta didik dipersilahkan
menyampaikan pendapatnya
masing-masing,

guru

mendengarkan

dan
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menanggapi setiap jawaban
peserta didik.
Mengumpulkan



Data

Peserta

didik

mengunduh

LKPD 2 dari aplikasi Modul
Interaktif di bagian Latihan
pada Menu.


Peserta

didik

mencari

informasi dari buku, aplikasi
maupun jurnal ilmiah untuk
menjawab pertanyaan pada
LKPD 2
Menganalisis



Data

Peserta

didik

untuk

menuliskan jawabannya pada
LKPD yang telah dibagikan.


Peserta

didik

diminta

mengumpulkan LKPD 2 yang
telah beri jawaban.
Ambil



Kesimpulan

Peserta didik yang bersedia
untuk

mempresentasikan

hasil

pengerjaannya

dipersilahkan


Peserta didik dibimbing guru
melakukan verifikasi jawaban
masing-masing

melalui

pemaparan oleh peserta didik
yang mempresentasikan hasil
olahan LKPD 2 miliknya.
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Peserta didik dipersilahkan
bertanya terkait hal yang
belum

dipahami

atau

menambahkan pendapat jika
ada perbedaan konsep dari
yang telah dipresentasikan.


Peserta didik diajak untuk
dapat

menghargai

setiap

jawaban dari peserta didik
lainnya.
Generalisasi



Peserta didik dibimbing guru
melakukan verifikasi serta
penguatan
pemahaman

terkait

konsep

yang

sudah

benar dan mengoreksi konsep
yang kurang tepat.
Penutup

Merangkum

1. Peserta

didik

guru

bersama 10’

menyimpulkan

tentang hal-hal apa saja
Refleksi

yang telah dipelajari hari
ini

Tindak Lanjut

2. Peserta

didik

merefleksikan

untuk
proses

pembelajaran yang telah
dilakukan
3. Peserta

didik

diminta

untuk mempelajari materi
Perkembangan Klasifikasi
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Makhluk Hidup dan Kunci
Determinasi.

Pertemuan 3: Discovery Learning (2 x 45 menit)
Sintaks
Kegiatan

Model

Alokasi

Deskripsi Kegiatan

Waktu

Pembelajaran
Pendahuluan

1. Guru membuka kegiatan dengan
salam dan doa pembuka melalui
aplikasi Zoom Meeting
2. Guru mengecek kehadiran dan
kesiapan peserta didik untuk
melaksanakan
Apersepsi

kegiatan

pembelajaran
3. Guru menampilkan gambar

 Sistem
hidup

klasifikasi
selalu

makhluk

mengalami

perkembangan dari waktu ke
waktu. Terdapat enam tokoh
dalam

perkembangan

klasifikasi makhluk hidup.

10’

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
96

Guru menanyakan kepada peserta
didik,
 Apakah diantara kalian ada
yang mampu menunjukkan
nama

dari

masing-masing

tokoh pada gambar tersebut?
 Apa saja sistem kingdom yang
pernah

digunakan

secara

internasional?
Peserta didik dipersilahkan untuk
menjawab pertanyaan guru sesuai
dengan argumen dan pengetahuan
awal masing-masing
4. Guru

menanggapi

jawaban

peserta didik sambil menampilkan
gambar,
 Ya, jawaban kalian saling
melengkapi. Gambar berikut
ini adalah nama para tokoh
dalam

perkembangan

klasifikasi makhluk hidup dan
perkembangan

klasifikasi

yang dikemukakannya.
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Motivasi

5. Guru bertanya,
 Menurut kalian, kingdom apa
saja

yang

mengalami

perkembangan?

Orientasi

Peserta didik dipersilahkan menjawab
pertanyaan dari guru
Organisasi

6. Guru memotivasi peserta didik
 Kita wajib menjaga makhluk
hidup yang ada untuk generasi
yang akan datang
7. Guru menjelaskan kepada peserta
didik

mengenai

tujuan

pembelajaran
8. Guru meminta peserta didik untuk
mempersiapkan aplikasi Modul
Interaktif

Klasifikasi

Makhluk

Hidup
 Silahkan
aplikasi
Klasifikasi

kalian

membuka

modul

interaktif

Makhluk

Hidup

yang ada di handphone kalian
masing-masing.
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Inti

Stimulasi



Peserta

mendengarkan 70’

didik

pertanyaan guru,
Menurut kalian, saat ini kita
menggunakan sistem klasifikasi
berapa

kingdom?

Apa

saja

kingdom-kingdom tersebut?


Peserta didik dipersilahkan aktif
dalam

berpendapat.

Guru

mendengarkan setiap jawaban
yang ada.
Identifikasi



Peserta

didik

mengidentifikasi

masalah,

Masalah

a. Organisme yang baru atau
belum

diketahui

dapat

diidentifikasi dengan melihat
ciri-ciri

dan

sifat

yang

dimilikinya
b.

Penggunaan

kunci

determinasi

dalam

mengklasifikasikan

suatu

organisme


Peserta

didik

aktif

mengemukakan
Guru

dalam

pendapatnya.

mendengarkan

semua

pendapat yang ada.


Peserta

di

tanggapan guru,

mendengarkan
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Baik, untuk mengetahui hal-hal
tersebut,

mari

kita

belajar

bersama-sama

mengenai

perkembangan

klasifikasi

makhluk

hidup

dan

kunci

determinasi.


Peserta didik mengunduh LKPD 3
dari aplikasi Modul Interaktif di
bagian Latihan > LKPD pada
Menu.

Pengumpulan



Data

Peserta didik mencari informasi
dari buku, aplikasi maupun jurnal
ilmiah

untuk

menjawab

pertanyaan pada LKPD 3 yang
dikerjakan secara mandiri


Peserta

didik

mencatat

hasil

berupa jawaban yang diperoleh
pada LKPD 3


Peserta

didik

diminta

mengumpulkan hasil LKPD yang
dimiliki

oleh

masing-masing

peserta didik dalam bentuk sebuah
laporan dengan format yang telah
diberikan dan dikumpulkan paling
lambat pada pukul 18.00 WIB hari
ini.
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Pengolahan



Data

Peserta didik dipersilahkan yang
belum dipahami dari LKPD 3



Guru

mendengarkan

semua

pertanyaan yang ada.
Verifikasi



Peserta

didik

pertanyaan

mendiskusikan

yang

ada

terkait

pengerjaan LKPD 3 yang akan
dikerjakan secara mandiri. .


Peserta didik diminta untuk dapat
menghargai setiap jawaban dari
peserta didik lainnya.



Peserta

didik

dipersilahkan

bertanya terkait hal yang belum
dipahami
pendapat

atau

menambahkan

jika ada perbedaan

konsep dari yang telah
didiskusikan bersama.
Generalisasi



Peserta didik diarahkan untuk
menyimpulkan hasil diskusi yang
sudah diperoleh dari kegiatan
belajar ini.

Penutup

didik

diminta

untuk 10’

Tindak

Peserta

Lanjut

mengerjakan Latihan Soal pada link
yang ada di bagian Latihan – Soal dari
Aplikasi Modul Interaktif sebagai
persiapan sebelum ulangan harian
materi Klasifikasi Makhluk Hidup di
pertemuan berikutnya
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Pertemuan 4: Pembelajaran Inquiri (2 x 45 menit)
Kegiatan

Sintaks Model
Pembelajaran

Pendahuluan

Alokasi

Deskripsi Kegiatan
1. Guru

membuka

Waktu

kegiatan 10 ‘

dengan salam dan doa pembuka
melalui aplikasi Zoom Meeting
2. Guru mengecek kehadiran dan
kesiapan peserta didik untuk
melaksanakan

kegiatan

pembelajaran.
Apersepsi

3. Guru bertanya, apakah kalian
sudah mempersiapkan diri
untuk ulangan harian hari ini?
Peserta

didik

dipersilahkan

menjawab pertanyaan dari guru
Motivasi

4. Guru memotivasi peserta didik
 Kerjakanlah ulangan ini
dengan jujur dan yakin
dengan

persiapan

yang

telah dilakukan.
Orientasi

5. Guru menyampaikan tujuan
pembelajaran

Organisasi

6. Peserta didik diminta untuk
membuka kembali aplikasi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
102

Modul Interaktif Klasifikasi
Makhluk Hidup
 Silahkan kalian membuka
aplikasi

modul

interaktif

Klasifikasi Makhluk Hidup
yang ada di handphone
kalian masing-masing.
Inti

Stimulasi



Peserta didik mendengarkan 70’
pernyataan yang diberikan,
Silahkan menanyakan hal-hal
yang perlu ditanyakan terkait
LKPD 3 dan tentang materi
ulangan hari ini



Peserta

didik

dipersilahkan

aktif dalam berpendapat, guru
mendengarkan setiap jawaban
yang ada.
Identifikasi dan



Peserta

didik

untuk

Klarifikasi

mengidentifikasi

Permasalahan

terkait LKPD 3 dan materi

pertanyaan

ulangan hari ini
Membuat



Hipotesis

Peserta didik yang dibimbing
guru menemukan jawaban dari
pertanyaan-pertanyaan seputar
LKPD 3 yang telah dikerjakan
dan materi yang ada

Mengumpulkan
Data



Peserta

didik

diminta

menyimpan sumber belajar dan
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mempersiapkan

diri

untuk

ulangan harian


Peserta didik diberikan soal
ulangan

untuk

dikerjakan

selama 45 menit
Menganalisis



Data

Peserta

didik

mengerjakan

ulangan harian diawasi oleh
guru

Ambil



Kesimpulan

Hasil

ulangan

dikumpulkan

pada

waktu

yang

telah

ditentukan


Peserta

didik

verifikasi

melakukan

jawaban

masing-

masing melalui tanya jawab
seputar ulangan harian yang
telah diselesaikan.


Peserta didik diminta untuk
dapat

menghargai

setiap

jawaban dari peserta didik
lainnya.
Generalisasi



Guru

melakukan

verifikasi

serta penguatan terkait konsep
yang

sudah

benar

dan

mengoreksi konsep yang
kurang tepat.
Penutup

Merangkum

4. Peserta didik bersama guru
menyimpulkan tentang hal-

10’

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
104

hal apa saja yang telah
Refleksi

dipelajari hari ini
5. Peserta didik merefleksikan

Tindak Lanjut

proses pembelajaran yang
telah dilakukan
6. Peserta

didik

diminta

mempelajari materi Virus
untuk pertemuan berikutnya
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Lampiran 3 Lembar Kerja Peserta Didik 1
LKPD 1
Klasifikasi Makhluk Hidup
Nama Lengkap

:

Kelas

:

Nomor absen

:

Hari / tanggal

:

A. Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik diharapkan mampu memahami prinsip klasifikasi makhluk
hidup
2. Peserta didik diharapkan mampu memahami dasar-dasar klasifikasi
makhluk hidup

B. Petunjuk Pengerjaan
1. Unduhlah file PDF LKPD 1 dan ubahlah menjadi bentuk Ms. Word
2. LKPD 1 boleh dikerjakan dengan cara diketik / tulis tangan (print out)
3. Sumber belajar berupa aplikasi modul interaktif Klasifikasi Makhluk
Hidup dan sumber lainnya (buku / jurnal)
4. Hasil LKPD 1 dikumpulkan dalam bentuk soft file ke Google Drive
guru. Jika pengerjaan secara tulis tangan, maka peserta didik
mengumpulkan hasil scan LKPD yang telah dikerjakan.
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C. Soal
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar dan teliti!
1. Klasifikasi Makhluk Hidup
a. Apa yang dimaksud dengan klasifikasi makhluk hidup?
….
b. Apa nama cabang ilmu biologi yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup?
….
c. Apa manfaat dari klasifikasi makhluk hidup? Sebutkan minimal 3 manfaat!
1) ….
2) ….
3) ….
4) ….
5) ….

2. Dasar Klasifikasi Makhluk Hidup
Amatilah gambar-gambar dibawah ini dan identifikasilah jawaban dari di
bawah ini!
a. Pengklasifikasian hewan berdasarkan ciri-ciri morfologinya pada gambar
di bawah ini tergolong dalam klasfikasi sistem ……
Hewan Berparuh

Gambar 1. Burung pelikan

Gambar 2. Ayam

b. Beberapa gambar di bawah ini digolongkan dalam klasifikasi sistem
………… sebagai tumbuhan.................................
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Gambar 1. Kayu manis

Gambar 2. Kemiri

Gambar 3. Kunyit

Gambar 4. Serai

c. Pengklasifikasian tanaman berdasarkan ukurannya seperti pada gambar di
bawah ini tergolong ke dalam sistem klasifikasi ….

Gambar 1. Pohon rambutan
3. Kladogram

Gambar 2. Semak alang-alang
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Buatlah kladogram secara mandiri di bawah ini dengan panduan video materi
kladogram yang ada di aplikasi modul!
Langkah-langkah:
a. Lihat kembali contoh pembuaatan kladogram dari video pada modul
interaktif materi Dasar-dasar Klasifikasi Makhluk Hidup bagian
Klasifikasi Sistem Filogenik
b. Setelah itu, amati kelima gambar hewan pada tabel di bawah ini
c. Identifikasi ciri-ciri kelima gaambar hewan yang ada pada gambar
d. Beri tanda centang (√) pada baris gambar hewan yang memiliki
ciri-ciri seperti yang kamu tuliskan hingga tersisaa satu hewan
pada karakter atau ciri-ciri terakhir.
Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Spesies Hewan
Spesies

Karakter

Ikan lele

Burung elang

Singa

Sapi

Catatan: berilah tanda ceklist (√) pada hewan yang memiliki ciri-ciri yang
dituliskan di kolom paling kiri.
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Hasil Kladogram:

………….
………….

…………
……
……
…….
…..…

…….

Kesimpulan:

-

Selamat mengerjakan -
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Lampiran 4 Lembar Kerja Peserta Didik 2

LKPD 2
Klasifikasi Makhluk Hidup
Nama Lengkap

:

Kelas

:

Nomor absen

:

Hari / tanggal

:

A. Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik diharapkan mampu menentukan tingkatan takson
dalam klasifikasi makhluk hidup
2. Peserta didik diharapkan mampu mengonsepkan sistem tata nama
makhluk hidup berdasarkan kaidah binomial nomenklatur
3. Peserta didik diharapkan mampu mengelompokkan makhluk hidup
berdasarkan tingkatan taksonnya

B. Petunjuk Pengerjaan
1. Unduhlah file PDF LKPD 2 dan ubahlah menjadi bentuk Ms. Word
2. LKPD 2 boleh dikerjakan dengan cara diketik / tulis tangan (print
out)
3. Sumber belajar berupa aplikasi modul interaktif Klasifikasi
Makhluk Hidup dan sumber lainnya (buku / jurnal)
4. Hasil LKPD2 dikumpulkan dalam bentuk soft file ke Google Drive
guru. Jika pengerjaan secara tulis tangan, maka peserta didik
mengumpulkan hasil scan LKPD yang telah dikerjakan.
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C. Soal
1. Tingkatan Takson dalam Klasifikasi
a. Tuliskan pada kolom di bawah ini tingkatan takson tumbuhan padi dari yang
paling rendah hingga yang paling tinggi dengan menerapkan kaidah sistem tata
nama binomial nomenklatur!

b.

Lengkapilah pernyataan tingkatan takson makhluk hidup di bawah ini

dan berikan penjelasan singkat pengelompokkannya seperti yang telah
dicontohkan! (Pilihan jawaban : Class / ordo / famili / genus / spesies )
Contoh : Tumbuhan-tumbuhan di bawah ini dikelompokkan dalam
satu Genus, yaitu Hibiscus

Hibiscus syriacus

Hibiscus rosa-sinensis

Hibiscus tiliaceu

Penjelasan pengelompokkan:
Ketiga gambar tersebut memiliki kemiripan morfologi dan kata genus
yang tertulis sama, yaitu Genus Hibiscus.
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1) Hewan-hewan di bawah ini dikelompokkan dalam satu .............. , yaitu
……….

a) Anjing (Canis sp.)

b) Kucing (Felis sp.)

c) Sapi ( Bos sp.)

Penjelasan pengelompokkan:
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..

2) Tumbuhan-tumbuhan di bawah ini dikelompokkan dalam satu .............. ,
yaitu ………

a) Kentang

b). Cabai

(Solanum
sp.)
(Capsicum sp.)
Penjelasan
pengelompokkan:

c). Terong
(Solanum sp.)

…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
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3) Jamur-jamur di bawah ini dikelompokkan dalam satu.............. , yaitu
………….

a) Jamur madu

( Armillaria mellea)

b) Jamur kancing
( Agaricus bisporus )

Penjelasan pengelompokkan:
………………………………………….………………………………
………………………………………….………………………………
………………………………………….………………………………

2. Sistem Tata Nama Binomial Nomenklatur
Sebutkan kaidah sistem tata nama binomial nomenklatur dalam bentuk poin!
(minimal 4)
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3. Buatlah mind map tentang Klasifikasi Makhluk Hidup: Sistem lima Kingdom
yang dikemukakan oleh R. H. Whittaker pada tahun 1969 dengan aturan
sebagai berikut:
a. Cantumkan ciri-ciri dari setiap kingdom (minimal 4 ciri-ciri)
b. Mind map dapat diketik maupun ditulis tangan dengan rapi
c. Mind map dibuat secara mandiri sesuai kreatifitas masing-masing

-

Selamat Mengerjakan -
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Lampiran 5 Lembar Kerja Peserta Didik 3
LKPD 3
Praktikum Mandiri Kunci Determinasi
Nama Lengkap

:

Kelas

:

Nomor absen

:

Hari / tanggal

:

1. Pengantar
Pernahkah kamu mengamati makhluk hidup di sekitarmu? Terdapat
persamaan dan perbedaan antar makhluk hidup. Makhluk hidup di sekitarmu
dapat diidentifikasi berdasarkan sifat dan ciri-cirinya. Apa yang bisa dilakukan
untuk mengidentifikasi makhluk hidup? Nah, untuk mengetahui jawabannya,
maka kamu dapat melakukan pengamatan mandiri terhadap objek-objek yang
telah ditentukan oleh guru. Lengkapilah rancangan pengematan berikut,
lakukan pengamatan sesuai dengan alat dan bahan yang mudah kamu dapatkan
di rumah atau di sekitar tempat tinggalku dan lengkapi laporannya!
2. Tujuan
a. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan perkembangan klasifikasi
makhluk hidup
b. Peserta didik diharapkan mampu merancang kunci determinasi sederhana

3. Alat dan Bahan
a. Daun, bunga, dan buah dari berbagai macam tumbuhan yang mewakili
kelompok Gymnospermae, Dikotil, dan Monokotil (yang ada di sekitar
tempat tinggalmu)
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b. Aplikasi modul interaktif Klasifikasi Makhluk Hidup
c. Smartphone
d. LKPD
e. Alat tulis

4. Cara Kerja
1) Pelajari dan analisislah video materi tentang kunci determinasi pada
aplikasi modul interaktif
2) Kemudian, tentukan objek berupa daun, bunga, dan buah dari tumbuhan
yang mewakili kelompok Gymnospermae, Dikotil, dan Monokotil yang
dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu.
3) Ambilan foto objek yang diamati
4) Amati ciri-ciri morfologinya
5) Carilah informasi mengenai klasifikasi bertingkat dari objek yang diamati
6) Catat hasil pengamatan pada lembar pengamatan
7) Lakukan secara berulang untuk setiap objek yang diamati

5. Tabel Hasil Pengamatan Objek
No.
1.

Nama
Tumbuhan
Nama

Foto Objek

Ciri-ciri Morfologi

lokal

(nama ilmiah)
2.
3.
4.
5.
6
Dst.
(Minimal 5 objek dari tumbuhan yang ditemukan di sekitar tempat tinggal)
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6. Rancangan Kunci Determinasi Sederhana
1. a. …….
b. …….
2. a. …….
c. ............ dst

(Buatlah kunci determinasi sederhana berdasarkan ciri-ciri tumbuhan yang kamu
amati! Panduan pembuatan kunci determinasi ada pada Video Kunci Determinasi
dari apk modul interaktif)
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7.

Tabel Hasil Kunci Determinasi
No.

Nama Objek

Nomor Kunci

Klasifikasi Bertingkat

Determinasi
(Contoh: 1a – 2b -

(dari yang paling tinggi

...dst)

hingga ke yang paling
rendah)

8. Pertanyaan
1) Menurut pendapatmu, bagaimana perkembangan klasifikasi makhluk hidup
yang diterapkan saat ini dan pengaruhnya terhadap pengidentifikasian makhluk
hidup?
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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2) Bagaimana langkah-langkah kegiatan yang kamu lakukan untuk menyusun
kunci determinasi sederhana? (penjelasan dalam bentuk poin-poin)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

3) Bandingkan ciri-ciri morfologi dari objek-objek yang telah kamu amati!
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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4) Apa saja manfaat yang kamu rasakan dari penggunaan kunci determinasi dalam
pengidentifikasian makhluk hidup? (min 3)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………….

- Selamat Mengerjakan -
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Lampiran 6 Panduan Skoring Lembar Kerja Peserta Didik 1
PANDUAN SKORING LKPD 1
No.
1 a.

Jawaban
Menjelaskan

Pedoman Penskoran

Skor
Maks

pengertian Skor 5: jika terdapat 4

5

klasifikasi makhluk hidup: kata kunci
Klasifikasi

makhluk

adalah

pengelompokkan kata kunci

makhluk

hidup

hidup Skor 4: jika terdapat 3

berdasarkan Skor 3: jika terdapat 2

ciri-ciri tertentu yang dimiliki kata kunci
oleh masing-masing organisme. Skor 2: jika terdapat 1
Kata kunci: pengelompokkan/ kata kunci
kelompok, ciri-ciri, makhluk Skor 1: jika menjawab
hidup,

organisme, salah

dasar/berdasarkan.
1b.

1c.

Menyebutkan nama cabang

Skor 3: jika menjawab

ilmu biologi yang mempelajari

benar

klasifikasi makhluk hidup:

Skor 1: jika menjawab

Taksonomi.

salah

Menuliskan minimal 3 manfaat

Skor 8: jika

dari klasifikasi makhluk hidup:

menuliskan lebih dari

1) Dapat mengetahui

3 manfaat

hubungan kekerabatan

Skor 7: jika

antar organisme

menuliskan 3 manfaat

2) Menyederhanakan

Skor 5: jika

objek studi Biologi agar menuliskan 2 manfaat
lebih mudah dipelajari

Skor 3: jika
menuliskan 1 manfaat

3

8
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3) Mengetahui

Skor 1: jika jawaban

perkembangan
proses

evolusi

dan salah
suatu

makhluk hidup
4) Mempermudah
membedakan

dalam
setiap

jenis makhluk hidup
2a.

Menjawab pengklasifikasian

Skor 3: jika jawaban

hewan berdasarkan ciri-ciri

benar

morfologinya dalam klasifikasi

Skor 1: jika jawaban

sistem : Filogenetik /

salah

3

Filogenik
2b.





Menjawab penggolongan

Skor 6: jika kedua

objek pada gambar dalam

jawaban benar

klasifikasi sistem:

Skor 3: jika salah satu

Artifisial /Buatan.

jawaban benar

Menjawab objek pada

Skor 1: jika kedua

gambar sebagai tumbuhan:

jawaban salah

6

rempah / bumbu
2c.

Menjawab pengklasifikasian

Skor 3: jika menjawab

tanaman berdasarkan

benar

ukurannya seperti pada gambar

Skor 1: jika menjawab

dalam klasifikasi sistem :

salah

Alamiah

3

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
123

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Spesies Hewan

3.






Mengisi tabel sesuai

Skor 10: jika 3 aspek

dengan petunjuk yang

benar

ada

Skor 7: jika 2 aspek

Menuliskan karakter

benar

sesuai dengan

Skor 5: jika 1 aspek

persamaan dan

benar

perbedaan spesies

Skor 1: jika jawaban

hewan dengan benar

salah

10

Memberi tanda centang
yang sesuai dengan
karakter spesies hewan
yang dituliskan
Hasil Kladogram





Mengisi diagram hasil

Skor 5: jika 2 aspek

kladogram sesuai

benar

dengan hasil tabel 1

Skor 3: jika 1 aspek

yang telah dibuat

benar

Ketepatan penempatan

Skor 1: jika jawaban

nama hewan dan

salah

5

karakteristiknya.

Kesimpulan Kladogram


Membuat kesimpulan

Skor 7: jika 3 aspek

sesuai dengan hasil dari

benar

kladogram yang telah

Skor 5: jika 2 aspek

dibuat

benar
Skor 2: jika 1 aspek
benar

7

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
124



Membuat kesimpulan

Skor 1: jika jawaban

menggunakan bahasa

salah

yang efektif dan efisien


Penelitian kesimpulan
berupa poin-poin
Total Skor

Pedoman Penilaian

Nilai : Total Skor yang diperoleh x 2

50
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Lampiran 7 Panduan Skoring Lembar Kerja Peserta Didik 2
PANDUAN SKORING LKPD 2
No.
1 a.

Jawaban

Pedoman Penskoran

Menuliskan tingkatan takson

Skor

10:

jika

dari yang paling rendah hingga

menuliskan 8 tingkatan

yang paling tinggi:

takson dengan urutan

1. Variasi (Varietas / Ras)

benar (tingkatan takson

2. Spesies (Species / Jenis)

dari yang paling rendah

3. Genus (Marga)

hingga

4. Famili (Familia / Suku)

tinggi

5. Ordo (Bangsa)

Skor

6. Class (Kelas)

menuliskan 8 tingkatan

7. Filum / Divisi

takson dengan urutan

8. Kingdom / Regnum

terbalik

(Kerajaan)

yang

paling

8:

Jika

Skor

7:

Jika

menuliskan 7 tingkatan
takson dengan urutan
yang benar
Skor

6:

menuliskan

jika
minimal

lima tingkatan takson
dengan urutan

yang

benar
Skor

4:

(1)

menuliskan
takson

jika

tingkatan

minimal 6

dengan urutan yang

Skor
Maks
10
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salah;

(2)

jika

menuliskan

4

tingkatan

takson

dengan urutan

yang

benar
Skor

3:

jika

menuliskan 3 tingkatan
takson dengan urutan
yang benar
Skor

2:

jika

menuliskan 2 tingkatan
takson dengan urutan
yang benar
Skor

1:

jika

menuliskan 1 tingkatan
takson dengan urutan
yang benar
1b.1 Memberikan jawaban dengan Skor 5: jika 3 aspek
ketentuan:

tampak

1. Mengelompokkan dalam Skor 3: jika 2 aspek
satu Kelas / Class
2. Menuliskan

tampak
nama Skor 1: jika 1 aspek

pengelompokkan kelas tampak
dengan

benar,

yaitu

Mamalia
3. Memberikan penjelasan
yang

logis

terkait

kesamaan morfologi /

5
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dasar pengelompokkan
tingkatan takson
1b.2 Memberikan jawaban dengan Skor 5: jika 3 aspek
ketentuan:

5

tampak

1. Mengelompokkan dalam Skor 3: jika 2 aspek
satu Ordo / bangsa
2. Menuliskan

tampak

nama Skor 1: jika 1 aspek

pengelompokkan ordo / tampak
bangsa dengan benar,
yaitu Solanales
3. Memberikan penjelasan
yang

logis

terkait

kesamaan morfologi /
dasar pengelompokkan
tingkatan takson
1b.3 Memberikan jawaban dengan
ketentuan:

Skor 5: jika 3 aspek
tampak

1. Mengelompokkan dalam Skor 3: jika 2 aspek
satu Ordo / bangsa
2. Menuliskan

tampak

nama Skor 1: jika 1 aspek

pengelompokkan ordo / tampak
bangsa dengan benar,
yaitu Agaricales
3. Memberikan penjelasan
yang

logis

terkait

kesamaan morfologi /
dasar pengelompokkan
tingkatan takson

5
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2

Menyebutkan kaidah sistem

Skor

tata nama binomial

menuliskan lebih dari 4

nomenklatur:

kaidah benar
Skor

1) Penamaan menggunakan
bahasa latin atau bahasa
lain yang dilatinkan

yang menunjukkan nama
genus

dan

nama

spesiesnya

jika

benar
7:

jika

menuliskan 3 kaidah
benar
Skor

5:

jika

menuliskan 2 kaidah

3) Huruf pertama pada kata
pertama ditulis dengan
huruf

9:

jika 10

menuliskan 4 kaidah

Skor

2) Terdiri dari dua kata

10:

besar,

selanjutnya

huruf
ditulis

dengan huruf kecil

benar
Skor

3:

jika

menuliskan 1 kaidah
benar
Skor 1: jika jawaban

4) Penelitian nama miring
(italic)

salah

atau

digarisbawahi

secara

terpisah
5) Singkatan
descriptor

nama
ditulis

di

belakang nama spesies
dengan huruf tegak dan
tanpa garis bawah.
3.

Membuat mind map “Sistem

Skor 15: jika 3 aspek 15

lima Kingdom” dengan kriteria tampak, sempurna
sebagai berikut:
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a. Mencantumkan ciri-ciri Skor 12,5: jika 3 aspek
dari

setiap

kingdom tampak,

(minimal 4 ciri-ciri)

kurang

sempurna

b. Mind map diketik atau Skor 10: jika 2 aspek
ditulis tangan dengan tampak, sempurna
rapi

Skor 7,5: jika 2 aspek

c. Mind map dibuat secara tampak,
mandiri dan kreatif

kurang

sempurna
Skor 5: jika 1 aspek
tampak, sempurna
Skor 2,5: jika 1 aspek
tampak,

kurang

sempurna
Total Skor
Pedoman Penilaian

Nilai : Total Skor yang diperoleh x 2

50
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Lampiran 8 Panduan Skoring Lembar Kerja Peserta Didik 3
PANDUAN SKORING LKPD 3
No.
1.

Jawaban

Pedoman Penskoran

Tabel Hasil Pengamatan Objek

Skor 20 : jika memenuhi

Skor
Maks
20

a. Menuliskan nama lokal dan 4 aspek
nama ilmiah dengan tepat
b. Mencantumkan foto objek

Skor 15 : jika memenuhi
3 aspek

c. Menyebutkan minimal lima Skor 10 : jika memenuhi
ciri-ciri

morfologi

yang 2 aspek

sesuai dengan gambar

Skor 5 : jika memenuhi 1

d. Mengamati minimal lima aspek
objek tumbuhan

Skor

1

memenuhi

:

jika

tidak

salah

satu

aspek
2.

Rancangan Kunci Determinasi

Skor 25 : jika memenuhi

Sederhana

4 aspek

a. menuliskan

kunci

yang Skor 19: jika memenuhi 3

dikotom (berlawanan)
b. ciri-ciri

yang

aspek

dituliskan Skor 13 : jika memenuhi

mudah diamati

2 aspek

c. menggunakan istilah umum Skor 7 : jika memenuhi
sehingga mudah dimengerti

satu aspek

d. menggunakan kalimat yang Skor 1 :
efektif dan efisien

memenuhi
aspek

jika tidak
salah

satu

25
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3.

Tabel Hasil Kunci Determinasi

Skor 15 : jika memenuhi

15

3 aspek
a. mencantumkan nama objek Skor 10 : jika memenuhi
dengan tepat

2 aspek

b. menuliskan nomor kunci Skor 5 : jika memenuhi 1
determinasi sesuai dengan apek
data yang ada
c. menuliskan

Skor

1

klasifikasi memenuhi

:

jika

tidak

salah

satu

bertingkat dengan tepat dan aspek
berurutan
Pertanyaan
1.

Jawaban:

Skor 10 : jika memenuhi 10

a. menjelaskan

sistem 2 aspek

klasifikasi lima kingdom: Skor 5 : jika hanya
kingdom Fungi, Monera,

memenuhi 1 aspek

Plantae, Animalia, Protista
b. menjelaskan
perkembangan

pengaruh
klasifikasi

makhluk hidup secara jelas,
logis dan dipahami
2

Jawaban:
a. menuliskan

Skor 10 : jika memenuhi 10
langkah- 4 aspek

langkah dalam bentuk poin / Skor 7,5 : jika memenuhi
nomor
b. menjelaskan

3 aspek
langkah- Skor 5: jika memenuhi 2

langkah secara berurutan aspek
dan jelas
c. menggunakan bahasa yang
efektif dan efisien

Skor 2,5 : jika hanya
memenuhi 1 aspek
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d. menggunakan istilah umum
sehingga mudah dimengerti
3.

a. membandingkan
objek

dengan

(semua

objek)

ciri-ciri Skor 10 : jika memenuhi 10
lengkap 4 aspek
dengan Skor 7,5 : jika memenuhi

menyertakan nama
b. membandingkan

3 aspek
ciri-ciri Skor 5: jika memenuhi 2

antar objek sesuai dengan aspek
bagian yang diamati

Skor 2,5 : jika hanya

c. menggunakan bahasa yang memenuhi 1 aspek
efektif dan efisien
d. menggunakan istilah umum
sehingga mudah dimengerti
4.

a. menyebutkan

minimal

3 Skor 10 : jika memenuhi 10

manfaat yang logis
b. menuliskan manfaat dalam
bentuk poin

4 aspek
Skor 7,5 : jika memenuhi
3 aspek

c. menggunakan bahasa yang
efektif dan efisien

Skor 5: jika memenuhi 2
aspek

d. menggunakan istilah umum Skor 2,5 : jika
sehingga mudah dimengerti
Total skor
Pedoman Penilaian:
Nilai : Total skor yang diperoleh

100

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
133

Lampiran 9 Latihan Soal
LATIHAN SOAL
KLASIFIKASI MAKHLUK HIDUP
A. PILIHAN GANDA
1. Penelitian nama ilmiah yang benar untuk spesies tanaman berikut ini
adalah…

a. clitoria ternatea L.
b. Clitoria Ternatea L.
c. CLITORIA TERNATEA L.
d. Clitoria ternatea L.
e. Clitoria ternatea L.
2. Perhatikan tingkatan takson berikut.
(1) Spesies

(6) genus

(2) Filum

(7) ordo

(3) Kingdom (8) ras
(4) Divisi

(9) famili

(5) Kelas
Urutan tingkatan takson dari tingkatan tertinggi hingga terendah pada hewan
adalah …
a. (1) - (2) – (3) – (4) – (5) – (6) – (7) – (8)
b. (3) - (4) – (5) – (7) – (9) – (6) – (1) – (8)
c.

(2) - (4) – (6) – (8) – (9) – (7) – (5) – (3)
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d. (3) - (2) – (5) – (7) – (9) – (6) – (1) – (8)
e. (8) - (1) – (6) – (9) – (7) – (5) – (2) – (3)
3. Tumbuhan rimpang berikut ini bermanfaat untuk …

a. Keindahan
b. Bahan pakaian
c. Bahan obat-obatan
d. Penyerap NO2
e. Bahan industri

4. Kucing termasuk dalam ordo ..
a. Carnivora
b. Felidae
c. Columbiformes
d. Primata
e. Insektivora
5. Tanaman kentang memiliki nama latin yaitu Solanum tuberosum, sedangkan
tanaman tomat memiliki nama latin Solanum lycopersicum. Hal ini berarti
tanaman kentang dan tomat memiliki ….
a. spesies sama, genus berbeda
b. genus sama,spesies berbeda
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c. genus sama, famili berbeda
d. genus berbeda, famili sama
e. spesies sama, genus dan famili berbeda
6. Kata pertama pada sistem tata nama menunjukkan …
a. spesies
b. varietas
c. kingdom
d. genus
e. ras
7. Pisang, mangga, kelengkeng, dan durian dikelompokkan dalam tumbuhan
buah-buahan. Pengklasifikasian ini tergolong dalam klasifikasi sistem ....
a. natural
b. manfaat
c. artifisial
d. buatan
e. praktis
8. Untuk mempelajari obyek yang sangat beranekaragam maka perlu dilakukan
klasifikasi makhluk hidup. Cabang biologi yang mempelajari klasifikasi
makhluk hidup adalah....
a. Patologi
b. Mikrobiologi
c. Taksonomi
d. Zoology
e. Mikologi
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9. Beberapa cara penelitian nama ilmiah:
1. Terdiri dari dua kata dari bahasa latin atau yang dilatinkan.
2. Kata pertama dimulai dengan huruf capital besar, kata kedua dimulai
dengan huruf kecil,
3. Penelitian kata pertama dengan kedua disambung,
4. Penelitian kata pertama dengan kedua tidak disambung,
5. Ditulis dengan cetak miring atau digaris bawahi secara terputus,
6. Nama penemunya tidak boleh dicantumkan.
Cara penelitian binomial nomenklatur yang benar adalah.....
a. 2-3-5-6
b. 1-2-4-5
c. 1-2-3-5
d. 1-2-3-6
e. 2-4-5-6
10. Sistem tiga kingdom membagi organisme di bumi menjadi 3 kelompok besar,
yaitu ..
a. Plantae, Animalia dan Fungi
b. Fungi, Protista dan Monera
c. Monera, Protista dan Plantae
d. Animalia, Monera dan Plantae
e. Protista, Animalia dan Plantae
11. Gymnospermae dan Angiospermae tergolong dalam divisi Spermatophyta
karena . . . .
a. Menghasilkan sel gamet
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b. Menghasilkan buah
c. Menghasilkan biji
d. Mempunyai strobilus
e. Mempunyai bunga
12. Walaupun tanaman tomat (Solanum lypersicum) berada dalam genus yang sama
dengan tanaman kentang (Solanum tuberosum) , tetapi keduanya mempunyai
perbedaan. Hal ini menunjukkan bahwa tomat dan kentang diklasifikasikan
menjadi ……. yang berbeda.
a. Spesies
b. Ekosistem
c. Gen
d. Bioma
e. Populasi
13. Di atas ini merupakan contoh tumbuhan yang pada umumnya dijadikan sebagai
sumber pangan karbohidrat. Nama latin dari tumbuhan tersebut adalah ..

a. Cocos nucifera
b. Salacca sp.
c. Oryza sativa
d. Psidium guajaya
e. Ficus benjamina
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14. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini:
1. Mempermudah pengenalan makhluk hidup
2. Menentukan asal-usul makhluk hidup
3. Memilih makhluk hidup yang dapat dimakan
4. Memberikan nama pada setiap makhluk hidup
5. Mengetahui hubungan kekerabatan antar organisme
Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah….
a. 2 dan 4
b. 1 dan 3
c. 3 dan 5
d. 1 dan 5
e. 4 dan 5
15. Pemberian tata nama ganda diatur dalam kode internasional disebut dengan …
a. Spasial numbering
b. Kunci determinasi
c. Binomial nomenklatur
d. Kunci identifikasi
e. Kunci dikotom
16. Diantara nama-nama para ahli di bawah ini

terdapat seorang ahli yang

mengusulkan pengelompokkan protista ke dalam kingdom tersendiri, yaitu …
a. Carolus Linnaeus
b. Ernst Haeckel
c. R. H. Whittaker
d. Aristoteles
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e. John Ray
17. Perhatikan ciri-ciri organisme di bawah ini:
1. Memiliki banyak sel (multiseluler)
2. Memiliki satu sel (uniseluler)
3. Memiliki klorofil
4. Memiliki organel bermembran
5. Memiliki dinding sel
6. Bentuk sel bervariasi
Ciri-ciri dari Kingdom Monera terdapat pada nomor …
a. 1, 3, 4
b. 1, 5, 6
c. 2, 4, 6
d. 2, 3, 4
e. 2, 5, 6
18. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini!

(a)

(b)

(c)

Identifikasilah hewan-hewan diatas sesuai dengan kunci determinasi berikut.
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1. A. memiliki tulang belakang …
B. tidak memiliki tulang belakang …
2. A. bergerak dengan sirip ..
B. bergerak bukan dengan sirip..
3. A. memiliki sisik..
B. tidak memiliki sisik ..
4. A. bersayap …
B. tidak bersayap ..
5. A. memiliki tentakel ..
B. tidak memiliki tentakel ..
Urutan nomor determinasi dari ubur-ubur adalah …
a. 1A – 2A
b. 1B – 2B – 3A - 4A – 5B
c. 1A – 2B – 3B –5A
d. 1B – 2B – 3B – 4B – 5A
e. 1A – 2B – 3B – 4A
19. Perhatikan berbagai hewan invertebrata berikut.
1. Cumi-cumi
2. Udang
3. Belalang
4. Kupu-kupu
5. Siput darat
6. Cacing tanah
Berdasarkan contoh-contoh hewan tersebut yang termasuk
kelompok hewan Arthropoda adalah nomor…...
a. 2, 3 dan 4
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b. 1, 2 dan 6
c. 1, 2 dan 3
d. 4, 5 dan 6
e. 3, 4 dan 5
20. Orang yang memberikan deskripsi suatu spesies disebut …
a. Ilmuan
b. Taksonom
c. Deskriptor
d. Ahli
e. Naturalis
B. ISIAN SINGKAT
1. Pemberian tata nama ganda diatur dalam Kode Internasional yang disebut
dengan .....
2. Hubungan kekerabatan antar organisme berdasarkan proses evolusinya disebut
…
3. Nama tingkatan filum dari manusia yaitu …
4. Jumlah anggota takson famili lebih sedikit dari jumlah anggota takson ….
5. Nama Class (kelas) makhluk hidup dengan akhiran –opsida merupakan nama
dari kelompok ….
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KUNCI JAWABAN
A. Pilihan Ganda
No.

Jawaban

No

Jawaban

.
1.

E

11.

C

2.

D

12.

A

3.

C

13.

C

4.

B

14.

D

5.

B

15.

C

6.

D

16.

B

7.

D

17.

E

8.

C

18.

D

9.

B

19.

D

10.

E

20.

C

B. Isian Singkat
No.

Kata Kunci

21.

Binomial Nomenklatur

22.

Filogeni

23.

Chordata

24.

Ordo

25.

Lumut
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Lampiran 10 Evaluasi
EVALUASI
KLASIFIKASI MAKHLUK HIDUP KELAS X
1. Pengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri disebut ………..
a. Taksonomi
b. Sistematika
c. Klasifikasi
d. tata nama ganda
e. takson
2. Berdasarkan system tata nama ganda, cara penelitian yang benar untuk nama
jenis kelapa adalah …………
a. Cocos nucifera
b. Cocos Nucufera
c. cocos Nucifera
d. cocos nucifera
e. COCOS NUCIFERA
3. Untuk tingkatan takson yang tertinggi sampai terendah adalah ………………
a. kingdom - phylum/division - classis - ordo - genus - familia – spesies
b. kingdom - phylum/division - classis - ordo - familia - genus - spesies
c. kingdom - phylum/division - classis - ordo - spesies - genus – familia
d. kingdom - kelas - filum/division - ordo - famili - genus - spesies
e. kingdom - ordo - kelas - filum/division - genus - famili - spesies
4. Seorang peserta didik menentukan tumbuhan dengan ciri sebagai berikut :
batang pendek di dalam tanah berupa rizoma, berakar serabut, tidak
mempunyai bunga, dan berkembang biak dengan spora. Tumbuhan tersebut
termasuk ke dalam divisio …………………….
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a. Alga
b. Pteridophyta
c. Gymnospermae
d. Fungi
e. Bryophyta
5. Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah untuk …………………..
a. menyederhanakan obyek studi
b. melestarikan jenis makhluk hidup
c. memberi nama ilmiah untuk setiap makhluk hidup
d. menemukan ciri setiap makhluk hidup
e. menentukan persamaan sifat antara makhluk hidup
6. Zea mays adalah nama ilmiah tanaman jagung. Kata Zea pada nama ilmiah
tersebut
menunjukkan …………….
a. familia
b. kelas
c. bangsa
d. genus
e. spesies
7. Berdasarkan sistem klasifikasi lima kingdom, bakteri dan ganggang biru
termasuk kedalam dunia ……………..
a. Animalia
b. Plantae
c. Fungi
d. Protista
e. Monera
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8. Pernyataan berikut yang benar mengenai Allium cepa (bawang merah) dan
Allium sativum (bawang putih) adalah ……………..
a. jenis sama, marga sama
b. marga sama, suku berbeda
c. marga sama, jenis berbeda
d. jenis sama, marga berbeda
e. suku berbeda, jenis sama
9. Di bawah ini yang menunjukkan nama suku adalah ………………
a. Rubiaceae
b. Rubiales
c. Myrtales
d. Hibiscus
e. Hibiscus rosasinensis
10. Tanaman berikut berkerabat dekat dengan kacang tanah adalah …………….
a. Jagung
b. padi
c. kedelai
d. kentang
e. ketela pohon
11. Sistem klasifikasi lima kingdom dikembangkan oleh …………
a. Aristoteles
b. Carolus Linnaeus
c. Charles Darwin
d. Robeert Hooke
e. Robeert H. Wittaker
12. Keuntungan penggunaan nama ilmiah suatu spesies adalah …………………
a. dikenal oleh ilmuwan lain
b. digunakan untuk beberapa jenis organisme
c. terdiri dari banyak nama ilmiah untuk satu jenis organisme
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d. dikenali oleh ilmuan biologi seluruh dunia
e. menggunakan bahasa Inggris
13. Orang pertama yang memperkenalkan sistem nama ganda adalah …………..
a. Carolus Linnaeus
b. Aristoteles
c. Charles Darwin
d. Gregor Mendel
e. Antoni Van Leuwenhoek
14. Ikan dan katak dikelompokkan pada kelas berbeda, tetapi mempunyai
persamaan yaitu ………….
a. poikiloterm
b. vivipar
c. ovovivipar
d. homototerm
e. eksoskeleton
15. Berikut adalah nama-nama ilmiah beberapa makhluk hidup yang terdapat
disekitar kita:
1) Curcuma domestica
2) Musa texstilis
3) Musa paradisiaca
4) Felix domestica
Berdasarkan nama ilmiahnya, manakah yang paling dekat kekerabatannya?
a. 1dan 2
b. 1 dan 3
c. 2 dan 3
d. 3 dan 4
e. 1 dan 4
16. Pernyataan tentang pengelompokkan makhluk hidup. ....
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1) memudahkan pengenalan
2) memudahkan penyimpanan
3) membuat lebih teratur dan rapi
4) Memudahkan pencarian
5) Membuat beragam bentuk baru
Manfaat yang diperoleh dengan melakukan klasifikasi adalah …. ....
a. 1 - 3 – 5
b. 1 - 3 – 4
c. 2 - 4 – 5
d. 2 - 3 – 5
e. 1 - 2 - 3
17. Berikut yang merupakan tujuan dari pengelompokkan makhluk hidup, kecuali
….
a. Mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup agar mudah di amati
b. Mengetahui hubungan perkerabatan antar makhluk hidup
c. Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang
dimiliki
d. Mengurutkan proses perkembangan individu berdasarkan hubungan
perkerabatan
e. Merubah susunan tubuh hewan berdasarkan urutannya
18. Sistem klasifikasi yang mengelompokkan makhluk hidup dengan lihat
persamaan sejarah evolusi makhluk hidup adalah......
a. sistem klasifikasi filogenetik
b. sistem klasifikasi buatan
c. sistem klasifikasi alami
d. sistem klasifikasi natural
e. sistem klasifikasi artifisial
19. Pernyataan yang tepat untuk sistem klasifikasi buatan adalah … .....
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a. Sistem pengelompokkan makhluk hidup yang dikembangkan oleh
Charles Darwin
b. Sistem pengelompokkan makhluk hidup berdasarkan sejarah asal usulnya
c. Sistem yang mengelompokkan makhluk hidup dengan melihat hubungan
kekerabatannya
d. Sistem pengelompokkan makhluk hidup dengan mengutamakan ciri yang
mudah diamati baik dari dalam maupun dari luar
e. Sistem pengelompokkan makhluk hidup yang mengutamakan tujuan
praktis, dan cara yang sederhana
20. Seorang peneliti tumbuhan melakukan survey lapangan untuk mengenali
berbagai tumbuhan yang hidup di suatu tempat. Ia mengumpulkan spesimen
tumbuhan yang ada dan memasukkannya ke dalam empat kantung yang diberi
nama pohon, semak, perdu, dan herba. Kegiatan ini dapat dianggap klasifikasi
… .......
a. Buatan oleh Charles Darwin
b. Alami oleh Aristoteles
c. Filogeni oleh Charles Darwin
d. Buatan oleh Linnaeus
e. Alami dan filogeni
21. Makhluk hidup dikelompokkan menjadi empat kingdom. Pernyataan ini
dinyatakan oleh ….
a. R. H. Whittaker
b. Aristoteles
c. Darwin
d. Herbert Copeland
e. Lamark
22. Sistem klasifikasi lima kingdom mengelompokkan organisme eukariotik
yang mampu berfotosintesis seperti alga ke dalam kingdom …
a. Fungi
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b. Plantae
c. Protista
d. Monera
e. Animalia
23. Pisang, mangga, kelengkeng, dan durian dikelompokkan dalam tumbuhan
buah-buahan. Pengklasifikasian ini tergolong dalam klasifikasi sistem ....
a. natural
b. praktis
c. manfaat
d. artifisial
e. buatan
24. Klasifikasi sistem filogenetik didasarkan pada hubungan kekerabatan antar
organisme dengan melihat kesamaan morfologi, struktur anatomi, fisiologi,
dan etologi. Yang dimaksud dengan etologi adalah …
a. ciri-ciri
b. sifat
c. perilaku
d. genetik
e. bentuk
25. Penelitian nama latin apel yang benar adalah ….

a. Malus domestica
b. Malus dolestica
c. malus Dolestica
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d. malus dolestica
e. Malus Dolestica
26. Sistem tata nama ilmiah untuk setiap jenis organisme diperkenalkan oleh ….
a. Ernst Haeckel
b. Carl Woese
c. Thomas Cavalier-Smith
d. Carolus Linnaeus
e. Aristoteles
27. Pada taksonomi dari kingdom ke spesies, kondisi jumlah makhluk hidup yang
berbeda dalam setiap takson akan ....
a. semakin sedikit
b. semakin banyak
c. berubah-ubah
d. mengikuti posisi taksonnya
e. konstan
28. Semakin dekat hubungan kekerabatan makhluk hidup, semakin banyak ....
a. perbedaan sifat
b. keunikannya
c. keragamannya
d. perbedaan dan persamaannya
e. persamaan sifat
29. Jenis makhluk hidup yang menyerupai tumbuhan dan hewan, tetapi bukan
tumbuhan dan bukan hewan disebut ....
a. Fungi
b. Animalia
c. Protista
d. Monera
e. Plantae
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30. Setiap langkah dalam kunci determinasi disusun berdasarkan ciri-ciri
organisme yang merupakan bentuk alternatif (berlawanan) sehingga disebut
….
a. Kunci identifikasi
b. Kunci dikotom
c. Kaidah klasifikasi
d. Sistem klasifikasi
e.

Panduan identifikasi
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Rubrik Penilaian Ulangan

No.

Kunci Jawaban

Skor

1.

A

1

2.

A

1

3.

B

1

4.

E

1

5.

A

1

6.

D

1

7.

E

1

8.

C

1

9.

B

1

10.

D

1

11.

E

1

12.

D

1

13.

A

1

14.

A

1

15.

C

1

16.

B

1

17.

E

1

18.

A

1

19.

E

1

20.

B

1

21.

D

1

22.

C

1

23.

B

1

Soal
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24.

C

1

25.

A

1

26

D

1

27.

A

1

28.

E

1

29.

C

1

30.

B

1

Total Skor

30

Pedoman Penilaian:

Nilai =

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉
𝟑𝟎

𝒙 𝟏𝟎𝟎
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Lampiran 11 Penilaian Hasil Belajar
PENILAIAN HASIL BELAJAR
A. PERTEMUAN 1
Ranah

Bentuk Instrumen

Teknik Penilaian

Penilaian

Sikap/Afektif

Observasi

Jurnal Sikap

Keterampilan/Psikomotorik

Observasi

Lembar observasi
penilaian unjuk kerja

Pengetahuan / Kognitif

Tertulis

Uraian (LKPD)

1. Penilaian Sikap
a) Lembar Penilaian Jurnal Sikap

No.

Hari /
tanggal

Praktik Baik
yang
Dilakukan

Nilai

TTD
Dokumentasi

Karakter

Orang
Tua

1.
2.
3.
Dst.

b) Rubrik Penilaian Jurnal Sikap
Nilai Karakter
Religiusitas

Kriteria Penilaian
Praktik baik yang dilakukan mencerminkan sikap
keberimanan peserta didik terhadap Tuhan YME,
seperti melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan
yang dianut, menghargai adanya perbedaan agam,
hidup rukun dengan pemeluk agama lainnya.
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Integritas

Praktik baik yang dilakukan mencerminkan upaya
peserta didik untuk tanggung jawab dan dapat
dipercaya dari aspek tindakan, ucapan dan perbuatan,
berkomitmen dan setia pada nilai-nilai kemanusiaan
dan moral

Kemandirian

Praktik baik yang dilakukan mencerminkan upaya
peserta didik untuk tidak bergantung pada orang lain,
kerja keras, berdaya juang, kreatif dan berani dalam
merealisasikan harapan, mimpi, dam cita-cita.

Gotong Royong

Praktik baik yang dilakukan mencerminkan tindakan
peserta didik dalam menghargai, semangat kerja
sama, menjalin komunikasi, memberikan bantuan
untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

Nasionalisme

Praktik baik yang dilakukan mencerminkan cara
peserta didik berpikir, bersikap dan bertindak untuk
menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan rasa cinta
tanah air, serta penghargaan yang tinggi terhadap
lingkungan di sekitar tempat tinggalnya.

2. Penilaian Keterampilan
a) Lembar Penilaian Unjuk Kerja
Aspek yang Dinilai
Nama

Kemampuan

Kemampuan

Mengolah

Mengkomuni

Data

kasikan

Total
Kemampuan
Menyajikan

Skor

Nilai
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b) Rubrik Penilaian Unjuk Kerja
Aspek yang Dinilai
Kemampuan
Mengolah Data

Kriteria Penilaian
1. Peserta didik menggunakan literatur atau
studi materi yang kredibel dalam
mengerjakan tugas
2. Peserta didik mampu mengolah data /
pekerjaan secara kritis dan tepat waktu

Kemampuan
Mengkomunikasikan

1. Peserta didik mampu menyampaikan
argument atau pendapat / data / hasil
pengerjaan menggunakan bahasanya sendiri
dan mudah dipahami
2. Peserta didik mampu menyampaikan data /
hasil pengerjaannya secara komunikatif

Kemampuan
Menyajikan

1. Peserta didik menyajikan data atau hasil
pengerjaannya secara logis
2. Peserta didik dapat menyajikan data / hasil
pengerjaan secara kreatif dan efektif

Keterangan :
Skor 4 : Jika memenuhi 2 kriteria yang ada
Skor 2 : Jika memenuhi 1 kriteria yang ada
Pedoman Penilaian:
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Nilai =

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉
𝟏𝟐

𝒙 𝟏𝟎𝟎

1. Penilaian Pengetahuan
a) Kisi-kisi LKPD
KD

Ranah Kognitif

Indikator

Soal

3.3

3.3.1 Memahami

1a

√

Menjelaskan

prinsip

prinsip-

klasifikasi

1b

√

prinsip

makhluk hidup

C1

C2

C3

C4

1c

√

2a

√

2b

√

makhluk hidup

2c

√

4.3

4.3.1 Membuat

3

Menyusun

kladogram secara

kladogram

mandiri

C5

C6

klasifikasi
makhluk

3.3.2

hidup dalam

Menjelaskan

lima

dasar-dasar

kingdom

klasifikasi

berdasarkan
prinsipprinsip
klasifikasi
makhluk
hidup.

√
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B. Pertemuan 2
Ranah

Bentuk Instrumen

Teknik Penilaian

Penilaian

Sikap/Afektif

Observasi

Jurnal Sikap

Keterampilan/Psikomotorik

Observasi

Lembar observasi
penilaian unjuk kerja

Pengetahuan / Kognitif

Tertulis

Uraian (LKPD)

1. Penilaian Sikap
a. Lembar Penilaian Jurnal Sikap

No.

Hari /
tanggal

Praktik Baik
yang
Dilakukan

Nilai

TTD
Dokumentasi

Karakter

Orang
Tua

1.
2.
3.
Dst.

b. Rubrik Penilaian Jurnal Sikap
Nilai Karakter
Religiusitas

Kriteria Penilaian
Praktik baik yang dilakukan mencerminkan sikap
keberimanan peserta didik terhadap Tuhan YME, seperti
melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang
dianut, menghargai adanya perbedaan agam, hidup rukun
dengan pemeluk agama lainnya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
159

Integritas

Praktik baik yang dilakukan mencerminkan upaya
peserta didik untuk tanggung jawab dan dapat dipercaya
dari aspek tindakan, ucapan dan perbuatan, berkomitmen
dan setia pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral

Kemandirian

Praktik baik yang dilakukan mencerminkan upaya
peserta didik untuk tidak bergantung pada orang lain,
kerja keras, berdaya juang, kreatif dan berani dalam
merealisasikan harapan, mimpi, dam cita-cita.

Gotong Royong

Praktik baik yang dilakukan mencerminkan tindakan
peserta didik dalam menghargai, semangat kerja sama,
menjalin komunikasi, memberikan bantuan untuk
menyelesaikan persoalan yang ada.

Nasionalisme

Praktik baik yang dilakukan mencerminkan cara peserta
didik

berpikir,

bersikap

dan

bertindak

untuk

menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan rasa cinta tanah
air, serta penghargaan yang tinggi terhadap lingkungan
di sekitar tempat tinggalnya.
2. Penilaian Keterampilan
a) Lembar Penilaian Unjuk Kerja
Aspek yang Dinilai
Nama

Kemampuan

Kemampuan

Mengolah

Mengkomuni

Data

kasikan

Total
Kemampuan
Menyajikan

Skor

Nilai
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b) Rubrik Penilaian Unjuk Kerja
Aspek yang Dinilai

Kriteria Penilaian

Kemampuan

3. Peserta didik menggunakan literatur atau

Mengolah Data

studi materi yang kredibel dalam
mengerjakan tugas
4. Peserta didik mampu mengolah data /
pekerjaan secara kritis dan tepat waktu

Kemampuan

3. Peserta didik mampu menyampaikan

Mengkomunikasikan

argument atau pendapat / data / hasil
pengerjaan menggunakan bahasanya sendiri
dan mudah dipahami
4. Peserta didik mampu menyampaikan data /
hasil pengerjaannya secara komunikatif

Kemampuan

3. Peserta didik menyajikan data atau hasil

Menyajikan

pengerjaannya secara logis
4. Peserta didik dapat menyajikan data / hasil
pengerjaan secara kreatif dan efektif

Keterangan :
Skor 4 : Jika memenuhi 2 kriteria yang ada
Skor 2 : Jika memenuhi 1 kriteria yang ada
Pedoman Penilaian:

Nilai =

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉
𝟏𝟐

𝒙 𝟏𝟎𝟎
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1. Penilaian Pengetahuan
a) Kisi-kisi LKPD
KD

Indikator

3.3 Menjelaskan 3.3.3 Menentukan

Soal

Ranah Kognitif
C1

C2

tingkatan

takson

1b.1

√

klasifikasi

dalam klasifikasi

1b.2

√

1b.3

√

hidup makhluk

dalam

C4

C5

C6

√

1a

prinsip-prinsip

makhluk

C3

hidup

lima (C3)

kingdom
3.3.4
Mengonsepkan
sistem tata nama
makhluk

hidup

2

√

berdasarkan
kaidah

binomial

nomenklatur (C3)
4.3 Menyusun

4.3.2

kladogram

Menunjukkan

berdasarkan

kelompok

prinsip-prinsip

makhluk

klasifikasi

berdasarkan

makhluk hidup.

tingkatan

hidup

taksonnya. (P3)

3

√
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C. Pertemuan 3
Ranah

Teknik Penilaian

Bentuk Instrumen
Penilaian

Sikap/Afektif

Observasi

Jurnal Sikap

Keterampilan/Psikomotorik

Observasi

Lembar observasi
penilaian unjuk kerja

Pengetahuan / Kognitif

Tertulis

Uraian (LKPD)

1. Penilaian Sikap
c) Lembar Penilaian Jurnal Sikap

No.

Hari /
tanggal

Praktik Baik
yang
Dilakukan

Nilai

TTD
Dokumentasi

Karakter

Orang
Tua

1.
2.
3.
Dst.

d) Rubrik Penilaian Jurnal Sikap
Nilai Karakter
Religiusitas

Kriteria Penilaian
Praktik baik yang dilakukan mencerminkan sikap
keberimanan peserta didik terhadap Tuhan YME,
seperti melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan
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yang dianut, menghargai adanya perbedaan agam,
hidup rukun dengan pemeluk agama lainnya.

Integritas

Praktik baik yang dilakukan mencerminkan upaya
peserta didik untuk tanggung jawab dan dapat
dipercaya dari aspek tindakan, ucapan dan perbuatan,
berkomitmen dan setia pada nilai-nilai kemanusiaan
dan moral

Kemandirian

Praktik baik yang dilakukan mencerminkan upaya
peserta didik untuk tidak bergantung pada orang lain,
kerja keras, berdaya juang, kreatif dan berani dalam
merealisasikan harapan, mimpi, dam cita-cita.

Gotong Royong

Praktik baik yang dilakukan mencerminkan tindakan
peserta didik dalam menghargai, semangat kerja sama,
menjalin komunikasi, memberikan bantuan untuk
menyelesaikan persoalan yang ada.

Nasionalisme

Praktik baik yang dilakukan mencerminkan cara
peserta didik berpikir, bersikap dan bertindak untuk
menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan rasa cinta
tanah air, serta penghargaan yang tinggi terhadap
lingkungan di sekitar tempat tinggalnya.

2. Penilaian Keterampilan
c) Lembar Penilaian Unjuk Kerja
Aspek yang Dinilai
Nama

Kemampuan

Kemampuan

Mengolah

Mengkomuni

Data

kasikan

Total
Kemampuan
Menyajikan

Skor

Nilai
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d) Rubrik Penilaian Unjuk Kerja
Aspek yang Dinilai
Kemampuan
Mengolah Data

Kriteria Penilaian
5. Peserta didik menggunakan literatur atau
studi materi yang kredibel dalam
mengerjakan tugas
6. Peserta didik mampu mengolah data /
pekerjaan secara kritis dan tepat waktu

Kemampuan
Mengkomunikasikan

5. Peserta didik mampu menyampaikan
argument atau pendapat / data / hasil
pengerjaan menggunakan bahasanya
sendiri dan mudah dipahami
6. Peserta didik mampu menyampaikan data
/ hasil pengerjaannya secara komunikatif

Kemampuan
Menyajikan

5. Peserta didik menyajikan data atau hasil
pengerjaannya secara logis
6. Peserta didik dapat menyajikan data /
hasil pengerjaan secara kreatif dan
efektif

Keterangan :
Skor 4 : Jika memenuhi 2 kriteria yang ada
Skor 2 : Jika memenuhi 1 kriteria yang ada
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Pedoman Penilaian:
Nilai =

𝑺𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉
𝟏𝟐

𝒙 𝟏𝟎𝟎

2. Penilaian Pengetahuan
a) Kisi-kisi LKPD
KD

Indikator

3.3 Menjelaskan

3.3.5 Menjelaskan

prinsip-prinsip

perkembangan

klasifikasi

klasifikasi makhluk

makhluk hidup

hidup

dalam lima

3.3.6 Menganalisis

kingdom

kunci determinasi

4.3 Menyusun

4.3.3

Merancang

kladogram

kunci

determinasi

berdasarkan

sederhana

Soal

Ranah Kognitif
C1

C2

C3

C4

√

1

2

√

3

√

4

√

prinsip-prinsip
klasifikasi
makhluk hidup.

C5

C6
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D. Pertemuan 4
Ranah

Bentuk Instrumen

Teknik Penilaian

Penilaian

Sikap/Afektif

Observasi

Jurnal Sikap

Pengetahuan / Kognitif

Tertulis

Soal Ulangan Harian

1. Penilaian Sikap
a) Lembar Penilaian Jurnal Sikap
No.

Hari /

Praktik Baik

Nilai

tanggal

yang Dilakukan

Karakter

Dokumentasi

TTD
Orang Tua

1.
2.
3.
Dst.

b) Rubrik Penilaian Jurnal Sikap
Nilai Karakter
Religiusitas

Kriteria Penilaian
Praktik baik yang dilakukan mencerminkan sikap
keberimanan peserta didik terhadap Tuhan YME,
seperti melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan
yang dianut, menghargai adanya perbedaan agam,
hidup rukun dengan pemeluk agama lainnya.

Integritas

Praktik baik yang dilakukan

mencerminkan upaya

peserta didik untuk tanggung jawab dan dapat dipercaya
dari

aspek

tindakan,

ucapan

dan

perbuatan,
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berkomitmen dan setia pada nilai-nilai kemanusiaan
dan moral
Kemandirian

Praktik baik yang dilakukan mencerminkan upaya
peserta didik untuk tidak bergantung pada orang lain,
kerja keras, berdaya juang, kreatif dan berani dalam
merealisasikan harapan, mimpi, dam cita-cita.

Gotong Royong

Praktik baik yang dilakukan mencerminkan tindakan
peserta didik dalam menghargai, semangat kerja sama,
menjalin komunikasi, memberikan bantuan untuk
menyelesaikan persoalan yang ada.

Nasionalisme

Praktik baik yang dilakukan mencerminkan cara peserta
didik

berpikir,

bersikap

dan

bertindak

untuk

menunjukkan kesetiaan, kepedulian dan rasa cinta tanah
air, serta penghargaan yang tinggi terhadap lingkungan
di sekitar tempat tinggalnya.
2. Penilaian Pengetahuan
a) Kisi-kisi Soal Ulangan Harian
KD

Indikator

Soal

3.3 Menjelaskan

3.3.1 Memahami

5

prinsip-

prinsip klasifikasi

13

prinsip

makhluk hidup

Ranah Kognitif
C1

C2

C3

√
√

klasifikasi

√

17
3.3.2 Menjelaskan
dasar-dasar

1
18

C5

√

16

makhluk

C4

√
√

C6
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hidup dalam

klasifikasi

lima kingdom

makhluk hidup

√

19
√

20
6.3 Menyusun
√

23

kladogram
berdasarkan

√

24

prinsipprinsip

3.3.3 Menentukan

klasifikasi

tingkatan

makhluk

dalam klasifikasi

hidup.

makhluk hidup

√

3

takson
√

4
7

√

8

√

14

√
√

22

3.3.4

27

√

28

√

29

√

2

√

Mengonsepkan
sistem tata nama
makhluk
berdasarkan

√

6

hidup
9

√
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kaidah

binomial

√

10

nomenklatur
√

12
√

15

3.3.5 Menjelaskan

25

√

26

√

11

√

perkembangan
klasifikasi
makhluk hidup

√

12

3.3.6
Menganalisis
kunci determinasi

30

√
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Lampiran 12 Surat Perizinan Analisis Kebutuhan SMA Negeri 10 Yogyakarta
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Lampiran 13 Surat Perizinan Analisis Kebutuhan SMA Pangudi Luhur Yogyakarta
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Lampiran 14 Surat Perizinan Analisis Kebutuhan SMA N 1 Bantul
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Lampiran 15 Surat Perizinan Analisis Kebutuhan SMA N 6 Yogyakarta
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Lampiran 16 Surat Perizinan Analisis Kebutuhan SMA N 8 Yogyakarta
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Lampiran 17 Lembar Validasi Ahli Media
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Lampiran 18 Lembar Validasi Ahli Pembelajaran I
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Lampiran 19 Lembar Validasi Ahli Pembelajaran II
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Lampiran 20 Lembar Validasi Ahli Materi
LEMBAR VALIDASI AHLI MATERI
Judul Penelitian

:Pengembangan Modul Interaktif Berbasis Android Pada
Materi Klasifikasi Makhluk Hidup Kelas X SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Materi Pokok

: Klasifikasi Makhluk Hidup

Validator

: Hendra Michael Aquan, MEnvMgmt

Hari/tanggal

: Kamis, 17 Juni 2021

Petunjuk Pengisian:
Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat bapak / ibu terhadap
“Pengembangan Modul Interaktif Berbasis Android Pada Materi Klasifikasi Makhluk
Hidup Kelas X SMA”. Hasil dari penilaian dan tanggapan bapak/ibu akan digunakan
sebagai panduan dalam perbaikan dan peningkatan kualitas produk yang
dikembangkan. Mohon berikan tanda ceklist (√) pada kolom skor yang sesuai dengan
hasil penilaian bapak/ibu berdasarkan rubrik penilaian yang ada.

No

Aspek yang dinilai

Skor
1

A. Konten / Isi
1.

Kesesuaian materi dengan
Kompetensi Dasar (KD)

2.

Kesesuaian materi dengan
indikator pada RPP

3.

Isi Materi

4.

Keruntutan materi

2

Komentar
3

4
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5.

Kejelasan materi

6.

Mendorong minat dan rasa
ingin tahu peserta didik

7.

Tingkat kedalaman
indikator pembelajaran

8.

Kemutahiran materi
pembelajaran

9.

Kelengkapan materi
B. Penggunaan dan Penyajian

1.

Kemudahan navigasi

2.

Fleksibilitas (kepraktisan)
media

3.

Reliable (handal)

4.

Usability (penggunaan
aplikasi modul interaktif)

5.

Maintainable (pemeliharaan
aplikasi modul interaktif)

6.

Ketepatan sasaran

7.

Komponen modul interaktif
C. Kebahasaan

1.

Pemakaian kata dan bahasa

2.

Kesesuaian dengan kaidah
bahasa

Total skor aspek kebahasaan
Jumlah skor ( Total A + Total B + Total C) =

33 + 27 + 8 = 68
Skor Rata-rata = (Jumlah skor yang diperoleh / jumlah item ) = 68/18 = 3,78
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Jumlah seluruh item = 18
Keterangan skor :
1 = sangat kurang baik
2 = kurang baik
3 = baik
4 = sangat baik

Komentar Umum dan Saran Perbaikan :
Secara keseluruhan, aplikasi yang dikembangkan sudah baik. Cakupan materi sudah
sesuia dengan tuntutan KD. Secara khusus, validator memberi catatan pada link ke
aplikasi lain seperti youtube dan google form. Link video dan google form tidak bisa
dibuka. Hanya beberapa link materi video yang bisa dibuka seperti materi pembuatan
kladogram dan kunci determinasi.
…

Validator

( Hendra Michael Aquan, MEnvMgmt )
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Lampiran 21 Rubrik Penilaian Validasi Ahli Media
RUBRIK PENILAIAN AHLI MEDIA
No.

Pernyataan dan Indikator

Penskoran

Total
skor

A. Komunikasi Visual
1.

Tampilan pada layar
a. Halaman setiap modul
ditampilkan dengan jelas
pada layar android
b. Desain gambar sesuai
dengan materi
c. Desain gambar menarik
minat belajar
d. Tata letak tulisan dan
gambar rapi

2.

Kesesuaian pemilihan huruf (font)
a. Tampilan font menarik dan
tidak membosankan
b. Ukuran font sesuai
c. Font terbaca jelas

Skor 4 = jika memuat 4
indikator

4

Skor 3 = jika memuat 3
indikator
Skor 2 = jika memuat 2
indikator
Skor 1 = jika memuat 1
indikator
Skor 4 = jika memuat 3
indikator

4

Skor 3 = jika memuat 2
indikator
Skor 2 = jika memuat 1
indikator
Skor 1 = jika tidak memuat
ketiga indikator

3.

Kesesuaian pemilihan gambar
a. Ilustrasi gambar sesuai untuk
pengguna
b. Islustrasi gambar
berhubungan dengan
kehhidupan sehari-hari
c. Ilustrasi gambar sesuai
dengan materi yang
disampaikan

Skor 4 = jika memuat 3
indikator
Skor 3 = jika memuat 2
indikator
Skor 2 = jika memuat 1
indikator
Skor 1 = jika tidak memuat
ketiga indikator

4
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4.

5.

Kesesuaian pemilihan warna
a. Tampilan warna menarik
dan tidak membosankan
b. Kontras warna sesuai

Skor 4 : jika memuat 2
indikator

Komunikatif dan Interaktif
a. Aplikasi modul menarik
minat pengguna
b. Aplikasi modul melibatkan
proses berpikir pengguna
c. Aplikasi modul melibatkan
interaksi motorik pengguna

Skor 4 = jika memuat 3
indikator

4

Skor 2 : jika memuat 1
indikator

4

Skor 3 = jika memuat 2
indikator
Skor 2 = jika memuat 1
indikator
Skor 1 = jika tidak memuat
ketiga indikator

6.

Konsep modul interaktif
a. Ide konsep modul interaktif
menarik
b. Konsep modul interaktif
sesuai dengan materi yang
disajikan
c. Konsep modul interaktif
sesuai untuk pengguna

Skor 4 = jika memuat 3
indikator

4

Skor 3 = jika memuat 2
indikator
Skor 2 = jika memuat 1
indikator
Skor 1 = jika tidak memuat
ketiga indikator

B. Penggunaan dan Penyajian
1.

Kemudahan navigasi
a. Simbol navigasi jelas
b. Bottom navigasi komunikatif
sehingga alur modul jelas
c. Bottom navigasi mudah
dioperasikan

Skor 4 = jika memuat 3
indikator

4

Skor 3 = jika memuat 2
indikator
Skor 2 = jika memuat 1
indikator
Skor 1 = jika tidak memuat
ketiga indikator

2.

Fleksibilitas (kepraktisan) media
a. Aplikasi modul interaktif
praktis digunakan

Skor 4 : jika memuat 2
indikator

4
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3.

4.

5.

b. Dapat digunakan untuk
pembelajaran mandiri
maupun berkelompok

Skor 2 : jika memuat 1
indikator

Reliable (handal)
a. Aplikasi dapat dioperasikan
secara online
b. Aplikasi dapat dioperasikan
secara offline
c. Aplikasi tidak mengalami
kendala / error saat
dioperasikan
d. Respon layar aplikasi cepat
saat dioperasikan

Skor 4 = jika memuat 4
indikator

Usability (kemudahan penggunaan
aplikasi modul interaktif)
a. Aplikasi efektif dalam
penggunaan
b. Modul interaktif efisien
dalam penggunaan
c. Modul interaktif aman bagi
pengguna
d. Modul interaktif mudah
diinstal
e. Aplikasi mudah digunakan /
dioperasikan
f. Aplikasi mudah dibagikan

Skor 4 = jika memuat 5- 6
indikator

Maintainable (pemeliharaan
aplikasi modul interaktif)

Skor 4 : jika memuat 2
indikator

a. Aplikasi mudah dipelihara
b. Tidak memerlukan aplikasi
tambahan dalam penggunaan
6

Ketepatan sasaran

4

Skor 3 = jika memuat 3
indikator
Skor 2 = jika memuat 2
indikator
Skor 1 = jika memuat 1
indikator
4

Skor 3 = jika memuat 3 - 4
indikator
Skor 2 = jika memuat 1-2
indikator
Skor 1 = jika tidak memuat
keenam indikator

4

Skor 2 : jika memuat 1
indikator

Skor 4 = jika memuat 4
indikator

a. Aplikasi dapat dioperasikan
oleh peserta didik kelas X
Skor 3 = jika memuat 3
b. Konten aplikasi sesuai untuk indikator
dimengerti oleh peserta didik
kelas X

4
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c. Bahasa dalam aplikasi sesuai
untuk dimengerti oleh
peserta didik
d. Aplikasi menarik bagi
peserta didik kelas X
7.

Komponen modul interaktif
a. Cover aplikasi modul
interaktif
b. KI dan KD
c. Indikator pembelajaran
d. Materi
e. Latihan / Tugas
f. Pustaka acuan
g. Profil pengembang media
h. Petunjuk penggunaan

Skor 2 = jika memuat 2
indikator
Skor 1 = jika memuat 1
indikator
Skor 4 = jika memuat 7-8
indikator

4

Skor 3 = jika memuat 5-6
indikator
Skor 2 = jika memuat 3-4
indikator
Skor 1 = jika memuat 1-2
indikator

C. Kebahasaan
1.

Pemakaian kata dan bahasa
a. Kalimat efektif
b. Kata dan bahasa sesuai
dengan materi
c. Kata dan bahasa mudah
dimengerti

Skor 4 = jika memuat 3
indikator

4

Skor 3 = jika memuat 2
indikator
Skor 2 = jika memuat 1
indikator
Skor 1 = jika tidak memuat
ketiga indikator

2.

Ketepatan dengan kaidah bahasa
a. Ejaan kata tepat
b. Struktur kalimat sesuai
dengan kaidah bahasa
c. Kata / istilah bersifat baku

Skor 4 = jika memuat 3
indikator
Skor 3 = jika memuat 2
indikator
Skor 2 = jika memuat 1
indikator
Skor 1 = jika tidak memuat
ketiga indikator

4
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Lampiran 22 Rubrik Penilaian Ahli Pembelajaran
RUBRIK PENILAIAN AHLI PEMBELAJARAN
No.

Pernyataan dan Indikator

Penskoran

Total
skor

A. Komunikasi Visual
1.

Tampilan pada layar
a. Halaman setiap modul
ditampilkan dengan jelas
pada layar android
b. Desain gambar sesuai
dengan materi
c. Desain gambar menarik
minat belajar
d. Tata letak tulisan dan
gambar rapi

2.

Kesesuaian pemilihan huruf (font)
a. Tampilan font menarik dan
tidak membosankan
b. Ukuran font sesuai
c. Font terbaca jelas

Skor 4 = jika memuat 4
indikator

4

Skor 3 = jika memuat 3
indikator
Skor 2 = jika memuat 2
indikator
Skor 1 = jika memuat 1
indikator
Skor 4 = jika memuat 3
indikator

4

Skor 3 = jika memuat 2
indikator
Skor 2 = jika memuat 1
indikator
Skor 1 = jika tidak memuat
ketiga indikator

3.

4.

Kesesuaian pemilihan gambar
a. Ilustrasi gambar sesuai
untuk pengguna
b. Islustrasi gambar
berhubungan dengan
kehhidupan sehari-hari
c. Ilustrasi gambar sesuai
dengan materi yang
disampaikan

Skor 4 = jika memuat 3
indikator

Kesesuaian pemilihan warna

Skor 4 : jika memuat 2
indikator

4

Skor 3 = jika memuat 2
indikator
Skor 2 = jika memuat 1
indikator
Skor 1 = jika tidak memuat
ketiga indikator
4
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5.

a. Tampilan warna menarik
dan tidak membosankan
b. Kontras warna sesuai

Skor 2 : jika memuat 1
indikator

Komunikatif dan Interaktif
a. Aplikasi modul menarik
minat pengguna
b. Aplikasi modul melibatkan
proses berpikir pengguna
c. Aplikasi modul melibatkan
interaksi motorik pengguna

Skor 4 = jika memuat 3
indikator

4

Skor 3 = jika memuat 2
indikator
Skor 2 = jika memuat 1
indikator
Skor 1 = jika tidak memuat
ketiga indikator

6.

Konsep modul interaktif
a. Ide konsep modul interaktif
menarik
b. Konsep modul interaktif
sesuai dengan materi yang
disajikan
c. Konsep modul interaktif
sesuai untuk pengguna

Skor 4 = jika memuat 3
indikator

4

Skor 3 = jika memuat 2
indikator
Skor 2 = jika memuat 1
indikator
Skor 1 = jika tidak memuat
ketiga indikator

B. Penggunaan dan Penyajian
1.

Kemudahan navigasi
a. Simbol navigasi jelas
b. Bottom navigasi
komunikatif sehingga alur
modul jelas
c. Bottom navigasi mudah
dioperasikan

Skor 4 = jika memuat 3
indikator

4

Skor 3 = jika memuat 2
indikator
Skor 2 = jika memuat 1
indikator
Skor 1 = jika tidak memuat
ketiga indikator

2.

Fleksibilitas (kepraktisan) media
a. Aplikasi modul interaktif
praktis digunakan
b. Dapat digunakan untuk
pembelajaran mandiri
maupun berkelompok

Skor 4 : jika memuat 2
indikator
Skor 2 : jika memuat 1
indikator

4
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3.

4.

5.

Reliable (handal)
a. Aplikasi dapat dioperasikan
secara online
b. Aplikasi dapat dioperasikan
secara offline
c. Aplikasi tidak mengalami
kendala / error saat
dioperasikan
d. Respon layar aplikasi cepat
saat dioperasikan

Skor 4 = jika memuat 4
indikator

Usability ( penggunaan aplikasi
modul interaktif)
a. Aplikasi efektif dalam
penggunaan
b. Modul interaktif efisien
dalam penggunaan
c. Modul interaktif aman bagi
pengguna
d. Modul interaktif mudah
diinstal
e. Aplikasi mudah digunakan /
dioperasikan
f. Aplikasi mudah dibagikan

Skor 4 = jika memuat 5- 6
indikator

Maintainable (pemeliharaan
aplikasi modul interaktif)

Skor 4 : jika memuat 2
indikator

a. Aplikasi mudah dipelihara
b. Tidak memerlukan aplikasi
tambahan dalam
penggunaan
6.

Ketepatan sasaran
a. Aplikasi dapat dioperasikan
oleh peserta didik kelas X
b. Konten aplikasi sesuai
untuk dimengerti oleh
peserta didik kelas X
c. Bahasa dalam aplikasi
sesuai untuk dimengerti
oleh peserta didik

4

Skor 3 = jika memuat 3
indikator
Skor 2 = jika memuat 2
indikator
Skor 1 = jika memuat 1
indikator
4

Skor 3 = jika memuat 3 - 4
indikator
Skor 2 = jika memuat 1-2
indikator
Skor 1 = jika tidak memuat
keenam indikator

4

Skor 2 : jika memuat 1
indikator

Skor 4 = jika memuat 4
indikator
Skor 3 = jika memuat 3
indikator
Skor 2 = jika memuat 2
indikator

4
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d. Aplikasi menarik bagi
peserta didik kelas X
7.

Komponen modul interaktif
a. Cover aplikasi modul
interaktif
b. KI dan KD
c. Indikator pembelajaran
d. Materi
e. Latihan / Tugas
f. Pustaka acuan
g. Profil pengembang media
h. Petunjuk penggunaan

Skor 1 = jika memuat 1
indikator
Skor 4 = jika memuat 7-8
indikator

4

Skor 3 = jika memuat 5-6
indikator
Skor 2 = jika memuat 3-4
indikator
Skor 1 = jika memuat 1-2
indikator

C. Konten / Isi
1.

Kesesuaian materi dengan KD
b. Materi yang disajikan
lengkap dan mencerminkan
aspek capaian KD
(pengetahuan, keterampilan,
sikap)
a. Setiap sub materi disajikan
secara mendetail

2.

Skor 4 : jika memuat 2
indikator
Skor 2 : jika memuat 1
indikator

Kesesuaian materi dengan indikator
pada RPP

Skor 4 : jika 7-9 indikator
sesuai

3.3.1 Memahami prinsip klasifikasi
makhluk hidup
3.3.2 Menjelaskan dasar-dasar
klasifikasi makhluk hidup

Skor 3: jika 5-6 indikator
sesuai
Skor 2: jika 3-4 indikator
sesuai

3.3.3 Menentukan tingkatan takson
dalam klasifikasi makhluk Skor 1 : jika 1-2 indikator
sesuai
hidup
3.3.4 Mengonsepkan sistem tata
nama
makhluk
hidup
berdasarkan kaidah tata nama
binomial nomenklatur

4

4

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
197

3.3.5
3.3.6
4.3.1

Memahami perkembangan
klasifikasi makhluk hidup
Menganalisis
determinasi)

kunci

Mengamati
dan
mengelompokkan makhluk
hidup berdasarkan dasar
pengelompokkan
dan
persamaan ciri

4.3.2 Membuat kladogram secara
mandiri
4.3.3 Merancang kunci determinasi
sederhana
3.

Isi Materi
a. Prinsip klasifikasi makhluk
hidup
b. Dasar klasifikasi makhluk
hidup
c. Kunci
determinasi
sederhana
d. Kladogram (pohon filogeni)
e. Sistem klasifikasi makhluk
hidup: takson, binomial
nomenklatur

4.

Keruntutan materi
a. Materi disajikan secara
sistematis
b. Materi yang disajikan
mampu menuntun pola
pemikiran peserta didik

5.

Kejelasan materi
a. Materi yang disampaikan
mudah dipahami peserta
didik

4
Skor 4 : jika memuat 4-5
indikator
Skor 3 : jika memuat 3
indikator
Skor 2 : jika memuat 2
indikator
Skor 1 : jika memuat 1
indikator

Skor 4 : jika memuat 2
indikator

4

Skor 2 : jika memuat 1
indikator

Skor 4 : jika memuat 2
indikator
Skor 2 : jika memuat 1
indikator

4
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b. Materi kompleks mampu
disajikan secara sederhana
6.

7.

8.

9.

Mendorong minat dan rasa ingin
tahu peserta didik
a. Materi yang disajikan
menarik minat belajar
peserta didik
b. Materi yang disajikan
mendorong rasa ingin tahu
peserta didik
c. Materi yang disajikan tidak
membosankan

Skor 4 = jika memuat 3
indikator

Tingkat kedalaman indikator
pembelajaran
a. Rumusan indikator sesuai
dengan kompetensi dasar
(KD)
b. Rumusan indikator bersifat
kontekstual

Skor 4 : jika memuat 2
indikator

Kemutahiran materi pembelajaran
a. materi pembelajaran yang
disajikan bersifat mutakhir
b. ilustrasi gambar yang
digunakan sesuai dengan
kehidupan sehari-hari
c. sumber materi yang
digunakan kredibel

Skor 4 = jika memuat 3
indikator

Kelengkapan materi
a. sub materi yang dibahas
lengkap
b. soal latian sesuai dengan
materi
c. LKPD sesuai dengan materi

Skor 4 = jika memuat 3
indikator

4

Skor 3 = jika memuat 2
indikator
Skor 2 = jika memuat 1
indikator
Skor 1 = jika tidak memuat
ketiga indikator
4

Skor 2 : jika memuat 1
indikator

4

Skor 3 = jika memuat 2
indikator
Skor 2 = jika memuat 1
indikator
Skor 1 = jika tidak memuat
ketiga indikator

Skor 3 = jika memuat 2
indikator
Skor 2 = jika memuat 1
indikator
Skor 1 = jika tidak memuat
ketiga indikator

4
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D. Kebahasaan
1.

Pemakaian kata dan bahasa
a. Kalimat efektif
b. Kata dan bahasa sesuai
dengan materi
c. Kata dan bahasa mudah
dimengerti

Skor 4 = jika memuat 3
indikator

4

Skor 3 = jika memuat 2
indikator
Skor 2 = jika memuat 1
indikator
Skor 1 = jika tidak memuat
ketiga indikator

2.

Ketepatan dengan kaidah bahasa
a. Ejaan kata tepat
b. Struktur kalimat sesuai
dengan kaidah bahasa
c. Kata / istilah bersifat baku

Skor 4 = jika memuat 3
indikator
Skor 3 = jika memuat 2
indikator
Skor 2 = jika memuat 1
indikator
Skor 1 = jika tidak memuat
ketiga indikator

4
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Lampiran 23 Rubrik Penilaian Ahli Materi
RUBRIK PENILAIAN AHLI MATERI
No.

Pernyataan dan Indikator

Penskoran

Total
skor

A. Konten / Isi
1.

Kesesuaian materi dengan KD
b. Materi yang disajikan lengkap
dan mencerminkan aspek
capaian KD (pengetahuan,
keterampilan, sikap)
c. Setiap sub materi disajikan
secara mendetail

2.

Skor 4 : jika memuat 2
indikator
Skor 2 : jika memuat 1
indikator

Kesesuaian materi dengan indikator
pada RPP

Skor 4 : jika 7-9 indikator
sesuai

3.3.1 Memahami prinsip klasifikasi
makhluk hidup
3.3.2 Menjelaskan dasar-dasar
klasifikasi makhluk hidup

Skor 3: jika 5-6 indikator
sesuai
Skor 2: jika 3-4 indikator
sesuai

3.3.3 Menentukan tingkatan takson
dalam klasifikasi makhluk Skor 1 : jika 1-2 indikator
sesuai
hidup
3.3.4 Mengonsepkan sistem tata nama
makhluk hidup berdasarkan
kaidah tata nama binomial
nomenklatur
3.3.5
3.3.6
4.3.1

Memahami perkembangan
klasifikasi makhluk hidup
Menganalisis
determinasi)

kunci

Mengamati
dan
mengelompokkan
makhluk
hidup berdasarkan dasar

4

4
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pengelompokkan
persamaan ciri

dan

4.3.2 Membuat kladogram secara
mandiri
4.3.3 Merancang kunci determinasi
sederhana
3.

Isi Materi
f. Prinsip klasifikasi makhluk
hidup
g. Dasar
klasifikasi makhluk
hidup
h. Kunci determinasi sederhana
i. Kladogram (pohon filogeni)
j. Sistem klasifikasi makhluk
hidup:
takson,
binomial
nomenklatur

4.

Keruntutan materi

4
Skor 4 : jika memuat 4-5
indikator
Skor 3 : jika memuat 3
indikator
Skor 2 : jika memuat 2
indikator
Skor 1 : jika memuat 1
indikator
Skor 4 : jika memuat 2
indikator

4

Skor 4 : jika memuat 2
indikator

4

c. Materi disajikan secara
sistematis
Skor 2 : jika memuat 1
d. Materi yang disajikan mampu indikator
menuntun pola pemikiran
peserta didik
5.

Kejelasan materi
c. Materi yang disampaikan
mudah dipahami peserta didik
d. Materi kompleks mampu
disajikan secara sederhana

Skor 2 : jika memuat 1
indikator
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6.

7.

8.

9.

Mendorong minat dan rasa ingin tahu
peserta didik
d. Materi yang disajikan
menarik minat belajar peserta
didik
e. Materi yang disajikan
mendorong rasa ingin tahu
peserta didik
f. Materi yang disajikan tidak
membosankan

Skor 4 = jika memuat 3
indikator

Tingkat kedalaman indikator
pembelajaran
c. Rumusan indikator sesuai
dengan kompetensi dasar
(KD)
d. Rumusan indikator bersifat
kontekstual

Skor 4 : jika memuat 2
indikator

Kemutahiran materi pembelajaran
d. materi pembelajaran yang
disajikan bersifat mutakhir
e. ilustrasi gambar yang
digunakan sesuai dengan
kehidupan sehari-hari
f. sumber materi yang
digunakan kredibel

Skor 4 = jika memuat 3
indikator

Kelengkapan materi
d. sub materi yang dibahas
lengkap
e. soal latian sesuai dengan
materi
f. LKPD sesuai dengan materi

Skor 4 = jika memuat 3
indikator

Skor 3 = jika memuat 2
indikator
Skor 2 = jika memuat 1
indikator
Skor 1 = jika tidak memuat
ketiga indikator
4

Skor 2 : jika memuat 1
indikator

4

Skor 3 = jika memuat 2
indikator
Skor 2 = jika memuat 1
indikator
Skor 1 = jika tidak memuat
ketiga indikator

Skor 3 = jika memuat 2
indikator
Skor 2 = jika memuat 1
indikator
Skor 1 = jika tidak memuat
ketiga indikator

B. Pengguaan dan Penyajian

4

4

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
203

1.

Kemudahan navigasi
d. Simbol navigasi jelas
e. Bottom navigasi komunikatif
sehingga alur modul jelas
f. Bottom navigasi mudah
dioperasikan

Skor 4 = jika memuat 3
indikator

4

Skor 3 = jika memuat 2
indikator
Skor 2 = jika memuat 1
indikator
Skor 1 = jika tidak memuat
ketiga indikator

2.

3.

4.

Fleksibilitas (kepraktisan) media
c. Aplikasi modul interaktif
praktis digunakan
d. Dapat digunakan untuk
pembelajaran mandiri maupun
berkelompok

Skor 4 : jika memuat 2
indikator

Reliable (handal)
e. Aplikasi dapat dioperasikan
secara online
f. Aplikasi dapat dioperasikan
secara offline
g. Aplikasi tidak mengalami
kendala / error saat
dioperasikan
h. Respon layar aplikasi cepat
saat dioperasikan

Skor 4 = jika memuat 4
indikator

Usability ( penggunaan aplikasi
modul interaktif)
g. Aplikasi efektif dalam
penggunaan
h. Modul interaktif efisien dalam
penggunaan
i. Modul interaktif aman bagi
pengguna
j. Modul interaktif mudah
diinstal
k. Aplikasi mudah digunakan /
dioperasikan
l. Aplikasi mudah dibagikan

Skor 4 = jika memuat 5- 6
indikator

4

Skor 2 : jika memuat 1
indikator

4

Skor 3 = jika memuat 3
indikator
Skor 2 = jika memuat 2
indikator
Skor 1 = jika memuat 1
indikator

Skor 3 = jika memuat 3 - 4
indikator
Skor 2 = jika memuat 1-2
indikator
Skor 1 = jika tidak memuat
keenam indikator

4
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5.

6.

Maintainable (pemeliharaan aplikasi
modul interaktif)

Skor 4 : jika memuat 2
indikator

c. Aplikasi mudah dipelihara
d. Tidak memerlukan aplikasi
tambahan dalam penggunaan

Skor 2 : jika memuat 1
indikator

Ketepatan sasaran
e. Aplikasi dapat dioperasikan
oleh peserta didik kelas X
f. Konten aplikasi sesuai untuk
dimengerti oleh peserta didik
kelas X
g. Bahasa dalam aplikasi sesuai
untuk dimengerti oleh peserta
didik
h. Aplikasi menarik bagi peserta
didik kelas X

7.

Komponen modul interaktif
a. Cover aplikasi modul
interaktif
b. KI dan KD
c. Indikator pembelajaran
d. Materi
e. Latihan / Tugas
f. Pustaka acuan
g. Profil pengembang media
h. Petunjuk penggunaan

Skor 4 = jika memuat 4
indikator

4

4

Skor 3 = jika memuat 3
indikator
Skor 2 = jika memuat 2
indikator
Skor 1 = jika memuat 1
indikator

Skor 4 = jika memuat 7-8
indikator

4

Skor 3 = jika memuat 5-6
indikator
Skor 2 = jika memuat 3-4
indikator
Skor 1 = jika memuat 1-2
indikator

C. Kebahasaan
1.

Pemakaian kata dan bahasa
d. Kalimat efektif
e. Kata dan bahasa sesuai
dengan materi
f. Kata dan bahasa mudah
dimengerti

Skor 4 = jika memuat 3
indikator
Skor 3 = jika memuat 2
indikator
Skor 2 = jika memuat 1
indikator
Skor 1 = jika tidak memuat
ketiga indikator

4
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2.

Ketepatan dengan kaidah bahasa
d. Ejaan kata tepat
e. Struktur kalimat sesuai
dengan kaidah bahasa
f. Kata / istilah bersifat baku

Skor 4 = jika memuat 3
indikator
Skor 3 = jika memuat 2
indikator
Skor 2 = jika memuat 1
indikator
Skor 1 = jika tidak memuat
ketiga indikator

4
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Lampiran 24 Surat Izin Validasi Produk SMA N 10 Yogyakarta
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Lampiran 25 Surat Izin Validasi Produk SMA N 1 Bantul
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Lampiran 26 Lembar Wawancara Kebutuhan
Daftar Pertanyaan Wawancara Analisis Kebutuhan
No.
1.

Pertanyaan

Jawaban

Bagaimana RPP yang diterapkan oleh bapak /
ibu pada pembelajaran secara luring / jarak jauh
materi klasifikasi makhluk hidup ?

2.

Bagaimana

metode

pembelajaran

yang

digunakan dalam pembelajaran secara luring /
jarak jauh materi klasifikasi makhluk hidup ?

3.

Apakah ada kendala pada pelaksanaan RPP dan
metode pembelajaran yang diterapkan?

4.

Bagaimana solusi guru untuk mengatasi /
mencegah

kendala

yang

timbul

dalam

pelaksanaan pembelajaran secara luring dan
jarak jauh?
5.

Bagaimana

penggunaan

media

pada

pembelajaran Biologi secara luring / jarak jauh
materi klasifikasi makhluk hidup ?

6.

Bagaimana perbedaan penggunaan media antara
pembelajaran Biologi secara luring dan jarak
jauh pada materi klasifikasi makhluk hidup ?
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7.

Bagaimana minat guru dan peserta didik dalam
penggunaan

media

pembelajaran

berbasis

elektronik?
8.

Bagaimana pelaksanaan kegiatan praktikum
pada pembelajaran secara luring / jarak jauh?

9.

Bagaimana perbedaan pelaksanaan kegiatan
praktikum pada pembelajaran secara luring /
jarak jauh?

10.

Bagaimana kendala yang timbul dan solusi yang
guru lakukan dalam pelaksanaan kegiatan
praktikum pada pembelajaran luring / jarak jauh?

11.

Bagaimana pelaksanaan kegiatan evaluasi pada
pembelajaran luring / jarak jauh

12.

Bagaimana kendala yang timbul dan solusi yang
guru lakukan dalam pelaksanaan kegiatan
evaluasi pada pembelajaran luring / jarak jauh?

13.

Bagaimana bentuk media pembelajaran berbasis
android yang sebaiknya diterapkan dalam
pembelajaran secara jarak jauh pada materi
klasifikasi makhluk hidup?
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Lampiran 27 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
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