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ABSTRAK

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS
MACROMEDIA FLASH PADA MATERI SISTEM SARAF
KELAS XI SMA
Achillia Budi Pratiwi
Universitas Sanata Dharma
2019
Survai kebutuhan di 5 (lima) sekolah Daerah Istimewa Yogyakarta
menunjukkan bahwa masih banyak guru yang membutuhkan media pembelajaran
berbasis macromedia flash untuk digunakan dalam proses pembelajaran di kelas.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk menghasilkan produk berupa media
pembelajaran berbasis macromedia flash pada pembelajaran Biologi pokok
bahasan sistem saraf kelas XI SMA dan untuk mengetahui kualitas produk yang
dikembangkan.
Penelitian ini dirancang sebagai Penelitian dan Pengembangan (R&D).
Metode yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu yang akan diuji
kualitas dan kelayakannya. Dalam pengembangan media pembelajaran berbasis
macromedia flash mengikuti 5 tahap pengembangan yang dikemukakan oleh Brog
dan Gall yaitu potensi dan masalah, pengumpulan informasi, desain produk,
validasi produk, dan perbaikan desain. Produk yang telah dikembangkan
selanjutnya divalidasi oleh minimal 2 ahli bahan ajar materi biologi dan 2 guru
biologi kelas XI SMA.
Hasil penelitian menunjukkan, produk yang dikembangkan berupa media
pembelajaran berbasis macromedia flash layak untuk diujicobakan. Perolehan
skor rerata dari dua validator ahli bahan ajar yaitu 3,33 dengan kriteria “Sangat
Baik” sedangkan perolehan rerata skor dari dua validator guru biologi kelas XI
SMA yaitu 3,63 dengan kategori “Sangat Baik”, hal tersebut menunjukkan bahwa
produk bahan ajar yang dikembangkan memiliki kualitas yang layak untuk
diujicobakan.
Kata kunci : R&D , Media pembelajaran interaktif, macromedia flash, sistem
saraf
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ABSTRACT

DEVELOPMENT OF INTERACTIVE LEARNING MEDIA BASED ON
MACROMEDIA FLASH IN NERVOUS SYSTEM MATERIALS
CLASS XI HIGH SCHOOL
Achillia Budi Pratiwi
Sanata Dharma University
2019
The needs survey in 5 (five) schools of the Yogyakarta Special Region
shows that there are still many teachers who need macromedia flash-based
learning media to be used in the learning process in the classroom. The purpose
of this study is to produce a product in the form of macromedia flash-based
learning media in Biology learning, subject to nervous system class XI SMA and
to determine the quality of the product being developed.
This research was designed as Research and Development (R & D). The
method used to produce certain products that will be tested for quality and
feasibility. In the development of macromedia flash-based learning media
following the 5 stages of development proposed by Brog and Gall, namely
potential and problems, information gathering, product design, product
validation, and design improvement. The products that have been developed are
further analyzed by at least 2 biology material teaching experts and 2 XI high
school biology teachers.
The results showed that the products developed in the form of macromedia
flash based learning media were feasible to be tested. The average score of two
teaching material expert validators was 3.33 with the criteria of "Very Good"
while the average score of the two biology teacher validators in class XI SMA was
3.63 with the category "Very Good", indicating that the teaching materials were
developed has a quality that is worthy of being tested.
Keywords: R & D, Interactive learning media, Macromedia flash, Nervous system
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Berkembangnya teknologi di era yang lebih menjanjikan ini, berpotensi besar
dalam mengubah cara seseorang untuk belajar, untuk memperoleh informasi,
menyesuaikan informasi dan sebagainya. Perkembangan teknologi tidak dapat
dihindari pengaruhnya di dunia pendidikan. Tuntutan global menghendaki dunia
pendidikan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi terhadap usaha dalam
peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan merupakan proses yang dilakukan untuk
mengubah tingkah laku atau tata cara seseorang dalam mengembangkan dirinya
sehingga mampu untuk menghadapi setiap perubahan yang terjadi. Pendidikan
diharapkan juga lebih mudah untuk menentukan apa dan bagaimana peserta didik
dapat menyerap informasi secara cepat dan efisien. Untuk mewujudkan hal ini, maka
proses pendidikan selalu berkaitan dengan pembelajaran.
Suatu kegiatan yang melibatkan seseorang dalam upaya memperoleh
pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai positif dengan memanfaatkan berbagai
sumber belajar disebut pembelajaran. Dalam pembelajaran pendidik menjadi
fasilitator, akan tetapi dalam peningkatan kualitas pendidikan dipengaruhi tidak hanya
oleh pendidik saja, melainkan peserta didik, metode, sarana dan prasarana belajar,
kurikulum, media dan biaya juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas
pembelajaran. Khususnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran perlu adanya
perkembangan media pembelajaran. Media pembelajaran sebagai alat yang dapat
1
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membantu proses belajar mengajar dengan tujuan memperjelas isi materi yang akan
disampaikan.
Salah satu media pembelajaran yang dapat membantu pendidik dalam
mengajar dan menfasilitasi proses pembelajaran yaitu media pembelajaran interaktif.
Media interaktif ini menggunakan program software yaitu macromedia flash.
Macromedia flash merupakan salah satu program software yang mampu menyajikan
visual secara jelas kepada siswa dan materi yang bersifat abstrak dapat diilustrasikan
secara lebih menarik kepada siswa dengan berbagai gambar animasi. Program
Macromedia flash adalah sebuah program animasi yang mudah dipahami dan
menyenangkan, karena di dalamnya terdapat teks, gambar, audio, video dan animasi.
Seluruh siswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran dengan program
Macromedia flash memungkinkan siswa belajar mandiri dalam memahami suatu
konsep dengan cepat dan menarik.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru biologi pada
tanggal 30 Oktober, 1 dan 5 November 2018 di beberapa sekolah SMA Negeri (SMA
Negeri 11 Yogyakarta, SMA Negeri 1 Bantul dan SMA Negeri 1 Sewon) dan SMA
Swasta (SMA Stella Duce Bambanglipuro dan SMA Stella Duce 2 Yogyakarta)
tentang media pembelajaran interaktif pada materi biologi semester genap kelas XI
menunjukkan bahwa guru sudah memahami pentingnya media dalam suatu
pembelajaran hanya saja guru menggunakan media yang monoton seperti Power point
sehingga membosankan dan monoton sehingga perlu adanya pembaharuan media
interaktif.
Data dari hasil analisis kebutuhan media pembelajaran interaktif yang
diperoleh di SMA Stella Duce Bambanglipuro menunjukkan bahwa dalam mengajar
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guru belum menggunakan media pembelajaran interaktif. Media yang biasa
digunakan yaitu power point, alat peraga dan video. Guru lebih sering menggunakan
media Power point yang dibuat sendiri dengan berlandaskan literatur seperti buku dan
internet. Akan tetapi terkadang menggunakan alat peraga yang sudah disediakan oleh
sekolah itu sendiri, Guru belum membuat media pembelajaran sendiri karena baru
tahun pertama mengajar. Selama mengajar kurang lebih setengah tahun guru merasa
kurang puas dengan media yang digunakan. Terkadang menggunakan video untuk
membuat siswa tidak bosan dengan pembelajaran yang dilakukan.
Data dari sekolah SMA Negeri 11 Yogyakarta menujukan bahwa media yang
digunakan guru yaitu Power point yang dibuat sendiri dan video diambil dari internet.
Media lain yang digunakan yaitu gambar untuk memudahkan menerangkan suatu
materi akan tetapi terlalu sulit diterima oleh siswa contohnya pada materi sistem saraf
yang begitu banyak materi dan membuat guru menjadi kurang puas dengan
pengajaran yang diberikan. Guru juga pernah membuat media pembelajaran interaktif
mymapel akan tetapi tidak diterapkan kepada siswa karena guru merasa kurang
menguasai media tersebut, guru membuat hanya karena tuntutan sewaktu seminar.
Sama halnya dengan sekolah di SMA Negeri 1 Bantul yang menunjukan
bahwa media yang digunakan guru tidak efektif karena tuntutan kurikulum yang baru
yaitu kurikulum Satuan Kredit Skor (SKS) yang meminta siswa untuk mengerjakan
UKBM. Karena semakin banyaknya menggunakan pembelajaran UKBM ini membuat
guru menjadi jarang dalam menjelaskan akan tetapi pada materi tertentu yang dirasa
sebagian

kelas

kurang

mengerti

maka

guru

akan

menjelaskannya,

guru

mengungkapkan kurangnya media yang terdapat di sekolah kurang memenuhi dan
guru juga tidak memiliki waktu untuk membuatnya, hal ini mengakibatkan siswa
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tidak memahami materi yang dipelajari. Guru ingin memiliki media yang sederhana
dan efekif dalam pembelajaran.
Adapun data dari sekolah SMA Negeri 1 Sewon yang hanya menggunakan
video dan gambar yang diambil dari internet. Guru tidak menggunakan media Power
point karena dianggap kurang efektif dan membosankan bagi siswa, jadi guru hanya
mengarahkan siswa untuk membaca buku paket. Terkadang juga guru menggunakan
lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran dan media yang disediakan oleh
sekolah. Akan tetapi dalam materi tertentu seperti sistem saraf, sistem kekebalan
tubuh, mikrobiologi belum mendapatkan media yang sesuai atau efektif karena
biasanya guru menggunakan video saja untuk menjelaskannya akan tetapi siswa juga
belum tentu mengetahui dengan jelas.
Selanjutnya hasil analisis kebutuhan di SMA Stella Duce 2, Guru
menggunakan media pembelajaran alat peraga, Power point yang dibuat oleh guru
dan video yang dibuat oleh siswa. Guru sangat memanfaatkan media yang ada di
sekolahan, ada juga guru menfasilitasi siswa yang membuat media pembelajaran guna
memperdalam materi. Media pembelajaran juga menjadi faktor utama dalam
pembelajaran di sekolah ini sehingga guru tidak melulu menjelaskan materi tetapi
siswa bereksplorasi sendiri dengan fasilitas sekolah yaitu internet. Setiap tahun ada
lomba cipta media yang diselenggarakan oleh sekolah sehingga guru dituntut untuk
berkreativitas terkadang juga memanfaatkan siswa dalam materi tertentu untuk
membuat media pembelajaran, guru memfasilitasi dan mengkoreksi jika siswa
mengalami salah konsepsi.
Media pembelajaran interaktif merupakan media pembelajaran yang membuat
peserta didik tidak hanya mendengar, tetapi juga secara nyata berinteraksi langsung

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
5

dengan media tersebut, hal ini berarti peserta didik ikut dilibatkan dalam penggunaan
media pembelajaran yang menyajikan materi pelajaran sebagai media interaktif.
Media pembelajaran interaktif berbasis macromedia flash ini adalah suatu media yang
dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga
pengguna dapat memilih apa proses selanjutnya. Media pembelajaran ini memiliki
manfaat yang mendukung proses pembelajaran agar berjalan baik, lebih menarik, dan
meningkatkan kualitas belajar siswa. Oleh karena itu media pembelajaran
memberikan solusi dari berbagai masalah karena tipe belajar siswa yang berbeda-beda
(Yudhiantoro, 2006).
Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah media pembelajaran
interaktif berbasis macromedia flash pada materi sistem saraf. Produk ini berisi
materi, video, gambar, latihan soal dan penjelasan soal. Materi yang disajikan tentang
sistem saraf antara lain neuron, sel neuroglia, sinapsis, implus saraf (gerak sadar dan
gerak refleks), mekanisme penghantar implus, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi,
materi ini sesuai dengan silabus mata pelajaran biologi kelas XI IPA semester genap.
Media ini dikembangkan dengan Macromedia flash 8, dengan bantuan software
pendukung Adobe Photoshop CS6, Corel Draw X8 dan Premier Pro CS6.
Berdasarkan uraian di atas, guru mengharapkan pengembangan media
pembelajaran interaktif berbasis macromedia flash ini dapat memotivasi siswa dalam
kegiatan pembelajaran dan penyampaian materi yang diberikan tidak membosankan,
lebih menarik, menyenangkan, kreatif dan mudah dipahami. Berkaitan dengan materi
sistem saraf, materi tersebut merupakan materi Biologi yang dianggap rumit dan
susah dalam menjelaskan kepada siswa. Media pembelajaran berbasis macromedia
flash yang dikembangkan mencakup kesesuai materi dengan kompetensi dasar yang
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ditentukan dengan aspek sajian materi, permainan dan evaluasi sedangkan penelitian
yang sudah ada hanya memumat beberapa aspek sajian saja. Untuk itu, peneliti
mencoba untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif yang dapat
memotivasi dan menyenangkan seperti macromedia flash yang dibutuhkan guru dan
peserta didik pada sekolah SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Judul
Penelitian “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Macromedia flash
Pada Materi Sistem Saraf Kelas XI SMA”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang
akan diteliti dalam penelitian pengembangan ini adalah :
1. Bagaimana prosedur pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis
macromedia flash pada materi sistem saraf kelas XI SMA?
2. Bagaimana kualitas kelayakan produk pengembangan media pembelajaran
interaktif berbasis macromedia pada materi sistem saraf kelas XI SMA?

C. Batasan Masalah
Berikut batasan masalah dalam penelitian pengembangan ini :
1. Materi biologi yang digunakan yaitu materi biologi kelas X “Sistem Saraf” pada
Kompetensi dasar (KD) 3.10 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan
penyusun organ pada sistem koordinasi dalam kaitannya dengan mekanisme
koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem
koordinasi manusia.
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2. Penelitian “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Macromedia
flash Pada Materi Sistem Saraf Kelas XI SMA”. Ini dilakukan hanya sampai
pada tahap Validasi daan Revisi desain.
3. Dasar pertimbangan sekolah yang digunakan untuk analisis kebutuhan yaitu
lokasi sekolah yang berada di kota Yogyakarta dan kabupaten Bantul,
selanjutnya diambil 2 sekolah swasta dan 3 sekolah negeri. Selain lokasi sekolah
juga mempertimbangkan fasilitas yang digunakan untuk menunjang penggunaan
media pembelajaran yaitu adanya komputer bahasa yang memenuhi jumlah siswa
setiap kelas dan spesifikasi.

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini :
1. Untuk mendeskripsikan prosedur pengembangan media pembelajaran interaktif
berbasis macromedia flash pada materi sistem saraf kelas XI SMA.
2. Untuk mendeskripsikan kualitas kelayakan produk pengembangan media
pembelajaran berbasis macromedia flash pada materi sistem saraf kelas XI SMA.

E. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian pengembangan ini adalah :
1. Bagi Guru
Melalui penelitian dan pengembangan ini diharapkan sebagai alternative
media pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran menjadi
lebih menarik dan efektif saat menyampaikan materi kepada siswa.
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2. Bagi Sekolah
Dapat menjadi referensi baru untuk menambah media pembelajaran interaktif
yang digunakan dalam belajar mengajar, khususnya pada materi sistem saraf kelas
XI SMA.
3. Bagi Prodi Pendidikan Biologi USD
Penelitian dan pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis
macromdia flash diharapkan dapat menambah pustaka baru.
F. Spesifikasi Produk
Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1.

Merupakan produk pembelajaran yang berisi materi pokok sistem saraf

2. Agar program ini dapat berjalan dengan optimal, maka spesifikasi minimal
komputer yang akan digunakan adalah sebagai berikut.
a. Prosessor : Intel Pentium 200 MHz atau setara
b. Windows 98 SE, Windows 2000 atau Window XP.
c. Memori : 64 MB RAM (direkomendasikan 128 MB)
b. Monitor : 16-bit warna yang bisa menampilkan resolusi 1024x768 resolution
c. CD-ROM drive
3. Media pembelajaran yang dibuat memuat komponen :
a. Teks
b. Gambar
c. Video pembelajaran
4. Media pembelajaran berbasis Macromedia flash 8 memuat beberapa menu dengan
beberapa komponen sebagai berikut :
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a. Slide pembukaan yang berisi:


Slide “loading” program Macromedia flash 8



Slide identitas media dan identitas pembelajaran



Slide menu dan petunjuk penggunaan media program Macromedia flash 8

b. Slide kompetensi yang berisi:


Kompetensi dasar



Indikator pembelajaran

c. Slide materi yang berisi :


Slide materi pembelajaran yaitu berisi tentang materi yang akan diajarkan



Slide soal untuk lembar kerja peserta didik

d. Slide permainan yang berisi:


Slide permainan puzzle



Slide permainan tebak gambar



Slide permainan tebak kata

e. Slide evaluasi yang berisi :


Slide evaluasi berisi tentang soal-soal evaluasi

5. Media pembelajaran Macromedia flash 8 :


Menggunakan tombol navigasi untuk mempermudah dalam mengoperasikan
media.



Tampilannya didesain dengan menarik dan berisi seluruh materi pembelajaran.



Menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik dan
komunikatif.
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Disusun dengan memperhatikan perkembangan peserta didik, yaitu aspek
kognitif, afektif dan psikomotor. Hal ini dapat diketahui pada penyusunan
indikator pembelajaran.



Di dalamnya terdapat permainan pembelajaran yang dapat menarik antusias
dalam proses pembelajaran.



Dilengkapi dengan soal evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman peserta
didik terhadap materi.

6. Media pembelajaran macromedia flash yang dikembangkan dapat menjadi sarana
belajar mandiri peserta didik di sekolah dan di rumah.
7. Produk media pembelajaran macromedia flash berupa software tanpa internet
sehingga dapat di akses menggunakan laptop atau komputer.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Media Pembelajaran
1. Pengertian Media Pembelajaran
Media pembelajaran terdiri dari dua kata yaitu media dan pembelajaran.
Istilah

media

merupakan

bentuk

jamak

dari

medium

yang

berarti

perantara atau pengantar. Selanjutnya, istilah pembelajaran digunakan untuk
menunjukkan usaha pendidikan yang dilaksanakan secara sengaja, dengan tujuan
yang ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan, serta yang
pelaksanaannya terkendali (Miarso, 2009). Menurut Muandi (2010) mengatakan
bahwa kata media berasal dari 1ahasa Latin medius yang secara harafiah berarti
„tengah‟,‟perantara‟ atau „pengantar‟. Dalam Bahasa Arab, media adalah perantara
atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan.
Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk
menyalurkan pesan serta dapat meransang pikiran, perasaan, perhatian, dan
kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang
disengaja, bertujuan, dan terkendali. Sehingga dalam dunia pendidikan dapat
digunakan sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar (Suryani dan Agung,
2012). Sedangkan menurut Kustandi dan Sutjipto (2011) media pembelajaran
adalah alat yang dapat membantu proses belajar dan berfungsi untuk memperjelas
makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran
dengan lebih baik dan sempurna.
10
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Rudi dan Cepi (2009) menyatakan bahwa, “Media pembelajaran selalu terdiri
atas dua unsur penting, yaitu unsur peralatan atau perangkat keras (hardware) dan
unsur yang dibawanya (message/software)”. Media pembelajaran memerlukan
peralatan untuk menyajikan pesan, namun yang terpenting bukan peralatan itu,
teteapi pesan atau informasi belajar yang dibawakan oleh media tersebut.
Berdasarkan

beberapa

pengertian

media

pembelajaran

maka

dapat

disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah semua alat bantu atau benda yang
digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, dengan maksud untuk menyampaikan
pesan atau informasi pembelajaran baik dari guru maupun sumber lain kepada
siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, dan berupa sarana komunikasi dalam
bentuk cetak maupun audio visual, termasuk teknologi perangkat kerasnya. Hal ini
akan memudahkan siswa dalam menerima suatu konsep yang sedang dipelajari
sehingga komunikasi antara guru dan siswa dapat berjalan dengan efektif dan
efisien.

2. Tujuan Media Pembelajaran
Menurut Sanaky (2013) tujuan penggunaan media sebagai alat bantu
pembelajaran adalah untuk :
a. Mempermudah proses pembelajaran dikelas.
b. Meningkatkan efisiensi proses pembelajaran.
c. Menjaga relevansi antara materi pelajaran dengan tujuan belajar.
d. Membantu konsentrasi siswa dalam proses pembelajaran.
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3. Fungsi Media Pembelajaran
Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa
informasi dari sumber (guru) menuju penerima (siswa). Media pembelajaran
hendaknya diupayakan untuk memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki
oleh media tersebut dan berusaha menghindari hambatan-hambatan yang mungkin
muncul dalam proses pembelajaran.
Untuk tujuan informasi, media pembelajaran dapat digunakan dalam rangka
penyajian informasi di hadapan sekelompok siswa. Isi dan bentuk penyajian
bersifat amat umum, berfungsi sebagai pengantar, ringkasan, laporan, atau
pengetahuan latar belakang. Penyajian dapat berbentuk hiburan, drama, atau
teknik motivasi.
Secara rinci, fungsi media dalam proses pembelajaran menurut Daryanto
(2011) adalah sebagai berikut :
a. Menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau.
Dengan perantara gambar, potret, slide, film, video, atau media lain, siswa
dapat memperoleh gambaran yang nyata tentang benda atau peristiwa.
b. Mengamati benda atau peristiwa yang sukar dikunjungi, baik karena jaraknya
jauh, berbahaya, atau terlarang. Misalnya video harimau dihutan.
c. Memperoleh gambaran yang jelas tentang benda atau hal-hal yang sukar
diamati secara langsung karena ukurannya yang tidak memungkinkan, baik
karena terlalu besar atau terlalu kecil.
d. Dengan mudah membandingkan sesuatu. Dengan bantuan gambar, model atau
foto siswa dapat dengan mudah membandingkan dua benda berbeda sifat
ukuran, warna, dan sebagainya.
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e. Dapat melihat secara cepat suatu proses yang berlangsung secara lambat.
Dengan video, proses perkembangan katak dari telur sampai menjadi katak
dapat diamati hanya dalam waktu beberapa menit.

Menurut Sanaky (2013) berpendapat bahwa media pembelajaran berfungsi
untuk merangsang pembelajaran dengan :
a. Menghadirkan objek sebenarnya
b. Membuat tiruan dari objek sebenarnya
c. Membuat konsep abstrak ke konsep lebih konkret
d. Menyamakan persepsi
e. Mengatasi hambatan waktu, tempat, jumlah, dan jarak.
f. Menyajikan ulang informasi secara konsisten.
g. Memberi suasana belajar yang menyenangkan dan menarik sehingga tujuan
pembelajaran tercapai.
Dari definisi-definisi tersebut maka dapat disimpulkan media pembelajaran
berfungsi sebagai alat bantu dalam menyampaikan informasi dan pesan secara
lebih teliti, jelas dan menarik.

4. Manfaat Media Pembelajaran
Untuk mencapai hasil yang optimal dalam pembelajaran, maka media yang
digunakan harus benar-benar terarah dan dapat dipahami serta bisa diterima oleh
siswa. Melalui penggunaan media dalam pembelajaran diharapkan dapat
mempertinggi kualitas proses belajar mengajar yang pada akhirnya dapat
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meningkatkan hasil belajar siswa. Manfaat media pembelajaran menurut Daryanto
(2011) adalah sebagai berikut :
a. Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis.
b. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu tenaga dan daya indra.
c. Menimbulkan gairah belajar, berinteraksi secara langsung antara peserta didik
dengan sumber belajar.
d. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan
visual, auditori, dan kinestetiknya.
e. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan
menimbulkan persepsi yang sama.
Manfaat praktis dari penggunaan media pembelajaran di dalam proses
belajar mengajar menurut Kustandi dan Sutjipto (2011) sebagai berikut :
a. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi,
sehingga dapat memperlancar serta meningkatkan proses dan hasil belajar.
b. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak,
sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih
langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk
belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya.
c. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan
waktu.
d. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada
siswa

tentang

peristiwa-peristiwa

di

lingkungan

mereka,

serta

memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan
lingkungannya.
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Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan manfaat
media pembelajaran adalah pembelajaran lebih menarik, lebih bervariasi dan
lebih interaktif sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar.

5. Jenis Media Pembelajaran
Kegiatan pembelajaran harus dilaksanakan dengan penuh perencanaan yang
matang. Kegiatan pembelajaran yang tanpa persiapan hanya akan menghasilkan
kegiatan yang sia-sia tanpa hasil yang berart. Salah satu kunci keberhasilan dalam
pembelajaran adalah adanya perubahan dari segi kognisi, afeksi dan psikomotorik
siswa. Untuk menentukan median sesuai untuk diterapkan dalam pembelajaran
adalah dengan memahami terlebih dahulu jenis-jenis media pembelajaran yang
dapat dimanfaatkan, pengelompokan jenis media menurut Arsyad (2016) dibagi
menjadi lima yaitu media berbasis manusia, media berbasis cetakan, media
berbasis visual, media berbasis audio visual, dan media komputer.
a. Media Berbasis Manusia
Media berbasis manusia merupakan media tertua untuk mengirimkan
dan mengkomunikasikan pesan atau informasi. Media ini bermanfaat apabila
tujuannya adalah mengubah sikap atau ingin secara langsung terlibat dengan
pemantauan kegiatan belajar siswa. Media manusia dapat mengarahkan dan
mengaruhi proses belajar melalui eksplorasi terbimbing dengan menganalisis
dari waktu ke waktu apa yang terjadi pada lingkungan belajar. Sering kali
dalam suasana pembelajaran siswa pernah mengalami pengalaman belajar
yang jelek dan memandang belajar sebagai sesuatu yang negatif. Instruktur
manusia “sebagai media” secara intuitif dapat merasakan ke butuhan
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siswanya dan memberinya pengalaman belajar yang akan membantu
mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu faktor penting dalam pembelajaran
dengan

menggunakan

media

berbasis

manusia

adalah

rancangan

pembelajaran yang lebih interaktif. Manusia yang dibekali akal dan budi oleh
Tuhan akan lebih mudah memahami kondisi siswa dalam kegiatan
pembelajaran jika dibandingkan dengan komputer yang hanya mampu
melakukan perintah sesuai dengan yang telah diprogram sebelumnya.
b. Media Berbasis Cetakan
Media berbasis cetakan yang paling dikenal adalah buku teks buku
panutan jurnal majalah dan lembaran kertas. Dalam media berbasis cetakan
terdapat 6 hal yang harus diperhatikan saat merancang, yaitu konsentrasi,
format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf, dan penggunaan spasi kosong.
Sedangkan materi media berbasis cetak menurut Kustandi dan Sutjipto (2011)
dasar pengembangan dan penggunaan kebanyakan materi pembelajaran
lainnya yang mempunyai ciri sebagai berikut dasar pengembangan dan
penggunaan kebanyakan materi pembelajaran lainnya yang mempunyai ciri
sebagai berikut:
1) Teks dibaca secara linier.
2) Teks menampilkan komunikasi satu arah dan reseptif,
3) Teks ditampilkan statis pengembangan sangat bergantung pada prinsip
kebahasaan dan persepsi visual.
4) Teks juga di orientasi pada siswa.
5) Informasi dapat diatur dan ditata ulang oleh pemakai.
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c. Media Berbasis Visual
Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa hubungan antara isi
materi pembelajaran dengan dunia nyata. Lebih efektif siswa sebaiknya
ditempatkan pada konteks yang bermakna dan siswa harus berinteraksi dengan
Visual itu untuk meyakinkan adanya proses informasi.
Menurut Kustandi dan Sutjipto (2011) tidak jauh berbeda dari media berbasis
cetak, persamaan mendasar juga merupakan dasar pengembangan dan
penggunaan kebanyakan materi pembelajaran lainnya yang memiliki
karakteristik sebagai berikut :
1) Visual diamati berdasarkan ruang.
2) Visual juga menampilkan komunikasi satu arah dan reseptif.
3) Visual juga ditampilkan statis.
4) Persepsi

visual

digunakan

sebagai

acuan

dalam

prinsip-prinsip

kebahasaan.
5) Media berbasis teks media visual juga berorientasi pada siswa.
6) Informasi dapat ditetapkan dan diatur oleh pemakai.
d. Media Berbasis Audio-Visual
Teknologi

audio

visual

merupakan

cara

menghasilkan

atau

menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanik dan
elektronik untuk menyampaikan pesan-pesan audio visual. Audio visual
memiliki karakteristik pemakaian perangkat keras selama proses belajar
seperti penggunaan proyektor, tape recorder, proyektor visual yang lebar. Jadi,
pembelajaran dapat memanfaatkan media audio visual adalah produksi dan
penggunaan materi yang penerapannya melalui pandangan dan pendengaran
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data tidak seluruhnya bergantung pada pemahaman kata atau symbol-simbol
yang serupa. Sedangkan menurut Kustandi dan Sutjipto (2011) adalah sebagai
berikut bersifat linier menyajikan visualisasi yang dinamis digunakan dengan
cara yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya
merupakan representasi fisik dari gagasan atau gagasan abstrak dikembangkan
menurut prinsip Psikologi behaviorisme dan kognitif umumnya berorientasi
pada

guru

dengan

tingkat

keterlibatan

siswa

yang

interaktifnya

interaktivitasnya rendah.
Berdasarkan definisi-definisi diatas maka dapat disimpulkan jenis media
sebagai berikut: media audio, media visual, media audio visual, dan media
elektronik.
B. Macromedia Flash
Seiring dengan kemajuan teknologi, maka media yang dapat digunakan pun
kian beragam, terutama sejak teknologi multimedia meningkat pesat akhir-akhir ini.
Salah satu media yang sangat menarik dan konkret adalah media berbasis flash, yaitu
macromedia flash. Dengan media ini maka proses pembelajaran pun menjadi semakin
menarik, konsep-konsep abstrak pun dapat dijelaskan dengan konkret dan dengan
tampilan-tampilan animasi yang lebih berwarna.
Menurut Yudhiantoro (2006) Macromedia flash adalah sebuah program yang
ditujukan kepada para desainer maupun progremer yang bermaksud merancang
animasi untuk pembuatan halaman web, presentasi untuk tujuan bisnis maupun proses
pembelajaran hingga pembuatan game interaktif serta tujuan-tujuan lain yang lebih
spesifik. Macromedia flash merupakan software yang banyak dipakai oleh para

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

profesional web karena kemampuannya yang mengagumkan dalam menampilkan
multimedia, menggabungkan unsur teks, grafis, animasi, suara dan serta interaktivitas
bagi pengguna program animasi internet. Macromedia flash juga merupakan salah
satu Future Splash Animator yang memudahkan pembuatan animasi pada layar
komputer dalam menampilkan gambar secara audiovisual dan lebih menarik.
Macromedia flash dilengkapi dengan tool-tool (alat-alat) untuk membuat
gambar yang kemudian akan dibuat animasinya. Selanjutnya animasi disusun dengan
menggabungkan adegan-adegan animasi hingga menjadi movie. Langkah terakhir
adalah menerbitkan media tersebut ke media yang dikehendaki. Macromedia flash
merupakan software yang dirancang untuk membuat animasi berbasis vektor dengan
hasil yang mempunyai ukuran yang kecil. Awalnya software ini memang diarahkan
untuk membuat animasi atau aplikasi 6 berbasis internet (online). Tetapi pada
perkembangannya banyak digunakan untuk membuat animasi atau aplikasi yang
bukan berbasis internet (offline) (Adrianto, 2010).
Macromedia flash merupakan salah satu software aplikasi design grafis yang
sangat populer saat ini terutama untuk membuat aplikasi animasi dalam efek yang
spektakuler. Menurut Tjiptono (2011), mengemukakan bahwa karakteristik dari media
animasi macromedia flash adalah sebagai berikut :
a. Software design animasi;
b. Dapat dijalankan pada sistem operasi windows XP dan windows 7;
c. Mudah digunakan atau dioperasi kan;
d. Salah satu software design multimedia pembelajaran interaktif;
e. Salah satu design multimedia pembelajaran presentasi animasi yang menarik.
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Menurut Ramadianto (2008) sebagai sebuah media pembelajaran untuk
pendidikan, Macromedia flash tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya
sendiri. Macromedia flash sebagai sebuah media pembelajaran berbasis multimedia
mempunyai kelebihan diantaranya :
a. Mudah diakses, presentasi flash dapat dibuka dengan menggunakan program web
browser yang ada. Misalnya Internet Explorer, Mozilla, Netscape, Safari, Opera,
atau lainnya, karena hampir semua browser telah terpasang Flash plug-in.
b. Kompatibilitas, dengan hanya menggunakan format flash, berarti setiap orang
yang menggunakan sistem operasi seperti Mac, Linux, Solaris, HP, SGI
workstations, bahkan PDAs (PocketPCs/Windows Mobile and PalmOS), atau
blackberry bisa membuka file presentasi tersebut.
c. Dapat mengurai ukuran dokumen, presentasi Flash relatif berukuran lebih kecil,
seringkali malah 10 kali lebih kecil daripada presentasi berbasis Microsoft Power
point.
d. Bisa bersuara, dokumen Flash juga dapat digabungkan dengan suara termasuk
musik dan suara (voice-overs).
e. Resolusi tampilan, dokumen Flash dapat dijalankan dengan tanpa harus ditentukan
resolusinya. Jadi bisa dijalankan dengan beragam resolusi tampilan.
f. Pengaturan interaksi, dokumen Flash memiliki pengaturan sendiri yang telah
terpasang seperti menjalankan (playback), berhenti (stop), berhenti sementara
(pause) dan mengulang (rewind) presentasi.
g. Lebih aman, dengan format flash, maka tidak semua orang dengan mudah
mengubah isi presentasi.
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Macromedia flash sebagai alternatif media pembelajaran memiliki keterbatasan
sebagai berikut:
a. Diperlukan “usaha” lebih untuk membuat presentasi flash. Tidak semudah
membuat presentasi pada power point.
b. Karena banyaknya versi flash, mungkin akan mengalami kesulitan dalam
mempublish flash.
c. GUI (Graphical User Interface) atau tampilan muka dari program flash yang tidak
standar dapat membingungkan user pemula.
Menurut Sihite (2013) Multimedia pembelajaran interaktif adalah proses
penyampaian

materi,

diskusi

dan

kegiatan

pembelajaran

lain

dilakukan

melalui media komputer. Flash merupakan software yang memiliki kemampuan
menggambar dan menganimasikannya serta mudah dipahami. Macromedia flash
interaktif adalah salah satu dari authoring tool untuk produksi multimedia dan
internet. Flash tidak hanya menggabungkan elemen multimedia kedalam portable
movie, tetapi disamping itu dengan action script, flash mempunyai kemampuan
membuat interactive scripting.
Macromedia flash interaktif juga merupakan sebuah program yang didesain
khusus dengan kemampuan membuat animasi dua dimensi yang handal dan ringan
sehingga flash banyak digunakan untuk membangun dan memberikan efek animasi
pada website. Macromedia flash interaktif juga merupakan gabungan konsep
pembelajaran dengan teknik audio visual yang mampu menghasilkan vitur-vitur baru
yang dapat dimanfaatkan dalam pendidikan. Dengan menggunakan Macromedia flash
interaktif saat membuat animasi seperti perpindahan (move), perubahan ukuran
(scale), perubahan bentuk (transform), dan perputaran. Dengan menggunakn
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Macromedia flash interaktif kita cukup membuat frame awal dan frame akhir nya saja
tanpa harus membuat frame diantara atau ditengahnya karena perangkat lunak ini
secara otomatis akan menggeneratenya. Kelebihan lainnya gambar ataupun animasi
yang dihasilkan dari perangkat lunak ini berupa vektor, sehingga gambar dihasilkan
sangat halus bahkan saat diperbesar sekalipun (Sihite, 2013).
Dari uraian pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Macromedia flash 8
merupakan sebuah konsep pembelajaran menggunakan teknologi audiovisual yang
mampu menghasilkan fitur – fitur baru yang dapat dimanfaatkan dalam dunia
pendidikan. Peserta didik mampu mempelajari materi pelajaran tertentu secara
mandiri dengan komputeryang dilengkapi dengan program multimedia.

Indikator Kualitas Macromedia flash 8 dalam menyusun media presentasi
dengan menggunakan komputer perlu mempertimbangkan beberapa hal. Menurut
Priyanto (2009) mengemukakan dalam persiapan dan pelaksanaan presentasi secara
profesional ada hal yang perlu diperhatikan yaitu elemen desain visual. Elemen desain
visual yaitu merancang tampilan visual dimulai dengan pengumpulan atau pembuatan
elemen-elemen teks yang akan digunakan dalam suatu tampilan. Dalam pemilihan
dan pembuatan teks dipilih berdasarkan pada tujuan desain visual. Ada beberapa
elemen atau komponen visual antara lain: elemen visual, elemen verbal dan elemen
penambah daya tarik.
1. Elemen Visual
Pemilihan tipe visual tergantung pada tujuan pembelajaran. Dibagi menjadi tiga
golongan, yakni nyata, analogi, dan organisasi.
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a. Visual Realistis : Visual menampilkan objek nyata dalam pembelajaran. Benda
nyata atau peristiwa sering mempunyai aspek yang tidak bisa ditangkapkan
dengan gambar, bahkan dalam gambar tiga dimensi sekalipun. Contohnya yaitu
foto dari suatu benda yang menunjukkan aslinya.

Gambar 2.1 Foto, grafik, dan kata-kata mempresentasikan rangkaian realisme
dengan berbagai jenis simbol
b. Visual Analogi : Visual yang menyampaikan suatu konsep atau topik dengan

menunjukkan hal lain yang menyiratkan persamaan. Contohnya yaitu aliran
air di dalam plastik yang transparan untuk memvisualisasikan arus listrik.

Gambar 2.2 Visual analogi yang menganalogikan aliran listrik dengan aliran
air
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c. Visual Pengorganisasian : Visual mencakup diagram alir, grafik, peta dan
skema. Menampilkan grafik organiasai untuk menunjukkan hubungan antar

bagian dan konsep utama dalam materi tekstual.
Gambar 2.3 Visual Organisasi
2. Elemen Verbal
Sebagian besar tampilan visual melibatkan beberapa tipe informasi verbal.
Dalam menyiapkan presentasi, penggunaan huruf perlu dipertimbangkan secara
cermat agar dapat memberikan efek komunikasi yang kuat.
a. Model Huruf
Harus konsisten dan harus harmonis dengan elemen-elemen visual yang lain.
Untuk informasi yang berkaitan dengan pembelajaran, dianjurkan untuk
menggunakan huruf yang sederhana dan jelas, bukan dekoratif.
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Gambar 2.4 Pemilihan model huruf harus sesuai dengan peruntukannya
b. Warna Huruf
Aturan untuk memilih warna huruf cukup sederhana. Warna huruf harus
kontras dengan warna latar belakang. Pemilihan kontras warna itu juga harus
memperhatikan kemungkinan adanya audien yang buta warna. Oleh sebab itu,
sebaiknya tidak menggunakan merah dan hijau secara bersamaan untuk
pewarnaan teks dan latar belakang.
Saran mengenai susunan warna tersebut di atas sebaiknya dipandang
sebagai pedoman umum, bukan aturan yang bersifat absolut. Pada situasi
tertentu, banyak faktor yang berpengaruh yang pada gilirannya memiliki
dampak apakah warna tertentu akan dapat bekerja sama dengan baik atau
tidak. Perlu diperhatikan bahwa generalisasi ini berasumsi pada penglihatan
warna yang normal.

Gambar 2.4 Kombinasi warna yang efektif untuk tampilan dan layar
komputer

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

c. Ukuran Huruf
Standar huruf minimal yang mudah dibaca adalah arial 24 point. Apabila
menggunakan model huruf yang lain, dapat dibandingkan dengan huruf arial
24 point di layar komputer.

Gambar 2.5 Ukuran huruf untuk jarak penglihatan
d. Spasi Baris
Spasi baris atau spasi vertical juga penting untuk dipertimbangkan, khususnya
dalam kaitannya dengan keterbacaan teks. Apabila baris terlalu dekat dengan
antara satu sama lain, akan terlihat tampak kabur. Sebaiknya, jika terlalu jauh
akan tampak terpisah (Priyanto, 2009).

Gambar 2.6 Spasi antar baris untuk tingkat keterbacaan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Eleman Penambah Daya Tarik
Elemen Visual yang dijadikan daya tarik berfungsi sebagai media komunikasi
yang menjelaskan segala sesuatu tentang produk kepada target audien.
Serangkaian visual tidak memiliki kesempatan untuk mempengaruhi kecuali dapat
merebut dan mempertahankan perhatian audien.
a. Teksur, yaitu sebagian besar visual ditampilkan dua dimensi, misalnya untuk

menambah daya tarik, penambahan tekstur dapat memberi kesan dimensi
ketiga, sehingga objek berbentuk tiga dimensi. Pada Gambar 2.7, gambar
grafik pie menjadi tiga dimensi setelah diberi tekstur.

Gambar 2.7 Penambahan tekstur untuk memberi kesan 3 dimensi
b. Kejutan, yaitu memberikan sesuatu yang tidak biasa, misalnya konsistensi

rangkaian slide memang dapat membantu audien untuk tidak mengeluarkan
energi mental, tetapi di sisi lain konsistensi dapat menjadi monoton dan
mengakibatkan kebosanan. Untuk menghindari timbulnya kebosanan itu
diperlukan kejutan kejutan yang disisipkan dalam rangkaian slide (Gambar
2.8) yang di antaranya berupa suatu tampilan gambar atau kombinasi teks dan
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gambar yang tidak diduga. Kejutan tersebut dapat berupa (i) metafora yang
tidak biasa, (ii) kombinasi teks dan gambar yang tidak pantas, (iii) infuse
warna yang tidak terduga, atau (iv) perubahan ukuran yang dramatis.

Gambar 2.8 Kejutan sebagai selingan untuk menghindari kebosanan di antara
susunan slide yang monoton
a. Interaksi, yaitu sesuatu yang dapat memancing partisipasi audien, misalnya
dengan melakukan klik pada bagian tertentu dalam gambar, akan muncul
informasi yang menjelaskan area yang di-klik. Cara ini digunakan untuk
memberi pertanyaan pada audien dan audien diminta untuk memeriksa
jawabannya dengan meng-klik bagian gambar tertentu. Salah satu cara untuk
membuat tampilan interaktif adalah menggunakan hyperlink.

Sanjaya (2012) menyebutkan kriteria untuk menilai sebuah media interaktif
diantaranya yaitu :
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1. Kesederhanaan.
Kesederhanaan artinya bahwa program multimedia interaktif harus dirancang
agar dapat digunakan siapa saja. Orang yang memanfaatkan media tidak perlu
belajar tentang komputer terlebih dahulu dan mudah dalam mengoperasikan
media.
2. Kelengkapan bahan pelajaran.
Kelengkapan bahan pelajaran artinya multimedia yang dikembangkan
memiliki kandungan yang cukup tentang materi pelajaran, sehingga dapat
memenuhi kebutuhan siswa tentang pengetahuan yang ingin diperolehnya.
Sebaiknya isi kandungan multimedia tidak hanya data atau fakta, akan tetapi juga
berisi konsep, prinsip, dan generalisasi bahkan teori.
3. Komunikatif.
Multimedia yang dikembangkan harus bersifat komunikatif artinya baik
bahasa maupun format penampilan harus dapat berbicara, harus mengajak
pengguna melakukan sesuatu. Dengan demikian, format penyajian multimedia
jangan bersifat deskriptif yang menempatkan pengguna sebagai objek belajar akan
tetapi juga sebagai subjek belajar.
4. Belajar mandiri.
Multimedia yang baik dirancang untuk dapat digunakan secara mandiri tanpa
bantuan orang lain, termasuk guru. Untuk itu, format penyajian harus disusun
lengkap dari mulai petunjuk penggunaa, isi pelajaran, sampai pada alat evaluasi
beserta kunci jawaban, sehingga pengguna dapat menentukan sendiri keberhasilan
penggunaannya.
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5. Belajar setahap demi setahap.
Pembelajaran melalui multimedia adalah proses belajar setahap demi setahap.
Oleh karena itu, materi harus disusun secara unit-unit terkecil dan mulai dari hal
yang sederhana menuju hal yang kompleks, dan dari yang konkret ke hal yang
abstrak.
6. Unity multimedia adalah penggabungan beberapa jenis media. Oleh sebab itu,
pemakaian berbagai jenis media seperti media audio, video, foto, film dan
sebagainya harus ditata secara serasi dan seimbang dengan tidak mengabaikan
unsur artistik dan estetikanya
7. Kontinuitas.
Multimedia harus dapat mendorong secara terus menerus untuk belajar,
sehingga dapat menumbuhkan minat belajar lebih lanjut. Multimedia juga harus
dapat meninggalkan bekas, sehingga ketika seseorang selesai menjalankan sebuah
program, ia akan merasa telah belajar sesuatu.
Berdasarkan pemaparan di atas, kriteria penilaian media interaktif dapat
digunakan peneliti sebagai panduan untuk menyusun instrumen penilaian kelayakan
media pembelajaran berbasis macromedia flash.

C. Materi Sistem Saraf
Materi Sistem Saraf merupakan materi tingkat SMA yang diberikan kepada
siswa kelas XI pada semester II dengan Materi Sistem Koordinasi (Sistem Saraf) pada
Kompetensi dasar (KD) 3.10 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan
penyusun organ pada sistem koordinasi dalam kaitannya dengan mekanisme
koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

koordinasi manusia. 4.10 Menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap
kelainan pada struktur dan fungsi organ sistem koordinasi yang menyebabkan
gangguan sistem saraf dan hormone pada manusia berdasarkan studi literature.
Materi sistem saraf adalah salah satu materi yang dianggap sulit untuk
dijelaskan sehingga siswa perlu motivasi untuk belajar lebih giat lagi dalam
mempelajari materi sistem saraf ini. Upaya yang dilakukan yaitu membuat media
pembelajaran interaktif berbasis macromedia flash sehingga proses belajar menjadi
lebih menarik.
Sajian materi sistem saraf perlu dibuat lebih menarik agar siswa memiliki
memori yang kuat untuk dapat mengingat kembali apa yang telah dibacanya. Siswa
akan lebih mudah memahami materi apabila materi diilustrasikan dengan gambar,
video dan audio sehingga dapat membuat siswa tertarik dengan animasi yang
disajikan. Paparan materi dengan Bahasa yang lugas, komunikatif, dan sederhana
dapat meringankan siswa dalam memahami materi, hal tersebut dikemas dalam
sebuah media pembelajaran yang diwujudkan dengan adanya animasi, audio dan
visual sehingga terlihat lebih nyata. Berdasarkan potensi tersebut, materi sistem saraf
cocok disajikan dalam bentuk macromedia flash.

D. Penelitian yang Relevan
Beberapa penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan bagaimana mendesain,
mengembangkan, dan mengevaluasi suatu produk media pembelajaran. Berikut ini
adalah penelitian-penelitian yang telah dilakukan untuk mengkaji penggunaan media
pembelajaran :
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1. Azis dan Nur (2012), dengan judul penelitian “Pengembangan Media
pembelajaran Biologi Berbasis Macromedia flash pada Konsep Sistem
Reproduksi Manusia”. Penelitian ini bertujuan menghasilkan media yang
memiliki tingkat validitas tinggi serta menarik bagi siswa. Hasil validasi
penelitian yang dilakukan oleh tim ahli menunjukkan media pembelajaran biologi
berbasis Macromedia flash pada konsep sistem reproduksi manusia memiliki
tingkat validasi yang sangat tinggi dengan rata-rata total nilai validasi (Va) = 4,6
(sangat valid).
2. Sari, Saputro, dan Ashadi (2013), dengan judul penelitian “Pengembangan
Multimedia Pembelajaran Bebasis Macromedia flash Sebagai Sumber Belajar
Mandiri Pada Materi Koloid Kelas XI IPA SMA dan MA”. Penelitian ini
bertujuan untuk mengembangkan multimedia pembelajaran pada materi koloid
sebagai sumber belajar mandiri dan mengetahui kualitas multimedia pembelajaran
pada materi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa multimedia
pembelajaran dapat dikembangkan melalui metode penelitian dan pengembangan
dan multimedia pembelajaran yang dikembangkan secara umum memiliki kualitas
yang baik berdasarkan penilaian tim ahli, peserta didik dan guru; efektif
meningkatkan hasil belajar peserta didik serta memiliki perfomance yang lebih
baik bila dibandingkan dengan kelas kontrol.
3. Hidayati (2017), dengan judul penelitian “Optimalisasi Efektifitas Pemanfaatan
Macromedia flash Terhadap Minat Belajar Siswa Mata Pelajaran Biologi”.
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui perbedaan minat belajar siswa
pada kelas yang menggunakan media berbasis macromedia flash dan yang
menggunakan media berbasis power point. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata
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skor kemajuan minatbelajar siswa diperoleh pada kelas eksperimen lebih tinggi
yaitusebesar 16,33 % sedangkan rata-rata skor kemajuan minat belajar siswa yang
diperoleh pada kelas kontrol hanya sebesar 10,48 %.
Berdasarkan pemaparan dari tiga hasil penelitian diatas, diketahui bahwa
media pembelajaran berbasis macromedia flash dapat membantu proses
pembelajaran. Pembaharuan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang berjudul
Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Macromedia flash Pada
Materi Sistem Saraf Kelas XI SMA. Perbandingan penelitian yang ada
dikembangkan dengan penelitian sebelumnya, dapat dilihat pada gambar 2.1
berikut :
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Pengembangan Media Pembelajaran

Azis dan Nur
(2012)

Sari, Saputro, dan
Ashadi (2013)

Hidayati
(2017)

 Sistem Reproduksi
Manusia
 XI IPA
 Berbasis
Informasion and
Communication
Technology (ICT)

 Koloid

 Biogas

 XI IPA
 Sumber Belajar
Mandiri berupa
tutorial

 Media memiliki
tingkat validasi
tinggi serta
menarik bagi
siswa

 Media pembelajaran
memiliki kualitas
yang baik dan efektif
meningkatkan hasil
belajar peserta didik

 X IPA
 Model Pembelajaran
Kooperatif (Kelas
Macromedia Flash
dan Kelas Power
point)
 Kelas macromdia
flash memperoleh
rata-rata skor
kemajuan minat
belajar siswa kelas
lebih signifikan

Penelitian dan Pengembangan:
 Sistem Saraf sesuai Kompetensi Dasar
 XI MIPA
 Berbasis Interaktif terdapat variasi belajar mandiri,
simulasi, permainan edukatif
Bagan 2.1 Literatur Map Penelitian yang Relevan

E. Kerangka Berpikir
Media pembelajaran yang kebanyakan digunakan saat ini masih memiliki
banyak kekurangan baik dalam aspek penyampaian materi dan tampilan. Materi yang
ada kurang kontekstual dan tampilan yang masih monoton. Kekurangan-kekurangan
tersebut menjadikan siswa tidak tertarik, cepat bosan dan tidak semangat dalam
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belajar sehingga hasil belajar siswa kelas XI SMA di Yogyakarta pada materi sistem
saraf masih rendah. Maka dari itu, perlu adanya pengembangan media pembelajaran
berbasis Macromedia flash agar materi lebih kontekstual, tampilan lebih menarik, dan
menjadi lebih interaktif.
Pada saat proses produksi juga dilakukan validasi oleh para ahli dan guru.
Validasi tersebut bertujuan untuk memperoleh tanggapan mengenai media
pembelajaran berbasis Macromedia flash yang masih berupa prototipe. Tanggapan
para ahli tersebut akan dijadikan acuan untuk merevisi prototipe media pembelajaran
berbasis Macromedia flash yang sedang dikembangkan guna menuju ke produk akhir
yang lebih baik. Produk akhir hasil pengembangan media pembelajaran berbasis
Macromedia flash selanjutnya digunakan dalam pembelajaran yang mengacu pada
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun.
Survai kebutuhan dimaksudkan untuk mengetahui kebutuhan guru akan
adanya media pembelajaran macromedia flash yang dikembangkan. Setelah
melakukan survai kebutuhan pada 5 sekolah yang berbeda, dilanjutkan dengan
merancang media pembelajaran macromedia flash. Macromedia flash yang akan
divalidasi oleh 2 ahli media pembelajaran dan 2 guru SMA kelas XI. Dari penilaian
oleh para ahli dan guru terssebut dapat diketahui kelayakan dari media yang
dikembangkan untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran.
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Berikut ini merupakan gambar bagan kerangka berfikir :
1. Pemanfaatan
media
pembelajaran untuk materi
sistem saraf masih sebatas alat
peraga, buku dan internet
2. Siswa belum memahami maeri
sistem saraf karena sifatnya
yang abstrak

1. Sederhana yang
memudahkan pengguna
2. Menarik agar
merangsang pengguna
tertarik
3. Sesuai dengan
kurikulum
4. Sesuai dengan
kebutuhan pengguna
5. Mengandung banyak
manfaat

Dibutuhkan media
pembelajaran yang inovatif
sehingga mampu
mempermudah siswa dalam
memahami materi sistem
saraf

Pengembangan media
pembelajaran berupa
macromedia flash yang
relevan dengan standar
KI,KD pada kurikulum

Dihasilkan media
pembelajaran berbasis
macomedia flash yang layak
digunakan di sekolah

Bagan 2.2 Kerangka Berfikir Penelitian
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian
Jenis dan rancangan penelitian menggunakan pendekatan penelitian dan
pengembangan (Research & Development) yang digunakan untuk menghasilkan
desain produk final berupa media pembelajaran sebagai bahan ajar dan menguji
keefektifan produk final. Prosedur pengembangan yang digunakan didasarkan oleh
prosedur pengembangan Borg and Gall.
Berikut ini merupakan langkah-langkah dalam penggunaan metode R&D :

1. Potensi dan
Masalah

2. Mengumpulkan
Informasi

3. Desain Produk

6. Uji Coba Produk

5. Perbaikan Desain

4. Validasi Desain

7. Perbaikan
Produk

8. Uji Coba
Pemakaian

9. Revisi Produk

10. Produksi Masal
Bagan 3.1 Langkah-langkah Pengunaan Metode R&D

Menurut Borg and Gall dalam Sugiyono (2013) terdapat sepuluh langkahlangkah penelitian dan pengembangan yaitu sebagai berikut :
1. Potensi dan Masalah
37
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Penelitian dapat berangkat dari adanya potensi atau masalah. Potensi adalah
segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memilki nilai tambah. Semua potensi
akan berkembang menjadi masalah bila kita tidak dapat mendayagunakan potensipotensi tersebut. Namun, masalah juga dapat dijadikan potensi apabila kita dapat
mendayagunakannya. Potensi dan masalah yang dipaparkan harus ditunjukkan
dengan data empirik. Data tentang potensi dan masalah tidak harus dicari sendiri,
tetapi bisa berdasarkan laporan penelitianorang lain atau dokumentasi laporan
kegiatan dari perorangan atau instansi tertentu.
2. Mengumpulkan Informasi
Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual maka perlu
dikumpulkan sejumlah informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk
perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut.
Maka diperlukan metode yang sesuai atau tergantung dari permasalahan dan
kebutuhan yang hendak dicapai.
3. Desain produk
Dalam penelitian Research and Development, produk yang akan dihasilkan
sangat bermacam-macam. Desain produk harus diwujudkan dalam bentuk gambar
atau bagan sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk membuat/merancang
dan menilai.
4. Validasi desain
Produk yang telah dikembangkan selanjutnya akan melalui tahap validasi
desain yaitu suatu proses kegiatan untuk menilai kualitas dan kelayakan produk,
apakah produk yang dikembangkan akan lebih efektif dan layak digunakan dari
yang lama atau tidak. Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan
37
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beberapa pakar atau ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru
yang dirancang tersebut. Setiap pakar diminta untuk menilai desain tersebut
sehingga selanjutnya dapat diketahui kelemahan dan kekuatannya.
5. Perbaikan Desain
Setelah desain produk, divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para ahli
lainnya, maka akan diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya
diminimalkan dengan cara memperbaiki desain produk.
6. Uji Coba Produk
Produk yang telah diperbaiki dan divalidasi selanjutnya dapat diuji coba untuk
diterapkan pada kelompok terbatas. Pengujian dilakukan untuk mendapatkan
informasi apakah produk yang dihasilkan lebih efektif dan efisien dibandingkan
dengan produk sebelumnya.
7. Revisi Produk
Pengujian produk pada sampel yang terbatas tersebut menunjukkan bahwa
kualitas produk baru ternyata lebih baik dari produk lama. Produk baru yang telah
diterapkan pada kelompok terbatas masih perlu direvisi agar dapat mengurangi
kelemahan dalam pembuatan atau penggunaannya. Setelah direvisi maka perlu
diujicobakan lagi untuk meninjau kembali kelemahannya untuk segera diperbaiki.
Setelah diperbaiki maka produk dapat diproduksi secara masal atau digunakan
pada kelompok yang lebih luas.
8. Uji Coba Pemakaian
Setelah pengujian terhadap produk berhasil dan mungkin ada revisi yang tidak
terlalu penting, maka selanjutnya produk baru tersebut diterapkan dalam kondisi
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nyata untuk lingkup yang luas. Dalam menerapkannya, produk baru tersebut tetap
harus dinilai kekurangan yang muncul untuk perbaikan lebih lanjut.
9. Revisi Produk
Revisi produk ini dilakukan apabila dalam pemakaian kondisi nyata terdapat
kekurangan dan kelemahan. Dalam uji pemakaian sebaiknya peneliti selalu
mengevaluasi produk baru untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada
sehingga dapat digunakan untuk penyempurnaan dan pembuatan produk baru lagi.
10. Produksi Masal
Pembuatan produk masal ini dilakukan apabila produk yang telah diuji coba
dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi masal.

B. Prosedur Pengembangan
Penelitian ini menggunakan prosedur pengembangan yang menghasilkan
desain produk final berupa media pembelajaran berbasis macromedia flash. Prosedur
pengembangan yang digunakan oleh peneliti didasarkan pada prosedur atau langkahlangkah pengembangan yang dikembangkan oleh Brog dan Gall dengan pembatasan.
Karena keterbatasan waktu maka dalam penelitian hanya sampai pada lima
langkah pengembangan saja. Lima langkah pengembangan ini yaitu tahap (1)
pengumpulan informasi, (2) perencanaan, (3) pengembangan produk awal, (4)
validasi produk, dan (5) merevisi produk hasil validasi. Selanjutnya, penelitian
pengembangan ini divalidasi oleh para ahli dan guru Biologi kelas XI untuk dinilai
kelayakan media pembelajaran berbasis macromedia flash.
Untuk menjelaskan lebih detail, maka peneliti memerinci lima langkah
pengembangan media pembelajaran yang akan dilakukan sebagai berikut :
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1. Potensi dan Masalah
Pengumpulan informasi pada penelitian berawal dari adanya potensi dan
masalah. Potensi yaitu segala sesuatu yang bila diberdayagunakan akan memiliki
nilai tambah akan tetapi bila salah diberdayakan maka akan berkembang menjadi
masalah. Untuk mengetahui adanya potensi dan masalah maka peneliti melakukan
analisis kebutuhan terkait media pembelajaran interaktif berbasis macromedia
flash. Analisis kebutuhan ini digunakan pada tanggal 30 Oktober, 1 dan 5
November 2018 dengan cara mewawancarai 5 guru biologi kelas XI di 5 sekolah
di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari tiga SMA Negeri (SMA Negeri
11 Yogyakarta, SMA Negeri 1 Bantul dan SMA Negeri 1 Sewon) dan dua SMA
Swasta (SMA Stella Duce Bambanglipuro dan SMA Stella Duce 2 Yogyakarta).
Kegiatan wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan
mengidentifikasi fakta (potensi dan masalah) yang terjadi di lapangan menyangkut
sejauh mana pemahaman guru Biologi tentang pemanfaatan media pembelajaran
untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dan meningkatkan
kemampuan yang dimiliki guru dalam pembuatan media pembelajaran (interaktif),
sehingga dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran untuk materi Biologi kelas XI
SMA.
2. Pengumpulan Informasi
Berdasarkan fakta (potensi dan masalah) yang diperoleh dalam wawancara
dengan guru Biologi kelas XI SMA memperoleh hasil wawancara yang kemudian
dirangkum dan dijadikan dasar pertimbangan dalam pengembangan produk.
Selain itu peneliti mengumpulkan jurnal penelitian pendidikan dan literatur
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lainnya yang dapat digunakan sebagai penunjang dalam mengembangkan media
pembelajaran interaktif berbasis macromedia flash.
3. Desain Produk
Desain penelitian Research and Development, sangat bermacam-macam hasil
produk pengembangan. Desain produk harus diwujudkan dalam bentuk perangkat
lunak sehingga hasil yang digunakan bukan untuk penggunaan pribadi. Proses
desain produk dimulai dengan menentukan desain awal pengembangan media
pembelajaran, kemudian menentukan materi Biologi kelas XI SMA sesuai pokok
bahasan dalam hasil wawancara.
Media pembelajaran yang akan di buat peneliti yaitu media pembelajaran
interaktif berbasis macromedia flash yang dibuat efektif, berkualitas dan menarik.
Dalam media pembelajaran tersebut terdapat materi yang dilengkapi dengan
petunjuk pemakaian media, video, gambar, bahan ajar dan latihan soal untuk
evaluasi diri. Pembuatan media pembelajaran menggunakan beberapa perangkat
lunak seperti Macromedia flash 8, Adobe Photoshop CS6, Corel Draw X8 dan
Premier Pro CS6.
4. Validasi Desain
Produk yang telah dikembangkan selanjutnya akan melalui tahap validasi
desain yang berarti suatu proses kegiatan untuk menilai kualitas dan kelayakan
produk dan efektifitas produk yang dikembangkan. Validasi produk dilakukan
dengan menghadirkan dua ahli media pembelajaran dan dua guru Biologi kelas XI
SMA yang berpengalaman dalam menilai rancangan produk baru sehingga
pakar/ahli dapat menilai kelemahan dan kekuatan desain.
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Tahapan validasi desain produk bertujuan untuk memberikan penilaian terkait
kualitas dan kelayakan penggunaan produk yang dikembangkan agar mengetahui
kekurangan dan kelebihan desain. Kemudian dari hasil penilaian, peneliti dapat
melakukan perbaikan untuk menyempurnakan produk yang dikembangkan.
Untuk menghasilkan produk pengembangan media pembelajaran interaktif
berbasis macromedia flash yang berkualitas dan layak digunakan maka perlu
dilakukan validasi oleh dua ahli media pembelajaran. Validator yaitu dua
pakar/ahli yang bertugas memberikan penilaian, kritik dan saran terhadap produk
yang didesain oleh peneliti guna menyempurnakan produk yang lebih baik dan
layak untuk digunakan.
Selain validasi yang dilakukan oleh ahli media pembelajaran, terdapat validasi
yang dilakukan oleh dua guru Biologi kelas XI SMA. Dari hasil wawancara
kepada 5 SMA, peneliti menunjuk guru Biologi di SMA Negeri 1 Sewon dan
SMA Stella Duce Bambanglipuro yang dirasa berkompeten dalam pembuatan
media pembelajaran, hal ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian materi
Biologi terhadap media pembelajaran yang dikembangkan dan sebagai dasar
untuk memperbaiki produk media pembelajaran yang lebih berkualitas.
5. Perbaikan Desain
Setelah di uji coba dan diskusi dengan para pakar/ahli, maka akan diketahui
kekuranganya. Perbaikan desain produk bertujuan untuk meminimalkan
kekurangan pada produk sehingga menghasilkan produk akhir berupa prototipe
media pembelajaran interaktif berbasis macromedia flash untuk materi Biologi
semester genap kelas XI SMA.
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C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan kuisioner.
Wawancara dilakukan untuk mengetahui dan mensurvai kebutuhan guru dalam
pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis macromedia flash terhadap
materi Biologi di semester genap kelas XI SMA, sedangkan kuisioner digunakan
untuk mengetahui kualitas, kelayakan dan kesesuaian media pembelajaran yang
dikembangkan. Kedua teknik ini membantu peneliti dalam merevisi media
pembelajaran interaktif berbasis macromedia flash agar lebih berkualias dan menarik.
Instrumen penilaian yang digunakan dalam penelitian pengembangan media
ini berupa daftar pertanyaan wawancara yang digunakan sebagai panduan pada saat
wawancara mengenai analisis kebutuhan dengan guru dan kuisioner penilaian yang
diberikan oleh dua ahli media pembelajaran dan dua guru Biologi kelas XI SMA yang
digunakan sebagai panduan untuk memvalidasi dan menilai produk yang
dikembangkan oleh validator. Selanjutnya, hasil dari validasi digunakan sebagai
pedoman/dasar acuhan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari produk yang
telah dibuat sehingga dapat disempurakan.
Berikut ini panduan daftar pertanyaan wawancara dan lembar kuisioner
penilaian yang digunakan :
Tabel 3.2 Panduan Wawancara Survai Kebutuhan
Pertanyaan No :
1. Menurut pemahaman Bapak/Ibu apa yang dimaksud dengan media?
2. Apakah dalam pembelajaran yang Bapak/Ibu kelola selalu
menggunakan media. Media yang seperti apa?
3. Mengapa dalam suatu pembelajaran perlu adanya media?
4. Kecuali media PPT dan Video, apakah semua materi semester genap
Bapak/Ibu menggunakan media? Bila iya, media apa saja?
37
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5. Apakah media yang digunakan, dibuat sendiri atau memakai yang
tersedia disekolah?
a. Kalau merancang sendiri, apa yang akan menjadi dasar
pertimbangan dalam membuat media dan apakah mengalami
kesulitan?
b. Bila tidak membuat sendiri, apakah media yang tersedia disekolah
sudah mencukupi kebutuhan pada materi yang diajarkan?
6. Apakah media yang Bapak/Ibu gunakan sudah membantu proses
belajar mengajar (penyampaian pesan berupa isi pembelajaran) di
semester genap?
7. Adakah kesulitan/ hambatan yang Bapak/Ibu jumpai saat
menggunakan media ketika proses pembelajaran berlangsung?
8. Apakah Bapak/Ibu pernah mendengar tentang istilah media
interaktif? Menurut Bapak/Ibu apa yang dimaksut dengan media
interaktif?
9. Apakah Bapak/Ibu pernah membuat media interaktif? Apa saja yang
sudah pernah dibuat?
10. Apakah Bapak/Ibu sudah mengenal Media Interaktif berupa adobe
macromedia flash?
11. Jika belum, apakah menurut Bapak/Ibu ingin mengetahui /
mengembangkan media interaktif berupa adobe macromedia flash ?
12. Menurut Bapak/Ibu pada materi sistem saraf masih perlu
dikembangkan menggunakan media interaktif khususnya macromedia
flash?

Tabel 3.3 Lembar Instrumen Validasi Media Pembelajaran Interaktif Berbasis
Macromedia flash untuk Materi Sistem Saraf kelas XI SMA
No

1
2
3
4
5
6

Aspek Yang Dinilai
A. Aspek Konten/Isi
Media memuat seluruh kegiatan yang akan
dilakukan siswa dan guru
Media memuat materi sesuai dengan kompetensi
dasar, indicator dan tujuan pembelajaran yang akan
dicapai berdasarkan RPP dan LKS
Media memuat materi, video, gambar dan evaluasi
yang mendukung pembelajaran
Media memuat materi yang mampu menarik
perhatian siswa
Media memuat materi yang mampu meningkatkan
pemahaman siswa
Media mampu memotivasi siswa dalam memahami
materi pelajaran
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Kesesuaian dengan tingkat kemampuan berfikir
siswa kelas XI
Media memfasilitasi siswa untuk menumbuhkan
8
rasa ingin tahu
9 Media memfasilitasi siswa untuk belajar mandiri
Media memfasilitasi siswa untuk melakukan
10
evaluasi
Total keseluruhan aspek kelayakan isi
B. Aspek Tampilan
1 Media bersifat sederhana dan menarik
2 Desain media mendukung seluruh konten/isi
Kesesuaian pemilihan gambar dan video dengan
3
materi
Tampilan media dibuat kreatif dan sesuai ide dan
4
gagasan
5 Animasi gambar menarik
Audio (efek music) yang digunakan tidak
6
mengganggu
7 Desain background jelas (tidak blur)
8 Ketetapan pemilihan jenis huruf
Warna background dan tulisan memiliki kombinasi
9
yang tepat
10 Ketepatan dalam penempatan video
11 Ketepatan dalam penempatan gambar
12 Ketepatan dalam penempatan teks
13 Ketepatan dalam penempatan tombol navigasi
14 Kejelasan teks
15 Mudah untuk dibaca
Total keseluruhan aspek tampilan
C. Aspek cara penggunaan dan penyajian
Menyajikan prosedur/ arahan kegiatan yang akan
1
dilakukan siswa
2 Prosedur penggunaan disajikan dengan jelas
3 Media mudah digunakan
Total keseluruhan aspek penggunaan dan penyajian
D. Aspek Bahasa
1 Bahasa bersifat komunikatif dan mudah dimengerti
Kalimat yang digunakan mampu menjelaskan
2
konten/isi media
Total keseluruhan aspek Bahasa
Jumlah skor yang didapat = Total A + Total B + Total C + Total D
Rata-rata = Jumlah skor yang didapat/Jumlah seluruh item
Jumlah seluruh item = 30
Keterangan :
1 = Sangat Kurang Baik
3 = Baik
2 = Kurang Baik
4 = Sangat Baik
7
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Komentar umum dan saran perbaikan
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Kesimpulan (mohon dilingkari salah satu) :
1. Media pembelajaran Macromedia flash layak digunakan/ diujicobakan tanpa
revisi
2. Media pembelajaran Macromedia flash layak digunakan/ diujicobakan dengan
revisi sesuai saran
3. Media pembelajaran Macromedia flash tidak layak untuk digunakan/
diujicobakan lapangan
Berdasarkan tabel 3.3 diketahui bahwa panduan penilaian untuk memvalidasi
produk yang dikembangkan didasarkan pada aspek konten/isi, aspek penilaian,
aspek penggunaan dan penyajian serta aspek Bahasa. Hasil perolehan tiap aspek
dijumlahkan dan dihitung rata-ratanya untuk mendapatkan skor akhir.
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E. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data merupakan kegiatan setelah seluruh sumber data terkumpul.
Tahap ini merupakan tahap yang paling penting karena tahap ini merupakan tahap
penentuan dari hasil penelitian. Untuk mendeskripsikan data penelitian menggunakan
teknik analisis data sebagai berikut :
1. Data Kualitaitf
Analisis kualitatif berupa komentar yang dikemukaan oleh dua validator
pakar/ahli media pembelajaran dan dua guru Biologi kelas XI SMA. Perolehan
data tersebut selanjutnya dianalisis untuk mengetahui sejauh mana kualitas dan
kelayakan media pembelajaran yang dihasilkan dan selanjutnya dapat direvisi.
2. Data Kuantitaif
Analisis kuantitatif berupa perolehan skor melalui instrument penilaian oleh
dua validator pakar/ahli media pembelajaran dan dua guru Biologi kelas XI SMA.
Data yang dianalisis sebagai dasar dari hasil penilaian kusioner diubah menjadi
interval. Skala penilaian terhadap media pembelajaran konvensional untuk materi
sistem saraf kelas XI SMA yang dikembangkan yaitu sangat baik (4), baik (3),
kurang baik (2), dan sangat kurang baik (1). Perolehan skor dari penilaian
validator dihitung menggunakan skala Likert. Berikut menurut Arikunto (2009)
adalah rumus Skala Likert untuk mengetahui interval penilaian skala numeric :
Rumus :
RS = (m - n) / b
Keterangan :
RS = Rentang Skala
m = Angka tertinggi dalam pengukuran
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n

= Angka terendah dalam pengukuran

b

= Banyaknya kelas/kategori yang dibentuk
Tabel 3.4 Skala Likert
Kategori
Sangat Baik
Baik
Kurang Baik
Sangat Kurang Baik

Interval Skor
3,25 ≤ x ≤ 4
2,5 ≤ x ≤ 3,24
1,75 ≤ x ≤ 2,4
1 ≤ x ≤ 1,74

Hasil dari perhitungan skor masing-masing validasi yang dilakukan akan
dicari rata-rata skor perolehannya kemudian dapat dikonversikan dari data
kuantutatif kedata kualitatif dalam kategori tertentu seperti yang tertera pada tabel
kriteria skor Skala Likert.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini, peneliti akan membahas tentang bagian-bagian berikut : hasil
penelitian dan pembahasan yang meliputi analisis kebutuhan, deskripsi produk awal, data
hasil validasi produk, kajian produk akhir dan pembahasan, dan kendala/ keterbatasan.
A. Analisis Kebutuhan
Salah satu langkah awal yang dilakukan peneliti dalam penelitian dan
pengembangan yaitu analisis kebutuhan pada setiap sekolah yang sudah ditetapkan.
Analisis kebutuhan dimasudkan untuk memperoleh informasi terkait penggunaan
petunjuk praktikum pada mata pelajaran biologi kelas XI SMA. Dalam kegiatan
analisis kebutuhan, peneliti menggunakan metode wawancara untuk memperoleh
sejumlah informasi yang dibantu dengan lembar daftar pertanyaan sesuai dengan
lembar daftar pertanyaan sesuai dengan langkah-langkah pada bab sebelumnya.
Wawancara dilakukan pada 5 (lima) guru biologi SMA kelas XI yang ada di Daerah
Istimewa Yogyakarta yaitu SMA Negeri 11 Yogyakarta, SMA Stella Duce 2, SMA
Negeri 1 Sewon, SMA Negeri 1 Bantul, dan SMA Stella Duce Bambanglipuro.
Tahap wawancara dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi adanya
fakta dan permasalahan di lapangan. Permasalahan terssebut terkait dengan
penggunaan media pembelajaran berbasis macromedia flash yang digunakan. Hasil
wawancara pada lampiran 4 tersebut dijadikan acuan dalam pengembangan media
pembelajaran berbasis macromedia flash pada sistem saraf kelas XI SMA. Pada tabel
4.1 ditunjukkan kebutuhan spesifik akan petunjuk praktikum pada lima sekolah SMA
di

Daerah

Istimewa

49

Yogyakarta.
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Tabel 4.1 Hasil wawancara survai kebutuhan
Pertanyaan
No :
6. Apakah media yang Guru
gunakan sudah membantu
proses belajar mengajar
(penyampaian pesan
berupa isi pembelajaran)
di semester genap?
7. Adakah kesulitan/
hambatan yang Guru
jumpai saat menggunakan
media ketika proses
pembelajaran
berlangsung?
8. Apakah Guru pernah
mendengar tentang istilah
media interaktif? Menurut
Guru apa yang dimaksut
dengan media interaktif?

SMA Stella Duce
Bambanglipuo

SMA Negeri 11
Yogyakarta

SMA Negeri 1
Bantul

SMA Negeri 1
Sewon

SMA Stella Duce 2
Yogyakarta

Sudah. Tetapi
kurang
memuaskan

Sudah

Belum dapat
membantu, perlu
adanya
penambahan media

Sudah

Sudah. Tetapi hanya
ada beberapa materi
yang kesulitan

Interaksi peserta
didik dengan
media terhambat
karena medianya
terbatas

Cara menggunakan,
rasa malas saat
akan
menggunakannya

Kurangnya
persiapan alat saat
memulai
pembelajaran

Menyampaikan
materi yang terlalu
banyak dan abstrak
tidak dapat
dijelasakan dengan
kata-kata

Tidak Ada

Media yang
melibatkan peserta
didik untuk aktif
sehingga tidak hanya
satu pihak saja

Berinteraksi
dengan tatap muka

Media yang
menggunakan
elektronik

Media yang
mengaktifkan
peserta didik

Media yang dapat
memancing antar
dua arah dan
hubungan yang
saling memperjelas
serta mempelajari

9. Apakah Guru pernah
membuat media
interaktif? Apa saja yang
sudah pernah dibuat?

Belum pernah

Pernah.
My Mapel

Belum pernah

Belum pernah

Belum pernah

10. Apakah Guru sudah

Belum pernah

Sudah

Sudah

Pernah

Pernah
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mengenal Media Interaktif
berupa adobe macromedia
flash?
11. Jika belum, apakah
menurut Guru ingin
mengetahui /
mengembangkan media
interaktif berupa adobe
macromedia flash ?
12. Menurut Guru pada materi
system saraf masih perlu
dikembangkan
menggunakan media
interaktif khususnya
macromedia flash?

Sangat ingin
mengetahui dan
mencoba

Ingin sekali

Ingin mengetahui

Ya. Perlu.

Sangat Perlu. Agar
memudahkan
peserta didik
dalam pemahaman

Ya, perlu untuk di
kembangkan

Pengen untuk lebih
mempermudah
dalam pembelajaran

Ingin mengetahui

Iya, perlu.

Sangat perlu, karena
untuk memumbuhkan
motivasi peserta didik
untuk belajar
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Survai kebutuhan di SMA Stella Duce Bambanglipuro, SMA Negeri 11
Yogyakarta, SMA Negeri 1 Bantul, SMA Negeri 1 Sewon, dan SMA Stella Duce
2 Yogyakarta menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan saintifik pada
kurikulum 2013 disesuaikan dengan materi yang diberikan. Pendekatan saintifik
divariasikan dengan berbagai model dan metode pembelajaran yang bertujuan
agar memudahkan peserta didik dalam hal pemahaman. Metode pembelajaran
yang sering dilakukan antara lain diskusi, discovery, inquiry, project based
learning.
Pada tabel 4.1 pertanyaan nomor enam yaitu apakah media yang guru
gunakan sudah membantu proses belajar mengajar (penyampaian pesan berupa isi
pembelajaran) di semester genap. Guru memberi jawaban bahwa media yang
digunakan sudah membantu tetapi masih kurang memuaskan, dan hanya beberapa
materi yang kurang membantu bahkan ada yang belum dapat membantu sehingga
perlu ada penambahan media.
Pada pertanyaan nomor tujuh yaitu adakah kesulitan/ hambatan yang Guru
jumpai saat menggunakan media ketika proses pembelajaran berlangsung. Guru
masih mengalami kesulitan dengan interaksi antar siswa dengan media terhambat
karena keterbatasan media, cara penggunaan dirasa tidak jelas sehingga malas
untuk menggunakannya, kurangnya persiapan alat saat memulai pembelajaran,
dan menyampaikan materi yang terlalu banyak dan abstrak tidak dapat dijelaskan
dengan kata-kata.
Pada pertanyaan nomor delapan yaitu apakah guru pernah mendengar
tentang istilah media interaktif dan menurut guru apa yang dimaksut dengan
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media interaktif. Menurut guru berinteraksi dengan tatap muka, media yang
digunakan elektonik, media yang mengaktifkan siswa, media yang dapat
memancing antar dua arah dan hubungan yang saling memperjelas serta
mempelajari, dan media yang melibatkan siswa untuk aktif sehingga tidak hanya
satu pihak saja.
Pada pertanyaan nomor sembilan yaitu apakah guru pernah membuat
media interaktif dan apa saja yang sudah pernah dibuat. Guru mengatakan bahwa
sebagian besar belum pernah membuat media interaktif tetapi ada satu guru yang
pernah membuat media interaktif yaitu my maple.
Pada pertanyaan sepuluh yaitu apakah guru sudah mengenal media
interaktif berupa adobe macromedia flash. Guru mengatakan bahwa sebagian
besar mengetahui tentang media interaktif berupa adobe macromedia flash, tetapi
ada satu guru yang belum pernah mengetahui media tersebut.
Pada pertanyaan sebelas yaitu jika belum, apakah menurut guru ingin
mengetahui / mengembangkan media interaktif berupa adobe macromedia flash.
Guru mengatakan bahwa sangat ingin mengetahui dan mencoba, ingin sekali
mengetahui,

ingin

mengetahui,

dan

ingin

lebih

mempermudah

dalam

pembelajaran.
Pada pertanyaan dua belas yaitu menurut guru pada materi system saraf
masih perlu dikembangkan menggunakan media interaktif khususnya macromedia
flash. Menurut guru media interaktif berbasis macromedia flash sangat perlu
dikembangkan agar memudahkan siswa dalam pemahaman dan untuk
menumbuhkan motivasi siswa untuk belajar.
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Berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan di atas, peneliti dapat
mengambil kesimpulan bahwa pentingnya penggunaan media pembelajaran di
kelas karena dapat membantu peserta didik untuk cepat memahami materi
daripada hanya dengan ceramah. Dalam membuat media, guru masih kesulitan
dengan terbatasnya waktu sehingga guru masih mengandalkan media berupa
video dan model/alat peraga yang disediakan sekolah. Guru masih sulit untuk
mempersiapkan media-media yang menarik yang dapat membuat peserta didik
lebih aktif dan termotivasi. Terkait media pembelajaran berbasis macromedia
flash, guru sangat tertarik untuk mencoba mengembangkannya terutama untuk
materi biologi yang materinya sangat kompleks sehingga dari adanya media
pembelajaran berbasis macromedia flash yang dibuat, diharapkan dapat
meningkatkan pemahaman peserta didik dan peserta didik menjadi lebih semangat
dan aktif serta termotivasi.

B. Deskripsi Produk Awal
Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan beberapa langkah dalam
mengembangkan produk berupa media pembelajaran berbasis macromedia flash.
Langkah awal yang dilakukan peneliti yaitu dengan menentukan subbab materi
biologi SMA kelas XI, kompetensi inti, dan kompetensi dasar berdasarkan hasil
wawancara analisis kebutuhan dari beberapa sekolah. Selanjutnya setelah
kompetensi

dasar

ditentukan,

peneliti

menyusun

indikator

dan

tujuan

pembelajaran yang akan dicapai peserta didik dalam pembelajaran. Langkah
selanjutnya peneliti membuat perangkat pembelajaran berupa silabus dan Rencana
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Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasarkan pada RPP. Media pembelajaran
yang dimebangkan yaitu media pembelajaran berbasis macromedia flash disusun
dalam beberapa menu yang memuat kompetensi inti, kompetensi dasar, petunjuk
penggunaan media, materi, soal, LKS, diskusi kelompok, video, dan gambar yang
berkaitan dengan materi yang diajarkan.
1. Perangkat Pembelajaran
Perangkat pembelajaran yang digunakan yaitu meliputi silabus, RPP, dan soal
evaluasi. Adapun pebjelasan lengkapnya sebagai berikut :
a. Silabus
Silabus merupakan perangkat rencana dan pengaturan yang berisi
tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil
belajar. Isi dalam silabus merupakan penjabarkan sebelum penyusunan
RPP. Komponen dalam silabus yaitu (1) Satuan Pendidikan, (2) Mata
pelajaran, (3) Kelas/Program, (4) Semester, (5) Kompetensi Inti, (6)
Kompetensi Dasar, (7) Alokasi Waktu, (8) Materi Pokok, (9) Kegiatan
Pembelajaran, (10) Indikator, (11) Penilaian, (12) Sumber/Bahan/Alat.
Silabus dikembangkan untuk 4 kali pertemuan, untuk setiap satu kali
pertemuan yaitu 2 x 45 menit.
b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan rencana
yang menggambarkan prosedur atau langkah-langkah pembelajaran
untuk mencapai kompetensi dasar dan indikator yang dibagi menjadi
empat kali pertemuan yang telah ditetapkan dalam standar isi dan
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silabus. RPP dipersiapkan guru sebelum mengajar di kelas. RPP yang
disusun secara sistematis dengan menggunakan kurikulum 2013.
Komponen dalam RPP yaitu yaitu (1) Satuan Pendidikan, (2) Mata
pelajaran, (3) Kelas/Semester, (4) Materi Pokok, (5) Alokasi Waktu,
(6) Kompetensi Inti, (7) Kompetensi Dasar, (8) Indikator, (9) Tujuan
Pembelajaran, (10) Materi Pembelajaran, (11) Pendekatan, Model, dan
Metode Pembelajaran, (12) Media Pembelajaran, (13) Sumber Belajar,
(14) Langkah-langkah Pembelajaran, dan (15) Lampiran.
RPP dirancang untuk empat kali perteuan dengan alokasi waktu 2 x
45 menit untuk setiap kali pertemuan. Model pembelajarannya yaitu
menggunakan Pembelajaran Kooperatif. RPP dikembangkan dengan
menggunakan

langkah-langkah

kegiatan

pembelajaran

dengan

sistematis dan terperinci, sehingga memudahkan guru dalam
melakukan pembelajaran di kelas. Setiap langkah-langkah kegiatan
pembelajaran dibuat agar peserta didik menjadi lebih aktif di kelas dan
guru hanya sebagai fasilitator saat di kelas.
2. Media Pembelajaran Berbasis Macromedia Flash
Media pembelajaran berbasis macromedia flash untuk peserta
didik kelas XI sekolah menengah atas yang dikembangkan dalam
penelitian inni yaitu berupa aplikasi Macromedia Flash. Media
pembelajaran ini dikembangkan mengacu pada kurikulum 2013.
Macromedia flash dirancang dengan memuat seluruh kegiatan
pembelajaran yang tertera pada RPP.
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Media dikembangkan dengan mengau kompetensi dasar dan
indikator yang telah disusun. Pengembangan media macromedia flash
dibuat semenarik mungkin dengan memuat pemetaan kompetensi inti,
kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Media
pembelajaran berbasus macromedia pembelajaran berisi bahan ajar,
petunjuk penggunaan media yang jelas, permainan, soal evaluasi, dan
diskusi kelompok. Pada bagian permainan, peserta didik dapat
menyelesaikan permainan, dan pada bagian soal evaluasi, peserta didik
dapat menyelesaikan soal pilihan ganda. Pada kedua bagian ini
bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahamana peserta didik
tentang materi yang diajarkan. Supaya pembelajaran menarik dan
menyenangkan, dalam media pembelajaran berbasis macromedia flash
dilengkapi dengan video dan gambar yang berkatian dengan materi
ajar sehingga memudahkan peserta didik memahami materi yang
diajarkan.
Dalam media pembelajaran berbasis macromedia flash
disertakan daftar referensi. Daftar referensi berisi sumber buku yang
digunakan peneliyi sebagai pedoman penyusunan media pembelajaran
berbasis macromedia flash. Daftar pustaka yang digunakan peneliti
antara lain buku, internet maupun sumber lain yang mendukung
penelitian.
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C. Data Hasil Validasi Produk
Produk berupa media pembelajaran berbasis macromedia flash
selanjutnya divalidasi oleh dua orang ahli materi dan dua orang guru
biologi SMA kelas X. Tujuan dilakukannya validasi yaitu untuk
mengetahui kualitas kelayakan produk berupa media pembelajaran
berbasis macromedia flash materi materi sistem saraf kelas XI yang telah
peneliti kembangkan.
1. Data Hasil Validasi oleh Ahli Materi
Ahli materi yang memvalidasi produk berupa media pembelajaran
berbasis macromedia flash materi sistem saraf SMA kelas XI yaitu
Bapak H.M.A (Validator I) dan Ibu Y.M.L.F (Validator II). Produk
media pembelajaran berbasis macromedia flash divalidasi sebanyak
satu kali. Aspek yang divalidasi oleh ahli meliputi aspek konten/isi,
aspek tampilan, aspek cara penggunaan dan penyajian dan aspek bahas
a. Data validasi produk awal dapat dilihat pada lampiran.
Rekapitulasi keseluruhan data validasi oleh pakar/ahli materi dapat
dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 4.2 Rekapitulasi data validasi oleh ahli materi
Aspek yang dinilai

Hasil Perolehan Skor
Validator I Validator II
Rerata
30
34
32
50
46
48

Konten/Isi
Tampilan
Cara penggunaan dan
12
10
11
penyajian
Bahasa
8
6
7
Total Skor
100
96
98
Jumlah seluruh item
30
30
30
Rerata =
∑ skor keseluruhan /
3,33
3,2
3,26
∑ jumlah seluruh item
Kriteria
Sangat Baik
Baik
Sangat Baik
Hasil validasi oleh ahli materi validator I menunjukan skor ratarata yaitu 3,33 dengan kriteria “Sangat Baik”, maka media
pembelajaran

berbasis

macromedia

flash

yang

dikembangkan

dinyatakan layak untuk diujicoba dengan revisi sesuai komentar dan
saran.
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Tabel 4.3 Komentar dan saran dari Ahli Materi
No

Aspek yang dinilai

3

Media memuat materi,
video, gambar dan evaluasi
yang mendukung
pembelajaran
Media memuat materi yang
mampu menarik perhatian
siswa
Media memuat materi yang
mampu meningkatkan
pemahaman siswa

4

5

9

10

1

Media memfasilitasi siswa
untuk belajar mandiri
Media memfasilitasi siswa
untuk melakukan evaluasi

Media bersifat sederhana
dan menarik

Validator I
Aspek Konten/ isi
Media sangat perlu ditambahkan
video
untuk
memudahkan
visualisasi peserta didik

Validator II

Tampilan desain media masih
perlu pembenahan agar “eyecatching”
Sangat membantu meningkatkan Media lebih baik jika
pemahaman peserta didik bila keterangan gambar di klik
video juga disediakan pada langsung pada gambar
materi 1,2, dan 3

Media bisa diperkaya dengan
referensi tambahan untuk bahan
online melalui URL
Perlu pembenahan agar soal yang
ditampilkan bisa acak dan perlu
kunci jawaban
Aspek Tampilan
Media bersifat sementara tetapi
perlu dibuat tampilan lebih rapi
dan menarik

Visualisasi

-

-

-

-

-
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2

Desain media mendukung
seluruh konten/isi

Beberapa bagian masih terpotong

3

Kesesuaian pemilihan
gambar dan video dengan
materi

Gambar sudah sesuai
kualitas gambar yang
kurang baik

5

Animasi gambar menarik

Belum dilengkapi animasi yang
menarik peserta didik mendalami
materi
Efek musik perlu diganti seperti
adanya suara tembakan yang
tidak sesuai
Jenis huruf diganti standart web

6

8

Audio (efek musik) yang
digunakan tidak
mengganggu
Ketetapan pemilihan jenis
huruf

Desain media perlu
dipertimbangkan
penempatan dan tampilan
teks

hanya
masih

-

Huruf untuk penjelasan
diperjelas / dipertebal
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13

Ketepatan dalam
penempatan tombol navigasi

Tombol navigasi untuk langsung Tombol navigasi “back”
ke tombol kegiatan perlu tidak berfungsi
ditambahkan

15

Mudah untuk dibaca

Mudah
dibaca
walaupun
beberapa ada yang terpotong
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Pada validasi tersebut validator I memberikan komentar dan saran pada aspek
konten/isi yaitu nomor 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 9 (sembilan), dan 10
(sepuluh). Pada nomor ketiga, validator I memberikan komentar bahwa media
sangat perlu ditambahkan video untuk memudahkan visualisasi peserta didik,
pada nomor keempat yaitu tampilan desain media masih perlu pembenahan agar
“eye-catching”, pada nomor kelima yaitu sangat membantu meningkatkan
pemahaman peserta didik bila video juga disediakan pada materi 1,2, dan 3, pada
nomor kese mbilan yaitu media bisa diperkaya dengan referensi tambahan untuk
bahan online melalui URL, dan pada nomor kesepuluh yaitu perlu pembenahan
agar soal yang ditampilkan bisa acak dan perlu kunci jawaban. Pada aspek
tampilan validator I memberikan komentar pada nomor 2 (dua), 3 (tiga), 5 (lima),
6 (enam), 8 (delapan), 10 (sepuluh), 13 (tigabelas), dan 15 (limabelas). Pada
nomor kedua yaitu beberapa bagian masih terpotong, pada nomor ketiga yaitu
gambar sudah sesuai hanya kualitas gambar yang masih kurang baik, pada nomor
kelima yaitu belum dilengkapi animasi yang menarik peserta didik mendalami
materi, pada nomor keenam yaitu efek music perlu diganti seperti adanya suara
tembakan yang tidak sesuai, pada nomor kedelapan yaitu jenis huruf diganti
standart web, pada nomor kesepuluh yaitu video sangat membantu visualisasi di
pertemuan ke4, pada nomor ketigabelas yaitu tombol navigasi untuk langsung ke
tombol kegiatan perlu ditambahkan, dan pada nomor kelimabelas yaitu mudah
dibaca walaupun beberapa ada yang terpotong.
Adapun hasil yang diperoleh dari setiap aspek dapat dirincikan sebagai berikut :
a. Total skor aspek konten/isi yaitu 30
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b. Total skor aspek tampilan yaitu 50
c. Total skor aspek cara penggunaan dan penyajian yaitu 12
d. Total skor aspek Bahasa yaitu 8
Jumlah skor yang diperoleh dari semua aspek yaitu 100. Untuk
mendapatkan rerata, maka digunakan rumus yang telah dijabarkan pada bab
III. Dari hasil perhitungan menggunakan rumus tersebut, maka diperoleh
hasil akhir rerata yaitu 3,33 dengan kriteria “Sangat Baik” yang telah
dikonversi dari data kuantitatif ke data kualitatif.
Selanjutnya validasi oleh ahli materi validator II menunjukkan skor ratarata yaitu 3,2 dengan kriteria “Baik”, maka media pembelajaran berbasis
macromedia flash yang dikembangkan dinyatakan layak untuk diujicoba
dengan revisi sesuai komentar dan saran.
Pada validasi tersebut validator II memberikan komentar dan saran pada
aspek konten/isi yaitu nomor 5 (lima). Pada nomor kelima, validator II
memberikan komentar bahwa media lebih baik jika keterangan gambar di
klik langsung pada gambar. Pada aspek tampilan validator II memberikan
komentar pada nomor 2 (dua), 8 (delapan), dan 13 (tigabelas). Pada nomor
kedua yaitu desain media perlu dipertimbangkan penempatan dan tampilan
teks, pada nomor kedelapan yaitu huruf untuk penjelasan diperjelas /
dipertebal, dan pada nomor ketigabelas yaitu tombol navigasi “back” tidak
berfungsi.
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Adapun hasil yang diperoleh dari setiap aspek dapat dirincikan sebagai
berikut:
a. Total skor aspek konten/ isi yaitu 34
b. Total aspek tampilan yaitu 46
c. Total skor aspek cara penggunaan dan penyajian yaitu 10
d. Total skor aspek Bahasa yaitu 6
Jumlah skor yang diperoleh dari semua aspek yaitu 96. Untuk mendapatkan
rerata, maka digunakan rumus yang telah dijabarkan pada bab III. Dari hasil
perhitungan menggunakan rumus tersebut, maka diperoleh hasil akhir rerata
yaitu 3,2 dengan kriteria “Baik” yang telah dikonversi dari data kuantitatif ke
data kualitatif.
Berdasarkan data pada tabel 4.2, perolehan rata-rata skor keseluruhan hasil
validasi oleh ahli materi disimpulkan bahwa kualitas dari media pembelajaran
berbasis macromedia flash pada Sistem Saraf kelas XI SMA berada pada
kriteria “Sangat Baik”.

2. Data Hasil Validasi oleh Guru Biologi SMA Kelas XI
Guru biologi SMA kelas XI yang memvalidasi prosuk berupa media
pembelajaran berbasis macromedia flash pada Sistem Saraf kelas XI SMA
yaitu Bapak A.A.K (Validator III) dan Ibu B.A.S (Validator IV). Produk
media pembelajaran berbasis macromedia flash divalidasi sebanyak satu kali.
Aspek yang divalidasi oleh guru biologi kelas XI meliputi aspek konten/isi,
aspek tampilan, aspek cara penggunaan dan penyajian dan aspek bahasa.
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Rekapitulasi keseluruhan data validasi oleh guru biologi SMA kelas XI
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.4 Rekapitulasi data validasi oleh guru kelas XI SMA
Aspek yang dinilai
Konten/Isi
Tampilan
Cara penggunaan dan
penyajian
Bahasa
Total Skor
Jumlah seluruh item
Rerata =
∑ skor keseluruhan /
∑ jumlah seluruh item
Kriteria

Hasil Perolehan Skor
Validator III Validator IV
Rerata
34
35
34,5
56
48
52
11

11

11

8
109
30

8
102
30

8
105,5
30

3,63

3,4

3,51

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat
Baik

Hasil validasi oleh guru biologi kelas XI, validator III
menunjukkan skor rata-rata yaitu 3,4 dengan kriteria “Sangat Baik”,
maka buku petunjuk praktikum yang dikembangkan dinyatakan layak
untuk diujicoba dengan revisi sesuai komentar dan saran.
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Tabel 4.5 Komentar dan saran dari guru kelas XI SMA
No

Aspek yang dinilai

Validator III

Validator IV

Visualisasi

Aspek Konten/ isi
3

4

Media memuat materi, video,
gambar dan evaluasi yang
mendukung pembelajaran
Media memuat materi yang
mampu menarik perhatian
siswa

Video kurang dalam isi
materi
Sudah baik namun perlu
ditambah

lagi

video

sehingga dapat menarik
lagi
9

Media memfasilitasi siswa
untuk belajar mandiri

Media cenderung malas
karena kurang menarik
-

perhatian

Aspek Tampilan
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1

Media bersifat sederhana dan
menarik

Perlu
animasi

ditambahkan Tata letak gambar dan
sehingga teks

menarik perhatian

kurang

sehingga

tidak

sesuai
mudah

dibaca

2

3

Desain media mendukung
seluruh konten/isi
Kesesuaian pemilihan
gambar dan video dengan
materi

Butuh beberapa hal untuk
ditambah
Perlu ditambah video Perlu ditambah video di
dalam materi supaya dalam materi
memperjelasnya

6

Audio (efek music) yang
digunakan tidak mengganggu

-

pembelajaran

Terdapat beberapa bagian
yang tidak ada audio
sehingga perlu diperbaiki

-
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10

Ketepatan dalam penempatan
video

Perlu menambah video

Video

hanya

pada

terdapat
motivasi

dipembelajaran keempat

11

Ketepatan dalam penempatan
gambar

Ada beberapa yang perlu
diganti dan masih ada
gambar yang blur

12

Ketepatan dalam penempatan
teks

Ada beberapa teks yang
kurang rapi
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13

14

Ketepatan dalam penempatan
tombol navigasi

Perlu dipersingkat lagi Beberapa tombol tidak

Kejelasan teks

Terdapat beberapa teks

tombol homenya

yang hilang

berfungsi dengan baik
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Aspek Cara Penggunaan dan Penyajian
2

Prosedur penggunaan
disajikan dengan jelas

Prosedur penggunaan
hanya saja saat
menjalankannya

3

Media mudah digunakan

Petunjuk yang digunakan
untuk membuka aplikasi
kurang jelas
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Pada validasi tersebut validator III, memberikan komentar dan saran pada aspek
konten/isi yaitu nomor 9 (sembilan). Pada nomor kesembilan yaitu media cenderung
malas karena kurang menarik perhatian. Kemudian pada aspek tampilan yaitu nomor
1 (satu), 3 (tiga), 10 (sepuluh), 13 (tigabelas), dan 14 (empatbelas). Pada nomor
pertama validator III memberikan komentar yaitu perlu ditambahkan animasi
sehingga menarik perhatian, pada nomor ketiga yaitu perlu ditambah video dalam
materi supaya memperjelasnya, pada nomor kesepuluh yaitu perlu menambah video,
pada nomor ketigabelas yaitu perlu dipersingkat lagi tombol homenya, dan pada
nomor keempatbelas yaitu terdapat beberapa teks yang hilang.
Adapun hasilyang diperoleh dari setiap aspek dapat dirincikan sebagai berikut:
a. Total skor aspek konten/ isi yaitu 34
b. Total aspek tampilan yaitu 56
c. Total skor aspek cara penggunaan dan penyajian yaitu 11
d. Total skor aspek Bahasa yaitu 8
Jumlah skor yang diperoleh dari semua aspek yaitu 109. Untuk mendapatkan
rerata, maka digunakan rumus yang telah dijabarkan pada bab III. Dari hasil
perhitungan menggunakan rumus tersebut, maka diperoleh hasil akhir rerata yaitu
3,63 dengan kriteria “Sangat Baik” yang telah dikonveriskan dari data kuantitatif ke
data kualitatif.
Selanjutnya validasi oleh guru biologi SMA kelas XI, validator IV menunjukkan
skor rata-rata yaitu 3,4 dengan kriteria “Sangat Baik”, maka media pembelajaran
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berbasis macromedia flash yang dikembangkan dinyatakan layak untuk diujicoba
dengan revisi sesuai komentar dan saran.
Pada validasi tersebut validator IV memberikan komentar dan saran pada aspek
konten/isi yaitu nomor 3 (tiga), dan 6 (enam). Pada nomor ketiga yaitu video kurang
dalam isi materi, dan pada nomor keenam yaitu sudah baik namun perlu ditambah
lagi video sehingga dapat menarik lagi. Kemudian pada aspek tampilan yaitu nomor 1
(satu), 2 (dua), 3 (tiga), 6 (enam), 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (duabelas), dan 13
(tigabelas). Pada nomor pertama yaitu penempatan gambar dan teks kurang sesuai
sehingga tidak mudah dibaca, pada nomor kedua yaitu butuh beberapa hal untuk
ditambah, pada nomor ketiga yaitu perlu ditambah video didalam materi
pembelajaran, pada nomor keenam yaitu terdapat beberapa bagian yang tidak ada
audio sehingga perlu diperbaiki, pada nomor kesepuluh yaitu video hanya terdapat
pada motivasi dipembelajaran keempat, pada nomor kesebelas yaitu ada beberapa
yang perlu diganti dan masih ada gambar yang blur, pada nomor keduabelas yaitu ada
beberapa teks yang kurang rapi, dan pada nomor ketigabelas yaitu beberapa tombol
tidak berfungsi dengan baik. Dan pada aspek cara penggunaan dan penyajian pada
nomor 2 (dua), dan 3 (tiga). Pada nomor kedua yaitu prosedur penggunaan hanya saja
saat menjalankannya, dan pada nomor ketiga yaitu petunjuk yang digunakan untuk
membuka aplikasi kurang jelas.
Adapun hasil yang diperoleh dari setiap aspek dapat dirincikan sebagai berikut:
a. Total skor aspek konten/ isi yaitu 35
b. Total aspek tampilan yaitu 48
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c. Total skor aspek cara penggunaan dan penyajian yaitu 11
d. Total skor aspek Bahasa yaitu 8
Jumlah skor yang diperoleh sari semua aspek yaitu 102. Untuk mendapatkan
rerata, maka digunakan rumus yang telah dijabarkan pada bab III. Dari hasil
perhitungan menggunakan rumus tersebut, maka diperoleh hasil akhir rerata yaitu
3,4 dengan kriteria “Sangat Baik” yang telah dikonversi dari data kuantutaif ke data
kualitatif.
Berdasarkan data tersebut, perolehan rata-rata skor keseluruhan hasil validasi
oleh guru biologi SMA kelas X disimpulkan bahwa kualitas dari media
pembelajaran berbasis macromedia flash pada sistem saraf kelas XI SMA berada
pada kriteria “Sangat Baik”. Setelah divalidasi oleh dua ahli materi dan dua guru
biologi SMA kelas X maka diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa produk media
pembelajaran berbasis macromedia flash pada sistem saraf kelas XI SMA terasuk
pada kriteria “Sangat Baik” dengan perolehan skor yang dipaparkan secara terperinci
sebagai berikut :
Tabel 4.6 Rekapitulasi data validasi oleh dua ahli materi dan dua guru biologi
SMA kelas XI
No.

Validator

1.
Validator I
2.
Validator II
3.
Validator III
4.
Validator IV
Jumlah skor
Rerata = ∑skor / ∑ validator

Hasil Validasi
Skor
Kriteria
3,33
Sangat Baik
3,2
Baik
3,63
Sangat Baik
3,4
Sangat Baik
13,56
Sangat Baik
3,39
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D. Produk Akhir
Produk berupa media pembelajaran berbasis macromedia flash direvisi
sesuai komentar dan saran. Hasil perbaikan/ revisi atas saran validator I
dijabarkan pada tabel berikut :
Tabel 4.7 Komentar/ saran dan revisi validator I
No.
3

4
5

6

9

10

1

2
3
5

6

Komentar/ saran
Revisi
Aspek Konten/ isi
Media sangat perlu ditambahkan Menambahkan video pada materi
video untuk memudahkan visualisasi
peserta didik
Tampilan desain media masih perlu Menambah animasi di beberapa
pembenahan agar “eye-catching”
tempat tertentu
Sangat membantu meningkatkan Menambahkan video pada materi
pemahaman peserta didik bila video
juga disediakan pada materi 1,2, dan
3
Visualisasi dalam bentuk animasi Menambahkan animasi di beberapa
bisa memotivasi peserta didik dalam tempat
belajar
Media bisa diperkaya dengan Menambah URL pada materi
referensi tambahan untuk bahan
online melalui URL
Perlu pembenahan agar soal yang Mengurutkan soal dan menambah
ditampilkan bisa acak dan perlu kunci jawaban
kunci jawaban
Aspek Tampilan
Media bersifat sementara tetapi perlu Merapikan tampilan media dan
dibuat tampilan lebih rapi dan menambah animasi pada media
menarik
Beberapa bagian masih terpotong
Memperbaiki bagian yang
terpotong
Gambar sudah sesuai hanya kualitas Mencari kualitas gambar yang lebih
gambar yang masih kurang baik
jelas
Belum dilengkapi animasi yang Menambahkan animasi
menarik peserta didik mendalami
materi
Efek music perlu diganti seperti Mengganti efek suara dengan yang
adanya suara tembakan yang tidak hanya sekali bunyi
sesuai
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8

Jenis huruf diganti standart web

Mengganti font dengan times new
roman
9 Pilihan warna huruf dan background Memadukan warna yang sesuai
sudah sesuai
dengan background
13 Tombol navigasi untuk langsung ke Mengubah tombol navigasi ke
tombol kegiatan perlu ditambahkan
materi utama
15 Mudah dibaca walaupun beberapa Membenarkan kalimat yang
ada yang terpotong
terpotong
Komentar umum dan saran perbaikan
Revisi
Perbaiki tampilan agar menarik peserta
Memperbaiki dengan bantuan
didik. Bisa minta saran dari peserta didik
seorang peserta didik
kelas XI agar sesuai dengan calon
pengguna
Materi sudah menarik karena materi cukup Menambahkan video untuk
berat visualisasi dalam bentuk video akan
membantu dalam visualisasi
sangat membantu atau dalam bentuk
animasi, guna melengkapi materi gambar
yang sudah ada
Bila menggunakan gambar/video dari
Menambahkan sumber dari video
sumber lain. Cantumkan sumbernya agar
dan gambar
tidak dianggap plagiat
Pilih jenis font dan warna yang menarik
Mengganti font dan warna yang
calon pengguna
sesuai
Pada bagian games puzzle. Pilih gambar
Menganti gambar puzzle dengan
yang sederhana, karena tampilan gambar
gambar yang lebih mudah
sangat tidak menarik dan sukar dipecahkan
Bagian games acak kata random input agar
soal berbeda akan menjadi nilai plus
Bagian evaluasi pada beberapa bagian ada
Mengurutkan nomor yang teracak
nomor yang terlewat, selain itu
perbendaharaan soal dan keteracakannya
akan meningkatkan peluang keterpakaian
media ini di sekolah
Overall, ide aplikasi ini karena dan
inovatif! Bisa dikembangkan menjadi
aplikasi di google play.
Sedangkan hasil perbaikan/ revisi atas saran validator II dijabarkan pada
tabel berikut :
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Tabel 4.8 Komentar umum dan revisi validator II
No.

Komentar/ saran
Revisi
Aspek Konten/ isi
5 Media lebih baik jika keterangan Mengubah agar jika keterangan
gambar di klik langsung pada gambar gambar diklik langsung pada
gambar
Aspek Tampilan
2 Desain media perlu dipertimbangkan Memperbaiki penempatan dan
penempatan dan tampilan teks
tampilan teks
8 Huruf untuk penjelasan diperjelas / Memperjelas huruf
dipertebal
13 Tombol navigasi “back” tidak Memperbaiki navigasi “back” agar
berfungsi
berfungsi
Komentar umum dan saran perbaikan
Revisi
Tombol “back” perlu diperbaiki, tidak bisa Memperbaiki tombol “back” agar
kembali ke materi sebelumnya
berfungsi
Baik jika informasi bagian-bagian dapat
Mengubah agar jika keterangan
langsung klik pada gambar
gambar diklik langsung pada
gambar
Scroll informasi disebelah kanan kurang
Scroll di ganti dengan posisi teks
tampak
agar tampak
Gambar saraf spinal kurang jelas
Gambar spinal diperjelas
Cek spelling untuk nama ilmiah/ istilah
Membenarkan spelling nama ilmiah
Soal evaluasi dan opsi tidak sinkron
Memperbaiki soal evaluasi
Konsistensi istilah
Menyelaraskan istilah
Skor games tebak gambar tidak muncul
Memperbaiki skor games tebak
gambar
Posisi panah penunjuk gambar kurang pas
Membenarkan posisi panah agar
tampak
Produk yang telah divalidasi oleh validator III direvisi sesuai dengan
komentar umum dan saran. Komentar umum dan saran validator III serta revisi
akan dijabarkan pada tabel berikut :
Tabel 4.9 Komentar umum dan revisi validator III
No.
9

Komentar/ saran
Revisi
Aspek Konten/ isi
Media cenderung malas karena Menambah animasi untuk menarik
kurang menarik perhatian
perhatian
Aspek Tampilan
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1

Perlu
ditambahkan
animasi
sehingga menarik perhatian
3 Perlu ditambah video dalam materi
supaya memperjelasnya
10 Perlu menambah video
13 Perlu dipersingkat lagi tombol
homenya
14 Terdapat beberapa teks yang hilang
Komentar umum dan saran perbaikan
Struktur jaringan saraf tepi (Neuron) dan
neuron saraf pusat harus terlihat jelas
perbedaannya
Menambahkan video mendukung untuk
penghantaran implus (video sinapsis)

Menambah animasi untuk menarik
perhatian
Menambah video di materi sehingga
dapat memperjelas
Menambah video
Menambah tombol home ke materi
Memperbaiki teks yang hilang
Revisi
Memperjelas gambar tentang sistem
saraf tepi dan pusat
Menambah video tentang penghantar
implus

Sedangkan hasil perbaikan/ revisi atas saran validator IV dijabarkan pada
tabel berikut :
Tabel 4.10 Komentar/ saran dan revisi validator IV
No.
3
4

1

2
3
6

10
11

Komentar/ saran
Revisi
Aspek Konten/ isi
Video kurang dalam isi materi
Menambahkan video pada materi
Sudah baik namun perlu ditambah Menambahkan video pada materi
lagi video sehingga dapat menarik
lagi
Aspek Tampilan
Penempatan gambar dan teks Mengganti gambar sehingga mudah
kurang sesuai sehingga tidak mudah dibaca
dibaca
Butuh beberapa hal untuk ditambah Menambah desain agar menarik
Perlu ditambah video didalam
Menambahkan video pada materi
materi pembelajaran
Terdapat beberapa bagian yang Memperbaiki audio yang tidak ada
tidak ada audio sehingga perlu
diperbaiki
Video hanya terdapat pada motivasi Menambahkan video pada materi
dipembelajaran keempat
Ada beberapa yang perlu diganti Menganti gambar yang lebih jelas
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dan masih ada gambar yang blur
Ada beberapa teks yang kurang rapi Memperbaiki teks yang kurang rapi
Beberapa tombol tidak berfungsi Memperbaiki tombol yang tidak
dengan baik
berfungsi
Aspek Cara Penggunaan dan Penyajian
2 Prosedur penggunaan hanya saja Menambah prosedur untuk
saat menjalankannya
menjalankan media
3 Petunjuk yang digunakan untuk Memperjelas petunjuk penggunaan
membuka aplikasi kurang jelas
aplikasi
Komentar umum dan saran perbaikan
Revisi
Tampilan sudah menarik akan tetapi perlu Menambah materi atau merapikan
adanya tambahan materi sehingga dapat
materi sehingga terlihat lebih
lebih lengkap
menarik
Kurang lengkap video pembelajaran yang Menambahkan video pada materi
seharusnya lebih bisa dilengkapi dan
diperjelas
Perlu memperbaiki games puzzle karena
Games puzzle diganti dengan gambar
terlalu rumit
yang lebih sederhana
Tombol ke menu materi perlu ditambah
Mempersingkat tombol agar mudah
sehingga dapat mempersingkat/ tidak
digunakan/ mempersingkat
bertele-tele
12
13

Berikut ini merupakan kumpulan produk awal dan akhirr dari media
pembelajaran berbasis macromedia flash yang hanya mengalami perbaikan dan
dapat divisualiasikan, antara lain :
Tabel 4.11 Perbaikan produk awal ke produk akhir
Produk Awal

Mengalami Perbaikan

Aspek Konten/ Isi
Perlu ditambah video dalam materi,
Menambahkan video pada materi,
scroll informasi disebelah kanan kurang scroll di ganti dengan posisi teks agar
tampak,
dan
bila
menggunakan
tampak, dan menambahkan sumber
gambar/video
dari
sumber
lain.
dari video dan gambar
Cantumkan sumbernya
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Perlu ditambahkan animasi sehingga
menarik perhatian

Menambah animasi untuk menarik
perhatian

Media bisa diperkaya dengan referensi
tambahan untuk bahan online melalui
URL

Menambah URL di materi

Menambah kunci jawaban
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Belum ada kunci jawaban

Aspek Tampilan
Beberapa bagian masih terpotong

Memperbaiki bagian yang terpotong

Ada beberapa teks yang kurang rapi

Memperbaiki teks yang kurang rapi

Aspek Cara Penggunaan dan Penyajian
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Prosedur penggunaan hanya saja saat
menjalankannya

Menambah prosedur untuk
menjalankan media

Petunjuk yang digunakan untuk
membuka aplikasi kurang jelas

Memperjelas petunjuk penggunaan
aplikasi
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Komentar umum dan saran perbaikan
Perlu memperbaiki games puzzle karena Games puzzle diganti dengan gambar
terlalu rumit
yang lebih sederhana

Media lebih baik jika keterangan gambar
di klik langsung pada gambar

Mengubah agar jika keterangan
gambar di klik langsung pada gambar

E. Kajian Produk Akhir dan Pembahasan
Produk akhir berupa media pembelajaran berbasis macromedia flash
diperoleh dari hasil validasi oleh dua ahli materi dan dua guru SMA kelas XI
yang berupa saran perbaikan dari masing-masing validator. Kemudian peneliti
melakukan revisi berdasarkan saran dan perbaikan dari produk awal. Tujuan
dari revisi ini yaitu untuk menghasilkan produk yang lebih baik dan layak
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digunakan dalam pembelajaran di kelas. Hasil akhir penelitian ini menghasilkan
sebuah produk akhir media pembelajaran berbasis macromedia flash untuk
materi sistem saraf kelas XI SMA. Media pembelajaran ini dapat memuat teks,
gambar, video, animasi, dan desain background yang menarik. Media
pembelajaran berbasis macromedia flash ini dikembangkan dengan program
aplikasi macromedia flash.
1. Kajian Produk Akhir berupa Media Pembelajaran berbasis
Macromedia Flash
Media pembelajaran berbasis macromedia flash untuk sistem saraf
kelas XI SMA setelah direvisi berdasarkan komentar dan saran perbaikan
dari dua ahli materi dan dua guru biologi SMA kelas XI, terdapat beberapa
perubahan. Perubahan tersebut meliputi aspek konten/ isi, aspek tampilan,
aspek cara penggunaan dan penyajian, dan aspek Bahasa.
Pada aspek konten/ isi, peneliti melakukan perbaikan dengan
memperbaiki dengan menambahkan video di materi, menambah animasi
dibeberapa tempat tertentu, menambahkan video di materi, menambahkan
animasi di beberapa tempat, menambah URL di materi, mengurutkan soal
dan menambah kunci jawaban, mengubah agar jika keterangan gambar di
klik langsung pada gambar, dan menambah animasi untuk menarik
perhatian.
Pada aspek tampilan, peneliti melakukan perbaikan merapikan
tampilan media dan menambah animasi dimedia, memperbaiki bagian yang
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terpotong, mencari kualitas gambar yang lebih jelas, menambahkan animasi,
mengganti efek suara dengan yang hanya sekali bunyi, mengganti font
dengan times new roman, memadukan warna yang sesuai dengan
background, mengubah tombol navigasi ke materi utama, membenarkan
gambar

yang

terpotong,

memperbaiki

penempatan

dan

tampilan

teks,memperjelas huruf, memperbaiki navigasi “back” agar berfungsi,
menambah animasi untuk menarik perhatian, menambah video di materi
sehingga dapat memperjelas, menambah tombol home ke materi,
memperbaiki teks yang hilang, mengganti gambar sehingga mudah dibaca,
menambah desain agar menarik, menambahkan video pada materi,
memperbaiki audio yang tidak ada, memperbaiki teks yang kurang rapi, dan
memperbaiki tombol yang tidak berfungsi.
Pada aspek cara penggunaan dan penyajian, peneliti melakukan
perbaikan seperti menambah prosedur untuk menjalankan media dan
memperjelas petunjuk penggunaan aplikasi.

2. Pembahasan
Pengembangan media pembelajaran berbasis macromedia flash
dengan kurikulum 2013 mengacu pada langkah-langkah pengembangan
Brog & Gall, namun pada penelitian ini peneliti hanya sampai pada langkah
ke lima karena keterbatasan waktu. Adapun Sembilan langkah tersebut
terdiri dari tahap (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain
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produk, (4) validasi desain, dan (5) perbaikan desain. Media pembelajaran
berbasis macromedia flash dikembangkan dengan memperhatikan kriteria
media pembelajaran berbasis macromedia flash dengan baik. Langkah
pertama yang dilakukan yaitu mencari informasi dari topik permasalahan
yang akan dikembangkan. Langkah kedua adalah adalah pengumpulan data
dengan berdasar hasil wawancara analisis kebutuhan dan mengkaji teoriteori yang berkaitan dengan produk yang dapat diperoleh dari berbagai
sumber studi pustaka, internet maupun sumber lainnya. Langkah ketiga
desain produk dimulai dengan menyusun bahan-bahan pembelajaran.
Langkah keempat adalah validasi produk, validasi ini melalui dua dosen dan
dua guru kelas XI SMA. Setelah melakukan validasi ahli, peneliti
melakukan revisi berdasar masukan/ saran yang diberikan validator.
Pengembangan media pembelajaran berbasis macromedia flash telah
melalui tahap validasi oleh dua ahli materi dan dua guru kelas XI SMA.
Aspek yang menjadi penilaian media pembelajaran berbasis macromedia
flash, antara lain (1) aspek konten/ isi, (2) aspek tampilan, (3) aspek cara
penggunaan dan penyajian, dan (4) aspek Bahasa. Dengan rincian skor
perolehan terdapat pada tabel 4.6 tentang rekapitulasi data validasi oleh dua
ahli materi dan dua guru biologi kelas XI SMA menunjukkan hasil validasi
kualitas kelayakan media pembelajaran berbasis macromedia flash. Secara
terperinci menunjukkan bahwa sebagai ahli materi, validator I memberikan
skor 3,33 dengan kriteria “Sangat Baik” sedangkan validator II memberikan
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skor 3,2 dengan kriteria “Baik”. Penilaian dari guru biologi kelas XI SMA,
validator III memberikan skor 3,63 dengan kriteria “Sangat Baik”
sedangkan validator IV memberikan skor 3,4 dengan kriteria “Sangat Baik”.
Dari hasil yang diperoleh dari validasi media pembelajaran berbasis
macromedia flash maka dapat disimpulkan media tersebut mendapatkan
skor rata-rata 3,39 yang termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Hasil
tersebut menunjukkan bahwa produk media pembelajaran berbasis
macromedia flash yang dikembangkan dikatakan memiliki kualitas yang
layak diujicoba dalam kegiatan belajar mengajar dikelas XI SMA.
Berdasarkan

spesifikasi

produk

media

pembelajaran

berbasis

macromedia flash yang telah dikembangkan dan perlu untuk direvisi oleh
peneliti. Adapun penjelasannya terkait produk media pembelajaran berbasis
macromedia flash yang telah direvisi sebagai berikut:
a. Media pembelajaran berbasis macromedia flash memuat beberapa menu
dengan beberpa komponen, antara lain (1) pembukaan, (2) kompetensi,
(3) materi ajar, (4) permainan, (5) evaluasi, (6) LKPD
1) Slide pembukaan merupakan slide awal mengoprasikan media
pembelajaran berbasis macromedia flash. Komponen dalam silde
media pembukaan terdiri atas :


Slide berisi “loading” program mengoprasikan macromedia flash
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Gambar 4.1 Slide “loading” program


Identitas media dan identitas pembelajaran antara lain, nama dan
judul media serta judul pembelajaran

Gambar 4.2 Identitas Media dan Identitas Pembelajaran


Komponen menu dan petunjuk penggunaan media pembelajaran
berbasis macromedia flash.

Gambar 4.3 Komponen Menu dan Petunjuk Penggunaan Pada
Media Pembelajaran Berbasis Macomedia Flash
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2) Slide kompetensi berisi :


Kompetensi dasar



Gambar 4.4 Kompetensi dasar
Indikator pembelajaran

Gambar 4.5 Indikator
3) Slide Materi, yaitu berisi tentang materi yang akan diajarkan.


Slide materi pembelajaran yaitu berisi tentang materi

Gambar 4.6 Salah satu materi pembelajaran

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
91



Slide soal untuk lembar kerja peserta didik (LKPD)

Gambar 4.7 Salah satu soal lembar kerja peserta didik
4) Slide permainan yang berisi tentang permainan untuk membantu
peserta didik lebih termotivasi.


Slide permainan puzzle



Gambar 4.8 Puzzle
Slide permainan tebak gambar

Gambar 4.9 Salah Satu Permainan Tebak Gambar

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
92



Slide permainan tebak kata

Gambar 4.10 Salah Satu Permainan Tebak Kata
5) Slide evaluasi yang berisi tentang kumpulan soal evaluasi.


Slide evaluasi berisi tentang soal-soal evaluasi

Gambar 4.11 Salah satu soal evaluasi
b. Media pembelajaran berbasis Macromedia flash menggunakan tombol
navigasi untuk mempermudah dalam penggunaan.
Di dalam media pembelajaran berbasis macromedia flash terdapat
beberapa tombol navigasi yang digunakan untuk mengoprasikan media.
Tombol navigasi tersebut antara lain, sebagai berikut :
Tabel 4.12 Tombol navigasi
Tombol Home
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Tombol Materi
Tombol Permainan
Tombol Evaluasi
Tombol Next
Tombol Back
Tombol Mulai Evaluasi
Tombol Memulai Materi
Tombol Soal LKPD
Tombol Untuk Setiap Pertemuan
Tombol Menuju Pokok Pembahasan
Tombol Memulai Pembelajaran
Tombol Submateri
Tombol Fullscreen
Tombol Exit

c. Media pembelajaran berbasis macromedia flash tampilannya didesain
dengan

menarik dan berisi seluruh materi pembelajaran. Media ini
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diharapkan agar dapat memancing keterkaitan peserta didik dalam
pembelajaran karena terdapat materi, permaianan, dan evaluasi. Materi
yang berisi tentang teori, video, dan gambar. Permainan yang berisi
puzzle, tebak gambar, dan tebak kata. Evaluasi yang berisi soal-soal
tentang materi yang dibahas.
d. Media pembelajaran berbasis macromedia flash menggunakan bahasa
yang digunakan dalam media pembelajaran berbasis macromedia flash
yaitu menggunakan Bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik dan
penggunan kalimat juga bersifat komunikatif yang dapat melibatkan
keaktifan peserta didik di kelas dimana kalimat tersebut memancing
peserta didik untuk bertanya dan menjawab pertanyaan. Contohnya
“sistem saraf dibangun oleh sel-sel saraf (neuron) yang bentuk dan
fungsinya berbeda-beda. Tahukah anda bagaimana struktur sel saraf?”
e. Media pembelajaran berbasis macromedia flash disusun dengan
memperhatikan perkembangan peserta didik, yaitu aspek kognitif, afektif
dan psikomotorik. Hal ini dapat diketahui pada penyusunan indikator
pembelajaran.
1) Aspek kognitif
Aspek kognitif bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan
peserta didik memahami materi ajar. Aspek ini dapat ditemui pada
materi ajar yang diberikan guru dan slide soal evaluasi yang harus
dikerjakan peserta didik. Contohnya seperti pada gambar berikut ini.

Gambar 4.12 Contoh Slide Aspek Kognitif
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2) Aspek Afektif
Aspek afektif dapat diperoleh dari kegiatan yang dilakukan peserta
didik. Guru mengamati peserta didik selama proses kerja kelompok.
Hal yang diamati seperti kerjasama, tanggungjawab dan sebagainya.
3) Aspek Psikomotorik
Aspek psikomotorik merupakan aspek keterampilan peserta didik yang
akan dinilai. Dalam hal ini peserta didik mampu menunjukkan
kegiatan keterampilan yang mewakili peserta didik setelah mengikuti
pembelajaran.

Gambar 4.13 Contoh Slide Aspek Psikomotorik
f. Media pembelajaran berbasis macromedia flash didalamnya terdapat
permainan pembelajaran yang dapat menarik antusias peserta didik dalam
proses pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan menyajikan permainan
yang berkaitan dengan materi ajar. Contoh permainan yang disajikan pada
media pembelajaran sistem saraf yaitu puzzle tentang neuron, tebak kata,
dan tebak gambar. Contoh slide permainan dapat diamati pada gambar 4.9,
4.10, dan 4.11.
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g. Media pembelajaran berbasis macromedia flash dilengkapi dengan soal
evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik terhadap
materi. Hal ini dibuktikan dengan menyajikan soal evaluasi di akhir
penjelasan materi. Soal evaluasi juga dilengkapi kunci jawaban. Contoh
slide soal evaluasi dapat diamati pada gambar 4.12.
h. Media pembelajaran berbasis macromedia flash berkaitan dengan
peningkatan kecerdasan peserta didik dengan keterampilan proses belajar
mengajar yang dilakukan oleh guru dengan memanfaatkan media
pembelajaran

sehingga dapat menyajikan pembelajaran yang mampu

memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan bagi
peserta

didik

dengan

ketercapaian

kompetensi

yang

ditetapkan.

Pembelajaran berpusat kepada peserta didik, dan merangsang peserta didik
untuk menyelesaikan masalah seperti pada permainan puzzle yang
disajikan pada gambar 4.9.

F. Kendala/ Keterbatasan
Pengembangan media pembelajaran berbasis macromedia flash
memiliki

berbagai

kendala/

keterbatasan.

Kendala/

keterbatasan

pengembangan yang dihadapi oleh peneliti diantaranya sebagai berikut :
1. Produk yang dikembangkan hanya sebatas dari hasil survai kebutuhan dari
guru biologi

di

5 SMA sehingga kemungkinan masih

menggambarkan permasalahan yang ada.

belum
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2. Produk

media

pembelajaran

berbasis

macromedia

flash

yang

dikembangkan hanya sampai tahap revisi produk/ desain awal dengan
dilakukannya validasi dan tidak dilakukannya ujicoba produk pada peserta
didik/ kelompok kecil dan besar karena keterbatasan waktu sehingga harus
ditindak lanjuti dengan mengujicobakan.
3. Kurangnya pengetahuan peneliti mengenai aplikasi macromedia flash
dalam pembuatan media pembelajaran sehingga membutuhkan waktu
yang lama dalam pembuatan.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengembangan media
pembelajaran berbasis macromedia flash, maka dapat disimpulkan sebagai
berikut:
1. Pengembangan

media

pembelajaran

berbasis

macromedia

flash

dikembangkan dengaan prosedur penelitian pengembangan oleh Brog and
Gall yang meliputi 10 (sepuluh) langkah pengembangan. Namun dalam
penelitian ini hanya sampai pada langkah ke lima dikarenakan keterbatasan
waktu, lima langkah pengembangan yang digunakan yaitu tahap (1) potensi
dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi desain,
dan (5) perbaikan desain sehingga menghasilkan produk berupa media
pembelajaran berbasis macromedia flash untuk sistem saraf kelas XI SMA.
2. Hasil penelitian dan pengembangan produk media pembelajaran berbasis
macromedia flash melalui tahap validasi oleh dua ahli materi dan dua guru
biologi kelas XI memiliki rerata 3,39 dengan kategori “Sangat Baik” ditinjau
dari aspek konten/ isi, tampilan, cara penggunaan dan penyajian, dan bahasa.
Produk media pembelajaran yang dikembangkan juga memiliki kualitas
layak

untuk

diujicobakan

98

dalam

lingkup

terbatas.
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B. Saran
Berdasarkan keterbatasan pengembangan yang dilakukan oleh peneliti
tersebut, maka saran bagi peneliti lain yang akan mengembangkan media
pembelajaran berbasis macromedia flash adalah sebagai berikut :
1. Melakukan wawancara lebih dari dari lima guru biologi kelas XI di sekolah
yang berbeda agar mendapatkan informasi yang lebih konkret.
2. Melakukan tahap uji produk pada belompok kecil/besar sehingga produk
semakin lebih berkualitas daan layak untuk digunakan dan dapat diproduksi.
3. Mempelajari lebih dalam tentang aplikasi yang akan digunakan dengan
membaca buku atau di internet.
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LAMPIRAN 1 :
1. Surat Ijin Wawancara
2. Hasil Wawancara Survai Kebutuhan
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Lampiran 1.1 : Surat Ijin Wawancara
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Lampiran 1.2 : Hasil Wawancara Survai Kebutuhan
Hasil Wawancara Survai Kebutuhan Sekolah
Pertanyaan
No :
13. Menurut
pemahaman
Bapak/Ibu apa
yang dimaksud
dengan media?
14. Apakah dalam
pembelajaran
yang Bapak/Ibu
kelola selalu
menggunakan
media. Media
yang seperti apa?
15. Mengapa dalam
suatu
pembelajaran
perlu adanya
media?
16. Kecuali media
PPT dan Video,
apakah semua
materi semester
genap Bapak/Ibu
menggunakan
media? Bila iya,
media apa saja?
17. Apakah media
yang digunakan,
dibuat sendiri atau
memakai yang
tersedia
disekolah?
a. Kalau
merancang
sendiri, apa
yang akan
menjadi dasar

SMA Stella
Duce
Bambanglipuo

SMA
Negeri 11
Yogyakarta

SMA
Negeri 1
Bantul

SMA
Negeri 1
Sewon

SMA Stella
Duce 2
Yogyakarta

Alat yang
digunakan
untuk
pembelajaran

Alat bantu
penyampai
an materi /
konsep

Membant
u dalam
proses
belajar
mengajar

Sarana dan
Prasarana
dalam
pembelajara
n

Alat dalam
pembelajaran

PPT dan Video

PPT dan
Video

PPT dan
Gambar

Video dan
Gambar

Alat peraga,
PPT, Video

Mempermudah
dalam
menyampaikan
materi

Memudahk
an dalam
proses
menjelaska
n

Meningk
atkan
minat
siswa

Membantu
dalam
pembelajara
n

Meningkatka
n kinerja
siswa dalam
memahami
materi

Gambar

Praktiku
m dan
UKBM

Tidak ada

Alat peraga

Pernah tapi
tidak di
terapkan
kesiswa

Tidak
pernah
membuat
sendiri,
disekolah
juga tidak
lengkap
dalam
fasilitas
untuk
pembelaj

Tidak
pernah.
Media yang
tersedia
disekolah
sudah
mencukupi

Guru
membuat
sendiri
dengan
melibatkan
proses
pembuatan
media dengan
siswa

Alat peraga

Disekolah
sudah
mencukupi
media yang
digunakan
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pertimbangan
dalam
membuat
media dan
apakah
mengalami
kesulitan?
b. Bila tidak
membuat
sendiri, apakah
media yang
tersedia
disekolah
sudah
mencukupi
kebutuhan pada
materi yang
diajarkan?
18. Apakah media
yang Bapak/Ibu
gunakan sudah
membantu proses
belajar mengajar
(penyampaian
pesan berupa isi
pembelajaran) di
semester genap?
19. Adakah kesulitan/
hambatan yang
Bapak/Ibu jumpai
saat menggunakan
media ketika
proses
pembelajaran
berlangsung?
20. Apakah
Bapak/Ibu pernah
mendengar
tentang istilah
media interaktif?
Menurut

aran. Jadi
seadanya
saja
dalam
melaluka
n proses
pembelaj
aran

Sudah. Tetapi
kurang
memuaskan

Sudah

Belum
dapat
membant
u, perlu
adanya
penamba
han
media

Tidak Ada

Interaksi
siswa
dengan
media
terhambat
karena
medianya
terbatas

Cara
menggun
akan,
rasa
malas
saat akan
menggun
akannya

Kurangnya
persiapan
alat saat
memulai
pembelajara
n

Berinteraksi
dengan tatap
muka

Media
yang
menggunak
an
elektronik

Media
yang
mengakti
fkan
siswa

Media yang
dapat
memancing
antar dua
arah dan
hubungan

Sudah

Sudah. Tetapi
hanya ada
beberapa
materi yang
kesulitan

Menyampaik
an materi
yang terlalu
banyak dan
abstrak tidak
dapat
dijelasakan
dengan katakata
Media yang
melibatkan
siswa untuk
aktif sehingga
tidak hanya
satu pihak
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Bapak/Ibu apa
yang dimaksut
dengan media
interaktif?
21. Apakah
Bapak/Ibu pernah
membuat media
interaktif? Apa
saja yang sudah
pernah dibuat?
22. Apakah
Bapak/Ibu sudah
mengenal Media
Interaktif berupa
adobe
macromedia
flash?
23. Jika belum,
apakah menurut
Bapak/Ibu ingin
mengetahui /
mengembangkan
media interaktif
berupa adobe
macromedia flash
?
24. Menurut
Bapak/Ibu pada
materi system
saraf masih perlu
dikembangkan
menggunakan
media interaktif
khususnya
macromedia
flash?

yang saling
memperjela
s serta
mempelajari

saja

Belum pernah

Pernah.
My Mapel

Belum
pernah

Belum
pernah

Belum pernah

Belum pernah

Sudah

Sudah

Pernah

Pernah

Sangat ingin
mengetahui
dan mencoba

Ya. Perlu.

Pengen
untuk lebih
Ingin
mempermud
Ingin sekali mengetah
ah dalam
ui
pembelajara
n

Sangat
Perlu. Agar
memudahk
an siswa
dalam
pemahama
n

Ya, perlu
untuk di
kembang
kan

Iya, perlu.

Ingin
mengetahui

Sangat perlu,
karena untuk
memumbuhk
an motivasi
siswa untuk
belajar
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LAMPIRAN 2 :
1. Surat Ijin Penelitian
2. Surat Keterangan Telah Melakukan
Penelitian
3. Hasil Validasi Produk
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Lampiran 2.1 : Surat Ijin Penelitian
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Lampiran 2.2 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
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Lampiran 2.3 : Hasil Validasi Produk
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LAMPIRAN 3 :
1. Silabus
2. Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran
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Lampiran 3.1 : Silabus
SILABUS
Nama Sekolah

: SMA Negeri 1 Sewon

Mata Pelajaran

: Biologi SMA

Kelas/Program

: XI / Minat Ilmu Pengetahuan Alam

Semester

: II

Kompetensi Inti

:

KI 2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong,

kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
KI 3 Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan
metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
Kompetensi Dasar

:

Alokasi Waktu

:

2.1 Berperilaku ilmiah: teliti, tekun, jujur, terhadap data dan fakta, disiplin, tanggung jawab, dan peduli dalam
observasi dan eksperimen, berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi, peduli
lingkungan, gotong royong, bekerja sama, cinta damai, berpendapat secara ilmiah, dan kritis, responsive, dan
proaktif dalam setiap tindakan dan dalam melakukan pengamatan dan percobaan di dalam kelas atau
laboratorium maupun di luar kelas atau laboratorium.
3.10 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi dan mengaitkannya
dengan proses koordinasi sehingga dapat menjelaskan peran saraf dan hormon dalam mekanisme koordinasi
dan regulasi serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem koordinasi manusia melalui studi
literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi.
4.10 Menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelaianan pada struktur dan fungsi organ sistem
koordinasi yang menyebabkan gangguan sistem saraf dan hormone pada manusia berdasarkan studi literature
8 JP × 45 menit
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Kompetensi
Materi
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Penilaian
Dasar
Pokok
2.1. Berperilaku
2.1.1 Menunjukkan
Sistem Saraf Mengamati
Ranah
ilmiah: teliti,
1. Neuron
a. Ditampilkan gambar
perilaku jujur
Afektif
tekun, jujur,
2. Sel
neuron
dalam proses
1. Lembar
terhadap data
neuroglia b. Ditampilkan
gambar
pembelajaran.
observas
dan fakta,
3. Sinapsis
otak manusia.
2.1.2 Bekerja sama
i
disiplin,
4. Impuls
c. Ditampilkan gambar
dalam kelompok
kegiatan
tanggung
saraf,
mata.
selama proses
Peserta
jawab, dan
gerak
d. Mengidentifikasi
pembelajaran.
didik
peduli dalam
sadar,
struktur dan fungsi 2.1.3 Percaya diri
selama
observasi dan
dan
neuron, neuroglia, dan
dalam diskusi dan
proses
eksperimen,
gerak
sinapsis.
mempresentasika
pembela
berani dan
refleks
e. Mengidentifikasi proses
n hasil diskusi.
jaran.
santun dalam
5. Mekanis
perambatan impuls pada
2. Lembar
mengajukan
me
sistem saraf mengenai
kuisione
pertanyaan
penghant
gerak sadar dan gerak
r.
dan
aran
refleks.
berargument
impuls
f. Mengidentifikasi
asi, peduli
6. Sistem
mengenai struktur dan
lingkungan,
saraf
fungsi dari sistem saraf
gotong
pusat
pusat.
royong,
7. Sistem
g. Mengidentifikasi
bekerja
saraf tepi
mengenai struktur dan
sama, cinta
8. Ganggua
fungsi dari sistem saraf
damai,
n pada
tepi.
berpendapat
sistem
secara
saraf
Menanya
ilmiah, dan
a. Memberikan
kritis,
kesempatan kepada
responsive,
siswa
dalam
dan proaktif
presentasi

Alokasi Sumber/B
Waktu ahan/Alat
8 × 45  Irnaningt
menit.
yas. 2014.
BIOLOGI
untuk
SMA/MA
Kelas XI.
Jakarta:
Erlangga.
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dalam setiap
tindakan dan
dalam
melakukan
pengamatan
dan
percobaan di
dalam kelas
atau
laboratorium
maupun di
luar kelas
atau
laboratorium.
3.10. Menganalisis
hubungan
antara
struktur
jaringan
penyusun
organ pada
sistem
koordinasi
dan
mengaitkann
ya
dengan
proses
koordinasi
sehingga
dapat
menjelaskan
peran saraf

b. Memberikan
kesempatan
untuk
siswa bertanya jika
materi tidak jelas
Mengumpulkan Data
(Eksperimen / Eksplorasi)
a. Melakukan percobaan
gerak refleks berupa
memegang gelas yang
berisi panas, dan gerak
secara sadar yakni
Peserta didik diminta
untuk menghapus tulisan
di papan tulis.
b. Menyajikan hasil diskusi
penyebab
terjadinya 3.10.1 Mengidentifikas
berbagai gangguan yang
i struktur dan
terjadi pada sistem saraf.
fungsi neuron.
3.10.2 Mengidentifikas
Mengasosiasi
i jenis dan
a. Mengidentifikasi
fungsi berbagai
struktur dan fungsi
macam sel
neuron.
neuroglia (glía).
b. Mengidentifikasi impuls 3.10.3 Menjelaskan
saraf, gerak sadar dan
fungsi sinapsis
reflek.
dalam sistem
c. Mengidentifikasi
saraf.
struktur dan fungsi dari 3.10.4 Menjelaskan
sistem saraf pusat.
mekanisme
d. Mengidentifikasi
penghantaran
struktur dan fungsi dari
impuls saraf.
sistem saraf tepi.
3.10.5 Menganalisis
e. Menyajikan diskusi hasil
penghantaran

Ranah
Kognitif
1. Soal
post-test
2. Lembar
Kerja
Peserta
didik
3. Tes
tertulis
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dan hormon
dalam
mekanisme
koordinasi
dan regulasi
serta
gangguan
fungsi yang
mungkin
terjadi pada
sistem
koordinasi
manusia
melalui studi
literatur,
pengamatan,
percobaan,
dan simulasi.

analisis gangguan pada
sistem saraf.
3.10.6
Mengkomunikasikan
a. Menjelaskan secara lisan
struktur sel saraf dan
cara kerja sel saraf
dalam menghantarkan
impuls.
3.10.7
b. Membuat
skema
penghantaran
impuls
dalam gerak refleks dan
gerak biasa.
c. Menjelaskan mekanisme
pengantar impuls.
d. Menjelaskan
struktur 3.10.8
dan fungsi dari sistem
saraf pusat.
e. Menjelaskan
struktur
dan fungsi dari sistem
saraf tepi.
3.10.9
f. Menjelaskan mekanisme
sistem saraf simpatis
dan parasimpatis.
g. Menjelaskan
kelainan
dan gangguan pada
sistem saraf.

impuls pada
gerak sadar dan
gerak refleks.
Menjelaskan
struktur sistem
saraf pusat
melalui
pengamatan
gambar.
Mengumpulkan
informasi atau
data-data yang
berkaitan
dengan susunan
saraf tepi dari
media.
Menganalisis
sistem kerja
saraf simpatis
dan saraf
parasimpatis.
Menjelaskan
gangguan pada
sistem saraf.
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Lampiran 3.2 : Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

A. IDENTITAS SEKOLAH
Satuan Pendidikan

: SMA NEGERI 1 SEWON

Mata Pelajaran

: BIOLOGI

Kelas / Semester

: XI MIPA / Ganjil

Materi Pokok

: Sistem Saraf

Alokasi waktu

: 2 x 45 menit (4x pertemuan)

B. KOMPETENSI INTI (KI)
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural, dan metakognitif

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan,

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan
metoda sesuai kaidah keilmuan
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C. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
Kompetensi Dasar
3.10 Menganalisis hubungan
antara struktur jaringan
penyusun organ pada
sistem koordinasi (saraf,
hormone, dan alat indra)
dalam kaitannya dengan
mekanisme koordinasi
dan regulasi serta
gangguan fungsi yang
dapat terjadi pada sistem
koordinasi manusia

Indikator
3.10.1 Mengidentifikasi struktur dan fungsi
neuron.
3.10.2 Mengidentifikasi jenis dan fungsi berbagai
macam sel neuroglia (glía).
3.10.3 Menentukan fungsi sinapsis dalam sistem
saraf.
3.10.4 Mengurutkan mekanisme penghantaran
impuls saraf.
3.10.5 Mengidentifikasi penghantaran impuls
pada gerak sadar dan gerak refleks.
3.10.6 Melengkapi struktur sistem saraf pusat
melalui pengamatan gambar.
3.10.7 Mengumpulkan informasi atau data-data
yang berkaitan dengan susunan saraf tepi
dari media.
3.10.8 Mengidentifikasi sistem kerja saraf
simpatis dan saraf parasimpatis.
3.10.9 Menentukan gangguan pada sistem saraf.

D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Melalui kegiatan pembelajaran interaktif berbasis Macromedia flash, model
pembelajaran Kooperatif, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dan fungsi
neuron, mengidentifikasi jenis dan fungsi berbagai macam sel neuroglia (glía),
menentukan fungsi sinapsis dalam sistem saraf, menganalisis penghantaran impuls
pada gerak sadar dan gerak refleks, mengurutkan mekanisme penghantaran impuls
saraf, melengkapi struktur sistem saraf pusat, mengumpulkan informasi berkaitan
dengan sistem saraf tepi, menganalisis sistem kerja saraf simpatis dan saraf
parasimpatis, dan menentukan gangguan pada sistem saraf.dengan menunjukan sikap
bekerjasama dan percaya diri selama pembelajaran.

E. MATERI PEMBELAJARAN
Faktual

:

Gangguan sistem saraf dan hubungan antara neuron, sel
neuroglia, sinapsis

Konseptual

:

Neuron, akson, dendrit, badan sel, terminal akson, neuron
sensorik, neuron motorik, neuron konektor, sel neuroglia,
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sinapsis, otak, sumsum tulang belakang, meninges, serebrum,
diensefalon,

rinensefalon,

mesensefalon,

jembatan

varol,

serebelum, medula oblongata, medula spinalis, saraf kranial, saraf
spinal, saraf aferen, saraf eferen, saraf somatik, dan saraf otonom
Prosedural

:

Mekanisme gerak refleks, mekanisme gerak sadar, dan simulasi
sistem saraf otonom (saraf simpatis dan parasimpatis) terhadap
berbagai organ.

Metakognitif

:

Struktur sel saraf, perambatan implus pada sistem saraf,
penyusun sistem saraf (sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi),
menganalisis hubungan gangguan pada sistem saraf

F. PENDEKATAN, MODEL, DAN METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan

: Kontekstual dan Saintifik

Model

: Pembelajaran Kooperatif tipe TAI
(Team Assisted Individualization)

Metode

: Diskusi dan belajar mandiri

G. MEDIA PEMBELAJARAN
Media

: Macromedia flash, LKPD, LCD, Proyektor, computer/laptop dan
gambar

H. SUMBER BELAJAR


Irnaningtyas. 2018. Biologi untuk SMA/MA Kelas X : Kelompok Peminatan
Matematika dan Ilmu Alam. Jakarta : Erlangga



Pratiwi, D.A., dan Sari, H.P. 2007. Biologi untuk SMA kelas XI. Jakarta :
Erlangga



Aryulina, D., Manaf, S., Winarni, E.W., dan Muslim, C. 2007. BIOLOGI 2.
Jakarta : Essis
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I. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN
Pertemuan Pertama (Ke-1)
Tahap
Pendahuluan 7 menit
a. Kegiatan Awal

Kegiatan Pembelajaran
Guru memberikan salam dan mengecek kehadiran Peserta didik.
Guru memulai pembelajaran baru, yaitu Sistem Saraf.
Ditampilkan gambar neuron yang terdapat didalam aplikasi
Macromedia flash 8.

b. Apersepsi

c. Motivasi

Dianjukan pertanyaan :


Apakah kalian tahu ini gambar apa?



Sebutkan bagian-bagiannya!

Mengingatkan tugas membaca buku tentang Sistem Saraf.

Ditayangkan tujuan pembelajaran serta pokok-pokok materi yang
akan dibahas yakni Neuron, Neuroglia, dan Sinapsis yang sudah
disediakan di aplikasi macromedia flash.
(Fase 1 : menyampaikan tujuan).
d. Orientasi

Guru menginformasikan metode belajar yang akan dilaksanakan yaitu
diskusi kelompok disertai dengan tanya jawab dan mengerjakan
LKPD.
(menggunakan LKPD).
(Fase 1 : menyampaikan tujuan).

Kegiatan inti 55 menit

Guru memberikan penjelasan singkat mengenai materi neuron,
neuroglia dan sinapsis melalui aplikasi macromedia flash.
(Fase 2 : menyajikan informasi).

Guru meminta Peserta didik untuk menjawab soal LKPD dengan
membentuk kelompok yang terdiri dari 4 Peserta didik yang
heterogen.
(Fase 3 : Mengorganisasi Peserta didik ke dalam kelompokkelompok).

Guru membagikan LKPD dan memberikan tugas untuk dikerjakan
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran
secara kelompok yakni terkait neuron, neuroglia, dan sinapsis.
(Fase 4 : membimbing kelompok bekerja dan belajar).

Setiap kelompok berdiskusi mengerjakan LKPD.
Guru meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi
kelompoknya.
(Fase 5 : evaluasi).

Kelompok lain memberi tanggapan dan pertanyaan kepada kelompok
yang melakukan presentasi.
Guru memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap kelompok
diskusi terbaik.
(Fase 6 : memberikan penghargaan).

Guru memberi klarifikasi bila ada yang belum tepat dan memberi
penguatan pada hasil presentasi yang sudah benar.
(Fase 2 : menyajikan informasi)
Peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan hal hal yang
dirasa belum jelas dan diberi kesempatan untuk memainkan
permainan yang terdapat didalam macromedia flash.
Penutup 20 menit
a. Kesimpulan

Peserta didik diminta untuk menyimpulkan apa yang telah dipelajari.

Peserta didik membuka soal evaluasi pertemuan 1 yang terdapat
b. Evaluasi

didalam macromedia flash yaitu berupa soal pilihan ganda kemudian
dikerjakan secara individu.
(Fase 5 : evaluasi).
Peserta didik melaporkan nilai yang sudah tertera pada aplikasi
macromedia flash.

Guru menghitung skor dan mengumumkan skor masing-masing
kelompok dan memberikan penghargaan kepada Peserta didik yang
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran
mendapat skor tertinggi.
(Fase 6 : memberikan penghargaan).

c. Refleksi

Peserta didik diminta mengungkapkan apa manfaat yang diperoleh
setelah mempelajari materi tentang neuron, sel neuroglia, dan
sinapsis.

d. Tindak Lanjut

Peserta didik diminta membaca buku/ sumber lain tentang materi yang
akan dibahas pada pertemuan berikutnya yaitu mekanisme
penghantaran impuls saraf, gerak sadar, dan gerak refleks.

Pertemuan Kedua (Ke-2)
Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pendahuluan 15 menit
a.

Kegiatan Awal

Guru memberikan salam dan mengecek kehadiran Peserta didik.

Ditanyakan materi yang sudah dibahas pada pertemuan
b.

Apersepsi

sebelumnya yakni neuron, neuroglia, dan sinapsis.

Melakukan percobaan gerak refleks berupa memegang gelas yang
berisi air panas, dan gerak secara sadar yakni Peserta didik diminta
b.

Motivasi

untuk menghapus tulisan di papan tulis
Diajukan pertanyaan :


Bagaimana reaksi dari Peserta didik tersebut?



Mengapa hal tersebut dapat terjadi?

Mengingatkan tugas membaca buku tentang materi yang akan
dibahas yakni Gerak Sadar, Gerak Refleks, dan Impuls Saraf

Ditayangkan tujuan pembelajaran serta pokok-pokok materi yang
sudah disediakan pada aplikasi macromedia flash.
(Fase 1 : menyampaikan tujuan).
c.

Orientasi

Guru menginformasikan metode belajar yang akan dilaksanakan
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran
yaitu diskusi kelompok disertai dengan tanya jawab dan
mengerjakan LKPD.
(menggunakan LKPD).
(Fase 1 : menyampaikan tujuan).

Kegiatan inti 55 menit

Guru memberikan penjelasan singkat mengenai materi gerak
sadar, gerak refleks, dan impuls saraf melalui aplikasi macromedia
flash.
(Fase 2 : menyajikan informasi).

Guru meminta Peserta didik untuk menjawab soal LKPD dengan
membentuk kelompok yang terdiri dari 4 Peserta didik yang
heterogen.
(Fase 3 : Mengorganisasi Peserta didik ke dalam kelompokkelompok).

Guru membagikan LKPD dan memberikan tugas untuk
dikerjakan secara kelompok bersama dengan tutor yakni terkait
gerak sadar, gerak refleks, dan impuls saraf.
(Fase 4 : membimbing kelompok bekerja dan belajar).
Setiap kelompok berdiskusi mengerjakan LKPD.
Guru meminta Peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi
kelompoknya.
(Fase 5 : evaluasi).

Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi.
Kelompok lain memberi tanggapan dan pertanyaan kepada
kelompok yang melakukan presentasi.

Guru memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap kelompok
diskusi terbaik.
(Fase 6 : memberikan penghargaan).
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran
Guru memberi klarifikasi bila ada yang belum tepat dan memberi
penguatan pada hasil presentasi yang sudah benar.
(Fase 2 : menyajikan informasi)

Peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan hal hal yang
dirasa belum jelas dan diberi kesempatan untuk memainkan
permainan yang terdapat didalam macromedia flash.

Tahap penutup 20 menit
a. Kesimpulan

Peserta didik diminta untuk menyimpulkan apa yang telah
dipelajari.

b. Evaluasi

Peserta didik membuka soal evaluasi pertemuan 2 yang terdapat
didalam macromedia flash yaitu berupa soal pilihan ganda dan
essay kemudian dikerjakan secara individu.
(Fase 5 : evaluasi).

Peserta didik melaporkan nilai yang sudah tertera pada aplikasi
macromedia flash dan mengkoreksi soal essay.

Guru menghitung skor masing-masing Peserta didik dan
memberikan penghargaan kepada Peserta didik yang mendapat
skor tertinggi.

(Fase 6 : memberikan penghargaan).
c. Refleksi

Peserta didik diminta mengungkapkan apa manfaat yang diperoleh
setelah mempelajari materi tentang gerak sadar, gerak refleks, dan
impuls saraf.

Peserta didik diminta membaca buku/ sumber lain tentang materi
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran

d. Tindak Lanjut

yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya yaitu materi Sistem
Saraf Pusat.

Pertemuan Ketiga (Ke-3)
Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pendahuluan 15 menit
a. Kegiatan Awal

Guru memberikan salam dan mengecek kehadiran Peserta didik.

Ditanyakan materi yang sudah dibahas pada pertemuan
b. Apersepsi

sebelumnya yakni gerak sadar, gerak refleks, dan impuls saraf.

Ditampilkan gambar otak manusia yang terdapat dalam aplikasi
macromedia flash.
c. Motivasi

Dianjukan pertanyaan :


Apakah kalian tahu ini gambar apa?



Apa fungsi dari gambar tersebut?

Mengingatkan tugas membaca buku tentang sistem saraf pusat.
Ditayangkan tujuan pembelajaran serta pokok-pokok materi yang
sudah disediakan di aplikasi macromedia flash.
(Fase 1 : menyampaikan tujuan).
d. Orientasi

Guru menginformasikan metode belajar yang akan dilaksanakan
yaitu diskusi kelompok disertai dengan tanya jawab dan
mengerjakan LKPD.
(menggunakan LKPD).
(Fase 1 : menyampaikan tujuan).

Kegiatan inti 55 menit

Guru memberikan penjelasan singkat mengenai materi sistem
saraf pusat melalui aplikasi macromedia flash.
(Fase 2 : menyajikan informasi).
Guru meminta Peserta didik untuk menjawab soal LKPD dengan
membentuk kelompok yang terdiri dari 4 Peserta didik yang
heterogen.
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran
(Fase 3 : Mengorganisasi Peserta didik ke dalam kelompokkelompok).

Guru membagikan LKPD dan memberikan tugas untuk
dikerjakan secara kelompok yakni terkait sistem saraf pusat.
(Fase 4 : membimbing kelompok bekerja dan belajar).
Setiap kelompok berdiskusi mengerjakan LKPD.
Guru meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil
diskusi kelompoknya.
(Fase 5 : evaluasi).

Kelompok lain memberi tanggapan dan pertanyaan kepada
kelompok yang melakukan presentasi.
Guru memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap kelompok
diskusi terbaik.
(Fase 6 : memberikan penghargaan).
Guru memberi klarifikasi bila ada yang belum tepat dan memberi
penguatan pada hasil presentasi yang sudah benar.
(Fase 2 : menyajikan informasi)

Peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan hal hal yang
dirasa belum jelas dan diberi kesempatan untuk memainkan
permainan yang terdapat didalam macromedia flash.
Tahap penutup 20 menit
a. Kesimpulan

Peserta didik diminta untuk menyimpulkan apa yang telah
dipelajari.

b. Evaluasi

Peserta didik membuka soal evaluasi pertemuan 3 yang terdapat
didalam macromedia flash yaitu berupa soal pilihan ganda
kemudian dikerjakan secara individu.
(Fase 5 : evaluasi).
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran
Peserta didik melaporkan nilai yang sudah tertera pada aplikasi
macromedia flash.

Guru menghitung skor masing-masing Peserta didik dan
memberikan penghargaan kepada Peserta didik yang mendapat
skor tertinggi.
c. Refleksi

(Fase 6 : memberikan penghargaan).

Peserta didik diminta mengungkapkan apa manfaat yang diperoleh
setelah mempelajari materi tentang sistem saraf pusat.

d. Tindak Lanjut

Peserta didik diminta membaca buku/ sumber lain tentang materi
yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya yaitu sistem saraf
tepi dan gangguan pada sistem saraf.

Pertemuan Keempat (Ke-4)
Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Pendahuluan 7 menit
a. Kegiatan Awal

Guru memberikan salam dan mengecek kehadiran Peserta didik.

Ditanyakan konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya yaitu
b. Apersepsi

sistem saraf pusat (otak dan sumsum tulang belakang).

Ditampilkan video mata (mengalami ketika pupil mata tiba-tiba
menyempit atau melebar) yang terdapat didalam aplikasi
macromedia flash.
c. Motivasi

Dianjukan pertanyaan :


Apa yang kalian lihat dari video tersebut?



Kenapa hal itu dapat terjadi?

Mengingatkan tugas membaca buku tentang sistem saraf tepi dan
gangguan pada sistem saraf.
Ditayangkan tujuan pembelajaran serta pokok-pokok materi yang
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran
sudah disediakan pada aplikasi macromedia flash.
(Fase 1 : menyampaikan tujuan).

d. Orientasi

Guru menginformasikan metode belajar yang akan dilaksanakan
yaitu diskusi kelompok dengan metode tutor sebaya disertai
dengan tanya jawab dan mengerjakan LKPD.
(menggunakan LKPD).
(Fase 1 : menyampaikan tujuan).

Kegiatan inti 55 menit

Guru memberikan penjelasan singkat mengenai materi sistem
saraf tepi melalui macromedia flash.
(Fase 2 : menyajikan informasi).

Guru meminta Peserta didik untuk menjawab soal LKPD dengan
membentuk kelompok yang terdiri dari 4 Peserta didik yang
heterogen.
(Fase 3 : Mengorganisasi Peserta didik ke dalam kelompokkelompok).
Guru membagikan LKPD dan memberikan tugas untuk
dikerjakan secara kelompok bersama dengan tutor yakni terkait
sistem saraf tepi
(Fase 4 : membimbing kelompok bekerja dan belajar).
Setiap kelompok berdiskusi mengerjakan LKPD.
Guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan
hasil diskusi kelompoknya.
(Fase 5 : evaluasi).

Kelompok lain memberi tanggapan dan pertanyaan kepada
kelompok yang melakukan presentasi tentang sistem saraf simpatis
dan parasimpatis.
Guru memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap kelompok
diskusi terbaik.
(Fase 6 : memberikan penghargaan).
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran
Guru melanjutkan materi gangguan pada sistem saraf dengan
memberikan penjelasan singkat.
(Fase 2 : menyajikan informasi).

Guru meminta Peserta didik untuk kembali berdiskusi dengan
kelompok untuk mengerjakan LKPD.
(Fase 4 : membimbing kelompok bekerja dan belajar).
Guru meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan
hasil diskusi kelompoknya.
(Fase 5 : evaluasi).
Kelompok lain memberi tanggapan dan pertanyaan kepada
kelompok yang melakukan presentasi.
Guru memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap kelompok
diskusi terbaik.
(Fase 6 : memberikan penghargaan).

Guru memberi klarifikasi bila ada yang belum tepat dan memberi
penguatan pada hasil presentasi yang sudah benar.
(Fase 2 : menyajikan informasi)

Peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan hal hal yang
dirasa belum jelas dan diberi kesempatan untuk memainkan
permainan yang terdapat didalam macromedia flash.
Tahap penutup 20 menit
a. Kesimpulan

Peserta didik diminta untuk menyimpulkan apa yang telah
dipelajari.

b. Evaluasi

Peserta didik membuka soal evaluasi pertemuan 4 yang terdapat
didalam macromedia flash yaitu berupa soal pilihan ganda dan
essay yang kemudian dikerjakan secara individu.
(Fase 5 : evaluasi).
Peserta didik melaporkan nilai yang sudah tertera pada aplikasi
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Tahap

Kegiatan Pembelajaran
macromedia flash dan mengkoreksi soal essay.
Guru menghitung skor masing-masing Peserta didik dan
memberikan penghargaan kepada Peserta didik yang mendapat
skor tertinggi.
(Fase 6 : memberikan penghargaan).

c. Refleksi

Peserta didik diminta mengungkapkan apa manfaat yang diperoleh
setelah mempelajari materi sistem saraf tepi dan gangguan pada
sistem saraf.

Peserta didik diminta membaca buku/ sumber lain tentang materi
d. Tindak Lanjut

yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya yaitu sistem
endokrin (hormon).

J. LAMPIRAN
a. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
b. Kisi-Kisi Soal Evaluasi
c. Soal Evaluasi Pilihan Ganda
d. Rubrik Penilaian dan Kunci Jawaban
e. Instrumen Penilaian
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Lampiran I : Pertemuan 1
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
PERTEMUAN 1
Indikator :
3.10.1 Mengidentifikasi struktur dan fungsi neuron.
3.10.2 Mengidentifikasi jenis dan fungsi berbagai macam sel neuroglia (glía).
3.10.3 Menjelaskan fungsi sinapsis dalam sistem saraf.

Kegiatan pembelajaran :
Buatlah kelompok yang terdiri dari 5 orang, sebelum berdiskusi bacalah materi (neuron,
sel neuroglia dan sinapsis) pada media pembelajaran macromedia flash dan diskusikan
jawaban dari pertanyaan berikut.

Kegiatan I
1. Perhatikan gambar pada aplikasi macromedia flash tentang struktur sel saraf
(neuron)!
Isilah keterangan gambar tersebut dan fungsinya pada tabel dibawah ini!
No

Nama bagian

Fungsi

1.
2.
3.
4.
5.

2. Sebutkan nama sel saraf dan contohnya berdasarkan gambar pada aplikasi
macromedia flash!
Jawab :
1. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
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2. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Kegiatan II
1. Perhatikan gambar pada aplikasi macromedia flash tentang neuron dengan sel glia!
Kemudian Sebutkan nama bagian-bagiannya dan jelaskan fungsinya!
Jawab :
a. ……………
Fungsi

:

………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………
b. ……………
Fungsi

:

………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………
c. .……………
Fungsi

:

………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………
d. ……………
Fungsi

:

………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………
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RUBRIK PENILAIAN LKPD
PERTEMUAN 1

Kegiatan I
Kata kunci :
1. Dendrit : Menerima impuls dan dikirimkan ke badan sel.
2. Badan sel : Mengendalikan metabolism keseluruhan neuron.
3. Nucleus : Pengatur kegiatan sel saraf (neuron).
4. Selubung mielin : Melindungi akson dari keruskan.
5. Sel schawnn: Mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi bagi neuron dan
membantu regenerasi dari neurit.
6. Sinapsis: Meneruskan impuls menuju ke neuron lainnya .
No
1.

Soal

Skor

Menyebutkan

80

bagian

-

bagian

dari

Keterangan
- Peserta didik mampu menyebutkan 6 bagian neuron dan
mampu menyebutkan fungsi dengan benar (dendrit 2 kata
kunci, badan sel 1 kata kunci, nucleus 1 kata kunci, selubung

gambar.

mielin 1 kata kunci, sel schawnn 3 kata kunci dan sinapsis 1
kata kunci).
85

- Peserta didik mampu menyebutkan 6 bagian neuron dengan
fungsi (dendrit 1 kata kunci, badan sel 1 kata kunci, nukleus 1
kata kunci, selubung mielin 1 kata kunci, sel schawnn 2 kata
kunci dan sinapsis 1 kata kunci).

70

- Peserta didik mampu menyebutkan 6 bagian neuron dengan
fungsi (dendrit 1 kata kunci, badan sel 1 kata kunci, nucleus 1
kata kunci, selubung mielin 1 kata kunci, sel schawnn 1 kata
kunci dan sinapsis 1 kata kunci).

60

- Peserta didik mampu menyebutkan 5 bagian neuron dan
mampu menyebutkan fungsi dengan benar (dendrit 2 kata
kunci, badan sel 1 kata kunci, nucleus 1 kata kunci, selubung
mielin 1 kata kunci, dan sel schawn 3 kata kunci).

55

- Peserta didik mampu menyebutkan 5 bagian neuron dan
mampu menyebutkan fungsi dengan benar (dendrit 1 kata
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kunci, badan sel 1 kata kunci, nucleus 1 kata kunci, selubung
mielin 1 kata kunci, dan sel schawnn 2 atau 1 kata kunci).
50

- Peserta didik mampu menyebutkan 4 bagian neuron dan
mampu menyebutkan fungsi dengan benar (dendrit 2 kata
kunci, badan sel 1 kata kunci, sel schawnn 3 kata kunci dan

45

sinapsis 1 kata kunci).
- Peserta didik mampu menyebutkan 4 bagian neuron dan
mampu menyebutkan fungsi dengan benar (dendrit 1 kata
kunci, selubung mielin 1 kata kunci, sel schawnn 2 atau 1 kata

30

kunci dan sinapsis 1 kata kunci).
- Peserta didik mampu menyebutkan 3 bagian neuron dan
mampu menyebutkan fungsi dengan benar (dendrit 2 kata
kunci, selubung mielin 1 kata kunci, sel schawnn 3 kata kunci

35

dan sinapsis 1 kata kunci).
- Peserta didik mampu menyebutkan 2 bagian neuron dan
mampu menyebutkan fungsi dengan benar (dendrit 2 kata

25

kunci, dan sel schawnn 3 atau 2 atau 1 kata kunci).
- Peserta didik mampu menyebutkan 1 bagian neuron dan

20

mampu menyebutkan fungsi dengan benar (dendrit 2 kata
kunci).

15

- Peserta didik mampu menjawab 6 bagian dengan benr tetapi
tidak menyebutkan fungsinya.

10

- Peserta didik mampu menyebutkan 5 atau 4 bagian dengan
benar tetapi tidak menyebutkan fungsinya.

5

- Peserta didik mampu menyebutkan 3 atau 2 bagian dengan
benar tetapi tidak menyebutkan fungsinya.

3
0

- Peserta didik mampu menyebutkan 1 bagian dengan benar
tetapi tidak menyebutkan fungsinya.
- Peserta didik menyebutkan tetapi jawannya tidak benar.
- Peserta didik tidak mejawab sama sekali.

2.

Sebutkan

20

nama sel
saraf dan

- Peserta didik mampu menyebutkan 3 nama sel saraf beserta
contohnya.

15

- Peserta didik mampu menyebutkan 2 nama sel saraf beserta
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contohnya

contohnya.

berdasarkan

10

gambar .

- Peserta didik mampu menyebutkan 1 nama sel saraf beserta
contohnya.

5

- Peserta didik mampu menyebutkan 3 nama sel saraf dan hanya
menyebutkan 2 atau 1 atau tidak menyebutkan contoh dari sel
saraf tersebut.

3

- Peserta didik mampu menjawab tetapi jawabannya tidak benar.

0

- Peserta didik tidak mampu menjawab sama sekali.

Kegiatan II
Kata kunci :
1. Astrosit : Berbentuk bintang dan berfungsi sebagai lem untuk menyetukan
neuron-neuron.
2. Mikroglia : Berukuran paling kecil, bersifat fagosit dan berfungsi sebagai
pertahanan.
3. Oligodendrosit : Menyerupai astrosit, badan sel kecil,membentuk lapisan
mielin.
4. Sel epindema : Membran epiteilium, melapisi rongga serebral dan medulla
spinal.
No
1.

Soal
Jelaskan apa

Skor

Keterangan

20

- Peserta didik mampu menjelaskan secara benar

yang dimaksud

dengan menyebutkan (astrosit 2 kata kunci,

dengan astrosit,

mikroglia 3 kata kunci, oligondrosit 3 kata kunci,

mikroglia ,

dan sel epindema 3 kata kunci).

oligodendrosit

15

- Peserta didik mampu menjelaskan secara benar

dan sel

dengan menyebutkan (astrosit 1 kata kunci,

epindema.

mikroglia 2 kata kunci, oligondrosit 2 kata kunci,
dan sel epindema 2 kata kunci.
10

- Peserta didik mampu menjelaskan secara benar
dengan menyebutkan (astrosit 1 kata kunci,
mikroglia 1 kata kunci, oligondrosit 1 kata kunci,
dan sel epindema 1 kata kunci.
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- Peserta didik mampu menjelaskan secara benar
5

dengan menjelaskan salah satu pertanyaan (astrosit
2 kata kunci atau mikroglia 3 kata kunci atau
oligondrosit 3 kata kunci, atau sel epindema 3 kata
kunci).

3
0

- Peserta didik menjawab tetapi jawannya tidak
benar.
- Peserta didik tidak menjawab sama sekali.
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KUNCI JAWABAN LKPD
PERTEMUAN 1

Kegiatan I
Isilah keterangan gambar tersebut dan fungsinya pada table dibawah ini!
No

Nama bagian

Fungsi

1.

Dendrit

Menerima impuls dari sel lain dan dikirimkan ke badan sel.

2.

Badan sel

Mengendalikan metabolism keseluruhan neuron.

3.

Nucleus

Untuk sebagai pengatur kegiatan sel saraf (neuron).

4.

Selubung mielin

Melindungi akson dari kerusakan.

5.

Sel schawnn

Mempercepat jalannya impuls, menyediakan nutrisi bagi neuri
dan membantu regenerasi dari neurit.

6.

Sinapsis

Meneruskan impuls menuju ke neuron lainnya. Sinapsis dari
satu neuron akan terhubung dengan dendrit dari neuron
lainnya.

Kegiatan II
Jelaskan apa yang dimaksud dengan :
a. Astrosit
Jawab: Berbentuk bintang dan berfungsi sebagai lem yang menyatukan neuronneuron
b. Oligondesorit
Jawab: Memiliki badan sel yang lebih kecil serta membentuk lapisan mielin untuk
melapisi akson.
c. Mikroglia
Jawab: Berukuran paling kecil dan bersifat fagosit berfungsi untuk pertahanan.
d. Sel ependima
Jawab: Membrane epitelium yang melapisi rongga serebral dan medulla spinal.
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KISI – KISI SOAL EVALUASI
PERTEMUAN 1

Indikator :
1.10.1 Mengidentifikasi struktur dan fungsi neuron.
1.10.2 Mengidentifikasi jenis dan fungsi berbagai macam sel neuroglia (glía).
1.10.3 Menjelaskan fungsi sinapsis dalam sistem saraf.

No

Ranah

Kunci

Soal

Kognitif

Jawaban

3.10.1

1

C1

E

Mengidentifikasi

8

C1

D

struktur dan

9

C1

C

fungsi neuron.

2

C1

B

5

C1

C

3

C1

A

10

C1

D

3.10.3

4

C1

E

gangguan fungsi yang

Menjelaskan

7

C1

A

mungkin terjadi pada

fungsi sinapsis

sistem

dalam sistem

6

C1

B

No
3.10

KD

Materi

Menganalisis
hubungan

Neuron, Sel
antara Neuroglia,

struktur

jaringan dan

penyusun organ pada Sinapsis

Indikator

sistem koordinasi dan
mengaitkannya dengan
proses

koordinasi

sehingga

dapat

menjelaskan

peran

saraf

dan

dalam
koordinasi
regulasi

hormon

mekanisme
dan
serta

koordinasi

manusia melalui studi
literatur, pengamatan,
percobaan,
simulasi.

dan

3.10.2
Mengidentifikasi
jenis dan fungsi
berbagai macam
sel neuroglia
(glía).

saraf.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
166

SOAL EVALUASI PILIHAN GANDA
PERTEMUAN 1

Jejang Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas

: XI

Jumlah Soal

:5

Alokasi Waktu

: 15 menit

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat!
1. Bagian neuron yang berfungsi mengendalikan metabolime keseluruhan neuron
adalah …
a. Akson
b. Neurit
c. Neurontransmiter
d. Nukleus
e. Badan Sel

2. Neuron yang berfungsi menghantarkan impuls dari pusat saraf ke organ motor
(otot) atau kelenjar disebut …
a. Neuron sensorik
b. Neuron motorik
c. Neuron konektor
d. Neuron intermediet
e. Neuron membran

3. Jenis sel glía yang berbentuk bintang dan berfungsi sebagai lem yang
menyatukan neuron-neuron yaitu …
a. Asrosit
b. Mikroglia
c. Aferen
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d. Sel ependima
e. Oligodendrosit
4. Pada celah sinapsis terdapat substansi kimia, yaitu ….
a. Neuon raniver yang berperan sebagai pertahanan
b. Neurotransmiter yang berperan sebagai pertahanan
c. Transmisi sinapsis yang berperan sebagai pertahanan
d. Transmisi sinapsis yang berperan sebagai pengirim
e. Nodustransmiter yang berperan sebagai pengirim

5. Pada umumnya akson dibungkus oleh substansi lemak berwarna putih
kekuningan yang disebut …
a. Dendrit
b. Neuron Raniver
c. Selubung mielin
d. Neurit
e. Neurotansmiter
6. Sedangkan akson yang tidak diselubungi mielin disebut …
a. Dendrit
b. Neuron Raniver
c. Selubung mielin
d. Neurit
e. Neurotansmiter
7. Hubungan antara neuron yang satu dengan neuron lainnya, adalah ….
a. Sinapsis
b. Sel Neuroglia
c. Nukelus
d. Neurotansmiter
e. Astroit
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8. Neuron yang mempunyai peran dan fungsi sebagai penghantar impuls saraf dari
alat indera menuju ke dalam sumsum tulang belakang atau otak ialah …
a. Neuron Unipolar
b. Neuron Bipolar
c. Neuron Sensorik
d. Neuron Konektor
e. Neuron Motorik
9. Bagian-bagian dari neuron ialah …
a. Dendrite, Impuls, Dan Perikarion
b. Dendrite, Nucleus, Dan Perikarion
c. Akson, Dendrite, Dan Perikarion
d. Impuls, Dendrite, Dan Akson
e. Perikarion, Nucleus, Dan Akson
10. Jenis sel neuroglía yang berfungsi pertahanan yaitu …
a. Asrosit
b. Aferen
c. Sel ependima
d. Mikroglia
e. Oligodendrosit
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Lampiran II : Pertemuan 2
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
PERTEMUAN 2
Indikator :
3.10.4. Menjelaskan mekanisme penghantar implus
3.10.5. Menganalisis penghantaran impuls pada gerak sadar dan gerak refleks

Kegiatan pembelajaran :
Buatlah kelompok yang terdiri dari 5 orang, sebelum memulai diskusi bacalah materi
(gerak sadar, gerak refleks dan mekanisme impuls) pada media pembelajaran
macromedia flash dan diskusikan jawaban dari pertanyaan berikut.

KEGIATAN I
A. Perhatikan gambar pada aplikasi macromedia flash tentang penghantar impuls dalam
neuron terjadi secara konduksi yang melibatkan peran pompa ion Na+ dan K+.
Sebutkan prosesnya dan jelaskan dari proses tersebut!
1. Tahap Istirahat
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………
2. Tahap Depolarisasi
………………………………………………………………………………………
………
………………………………………………………………………………………
3. Tahap Repolarisasi
...……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………
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B. Anas membantu ibunya memasak didapur, tanpa sengaja tangannya memegang wajan
panas, sehingga secara tiba-tiba Anas mengangkat tangannya menjauhi wajan
tersebut.
Jelaskan proses terjadinya gerak tersebut berdasarkan sistem saraf pada manusia !
Jawab
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
11. Jika Malik belajar di kelas dan memperoleh giliran untuk maju presentasi dikelas.
Jelaskan bagaimana proses terjadinya gerak tersebut berdasarkan sistem saraf pada
manusia!
Jawab
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Kegiatan II
Petunjuk :
Isilah titik-titik di bawah ini :
1. Pada celah sinaps terdapat substansi kimia yang disebut ……………….. yang
berperan mengirimkan impuls.
2. Sifat neurotransmitter untuk meningkatkan impuls adalah ……… contohnya
…………………
3. Proses penghantaran impuls saraf melalui sinapsis disebut …………………………..
Nama Kelompok:
1…………………………………………….
2…………………………………………….
3…………………………………………….
4…………………………………………….
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KISI-KISI SOAL POST-TEST
PERTEMUAN 2
Mata Pelajaran

: Biologi

Materi

: Sistem Saraf

Kode/Semester

: XI/2

Jumlah Soal

: 15

Alokasi Waktu

: 20 menit

No
1

Materi

Ranah

Nomor

Kognitif

Soal

1.10.1 Mengidentifikasi struktur

C1

PG 1

dan fungsi neuron

C3

PG 3

Indikator

Neuron (Sel Saraf)

C2

C3
2

Sel Neuroglia (Glia)

PG 5
PG 6
PG 9
PG 10

3.10.2 Mengidentifikasi jenis dan
fungsi berbagai macam sel

C2

PG 7

C2

PG 8

neuroglia (glía).
3

Sinapsis

1.10.3 Menjelaskan fungsi sinapsis
dalam sistem saraf

4

Impuls saraf, Gerak
Sadar,

dan

Gerak

Refleks

5

Mekanisme
Penghantar Impuls

3.10.4 Menganalisis penghantaran
impuls pada gerak sadar dan
gerak refleks.

3.10.5 Menjelaskan

mekanisme

penghantaran impuls saraf

C2

PG 2
PG 4

C3

Uraian 2

C4

Uraian 3

C2

Uraian 1
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LEMBAR SOAL POST-TEST
PERTEMUAN 2
Mata Pelajaran
Materi
Kode/Semester
Jumlah Soal
Alokasi Waktu
I.

: Biologi
: Sistem Saraf
: XI/2
: 15
: 20 menit

Pilihan Ganda
Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda paling benar!
1. Neuron yang berfungsi dalam penghantar impuls dari panca indra ke pusat
saraf adalah………………
a. Neuron sensor
b. Neuron konektor
c. Neuron motor
d. Interneuron
e. Nurotransmiter
2. Rangsangan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar kemudian
dibawah oleh neuron adalah….
a. Sinapsis
b. Sel ependima
c. Impuls saraf
d. Badan sel
e. Akson
3. Perhatikan gambar neuron dibawah ini!
Berdasarkan gambar disamping, gambar B

merupakan neuron……..
a. Neuron bipolar
b. Neuron konektor
c. Neuron multipolar
d. Neuron unipolar
e. Neuron doublepolar
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4. Gerakan impulsnya melalui sum-sum tulang belakang adalah gerakan……..
a.

Gerak refleks

b.

Gerak otot

c.

Gerak sadar

d.

Gerak rangka

e.

Gerak sinargis

5. Saraf yang berfungsi meneruskan tanggapan dari saraf pusat ke organ tubuh
lain…..
a. Saraf motor
b. Saraf tepi
c. Saraf konektor
d. Saraf sensor
e. Saraf otonom
6. Berdasarkan fungsinya dendrit berbeda dengan akson yaitu…..
Dendrit

Akson

a.

Mempunyai nodus ranvier

Tidak mempunyai nodus ranvier

b.

Menghantar impuls ke badan sel

Menghantar impus dari badan sel

c.

Berupa uluran panjang

Berupa uluran pendek

d.

Menghantar impuls dari badan sel

Tidak mempunyai nodus ranvier

e.

Menghantar impuls dari badan sel

Menghantar impuls ke badan sel

7. Sel glia yang mempunyai ukuran kecil

dan bersifat sebagai fagosit

adalah…………
a. Aritrosit
b. Mikroglia
c. Oligodendrosit
d. Neurit
e. Nodus raniver
8. Sifat neurotransmitter yang menghambat impuls adalah……….
a. Imbibisi
b. Eksitasi
c. Inhibisi
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d. Transmisi sinapsis
e. Difusi
9. Perhatikan gambar dibawah ini!
Sel schwan, sinapsis dan badan sel
ditunjukkan oleh nomor……..
a. 3, 1 dan 2
b. 3, 4 dan 2
c. 5, 1 dan 3
d. 5, 4 dan 2
e. 5, 1 dan 2
10. Sel saraf sensori disebut juga sebagai sel indra karena…….
a. Meneruskan impuls dari saraf tepi menuju ke pusat
b. Membawah rangsangan dari reseptor ke otak atau sum-sum tulang
belakang
c. Menerima dan meneruskan rangsangan dari reseptor

ke sel saraf

motoric
d. Menerima dan meneruskan rangsangan dari sel saraf motoric ke reseptor
e. Menerima dan membawa rangsangan dari otot ke otak atau sum-sum
tulang belakang
II. Uraian
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas
1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tahap depolarisasi pada mekanisme
penghantar impuls saraf melalui membrane plasma ……………
2. Reno sedang bermain bola voli, dan mendapat kesempatan untuk memukul
bola. Buatlah skema penjalaran impuls dari kasus tersebut………….
3. Uji gerak tak sadar kadang dilakukan denga cara memukul benda lunak
secara perlahan ke bagian bawah tempurung lutut sehingga tungkai bawah
penderita bergerak ke depan secara tidak sadar. Urutkan gerak yang
terjadi……….
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KUNCI JAWABAN & SKORING SOAL POST-TEST
PERTEMUAN 2

Mata Pelajaran

: Biologi

Materi

: Sistem Saraf

Kode/Semester

: XI/2

Jumlah Soal

: 15

Alokasi Waktu

: 20 menit

I.

Pilihan Ganda
No Soal

Jawaban

Skor

1

A

1

2

C

1

3

D

1

4

A

1

5

A

1

6

B

1

7

B

1

8

C

1

9

D

1

10

B

1

Skor Total

10

II. Uraian
No
1

Soal
Jelaskan apa yang

Skor
10

Keterangan
- Peserta didik menjelaskan jawabannya

dimaksud dengan tahap

dengan 3 kata kunci yakni : saluran ion Na+

depolarisasi pada

terbuka dan K+ tertutup, dibagian luar

mekanisme penghantar

membran bermuatan negatif, didalam
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impuls saraf melalui
membrane plasma

membran bermuatan positif
7

- Peserta didik menjelaskan jawabannya
dengan 2 kata kunci

4

- Peserta didik menjelaskan dengan 1 kata
kunci

1

- Peserta didik menjelaskan tetapi jawabannya
tidak tepat

2

Reno sedang bermain bola

0

- Peserta didik tidak menjelaskan sama sekali

40

- Peserta didik mampu membuat skema

voli, dan mendapat

prosesnya secara benar dengan menyebutkan

kesempatan untuk

6 kata kunci dengan tepat yakni :

memukul bola. Buatlah

impulsreseptorsaraf sensorotak

skema penjalaran impuls

saraf motorefektor

dari kasus tersebut

- Peserta didik mampu menjawab 1 kata kunci
Peserta didik tidak mampu menjawab sama
sekali
35

- Peserta didik mampu menyebutkan 6 kata
kunci tetapi membuat skema tidak tepat.

30

- Peserta didik mampu menyebutkan 4 atau 5
kata kunci dengan tepat

25

- Peserta didik mampu menyebutkan 4 atau 5
kata kunci tetapi tidak tepat dalam membuat
skema

20

- Peserta didik mampu menyebutkan 2 atau 3
kata kunci dengan tepat

15

- Peserta didik mampu menyebutkan 2 atau 3
kata kunci dengan tepat tetapi tidak tepat
dalam membuat skema

10

- Peserta didik mampu menyebutkan 1 kata
kunci dengan tepat

5

- Peserta didik menjawab tetapi jawabannya
tidak tepat

0

- Peserta didik tidak menjawab sama sekali
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3

Uji gerak tak sadar kadang

40

- Peserta didik mampu menjelaskan prosesnya

dilakukan denga cara

secara benar dengan menyebutkan 6 kata

memukul benda lunak

kunci dengan tepat yakni :

secara perlaan ke bagian

impulsreseptorsaraf sensorotak

bawah tempurung lutut

saraf motorefektor

sehingga tungkai bawah

35

penderita bergerak ke

- Peserta didik mampu menyebutkan 6 kata
kunci tetapi membuat skema tidak tepat.

depan secara tidak sadar.

30

Urutkan Gerak yang terjadi

- Peserta didik mampu menyebutkan 4 atau 5
kata kunci dengan tepat

25

- Peserta didik mampu menyebutkan 4 atau 5
kata kunci tetapi tidak tepat dalam membuat
skema

20

- Peserta didik mampu menyebutkan 2 atau 3
kata kunci dengan tepat

15

- Peserta didik mampu menyebutkan 2 atau 3
kata kunci dengan tepat tetapi tidak tepat
dalam membuat skema

10

- Peserta didik mampu menyebutkan 1 kata
kunci dengan tepat

5

- Peserta didik menjawab tetapi jawabannya
tidak tepat

0
Skor Total

- Peserta didik tidak menjawab sama sekali

90

Kegiatan II
No
1.

Soal
Pada celah sinaps

Skor

Keterangan

10

- Peserta didik mampu menjawab dengan benar yakni

terdapat substansi kimia
……… yang berperan

: neurotransmitter.
0

mengirimkan impuls.
2.

Sifat neurotransmitter

benar dan tidak menjawab sama sekali.
10

untuk meningkatkan
impuls adalah ………

- Peserta didik menjawab tetapi jawabannya tidak

- Peserta didik mampu menjawab dengan benar yakni:
eksistensi dan contohnya asetilkolin.

5

- Peserta didik menjawab dengan benar tetapi tidak

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
178

contohnya …………

dilengkapi dengan contohnya.
5

- Peserta didik hanya menjawab contohnya.

0

- Peserta didik menjawab tetapi jawabannya tidak
benar dan tidak menjawab sama sekali.

3.

Proses penghantaran

10

impuls saraf melalui
sinapsis disebut

Nilai Peserta didik

: transmisi sinapsis.
0

…………………

- Peserta didik mampu menjawab dengan benar yakni

- Peserta didik menjawab tetapi jawabannya tidak
benar dan tidak menjawab sama sekali.

=

Nilai Peserta didik

Kriteria Penilaian :
Nilai
X > 80 %

Kriteria
A = Baik Sekali

66 % < X < 79 %

B = Baik

56 % < X < 65 %

C = Cukup

50 % < X < 55 %

D = Kurang

X < 50%

E = Kurang sekali
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Lampiran III : Pertemuan 3
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
PERTEMUAN 3

Nama Kelompok :

1. ____________________

3. ____________________

2. ____________________

4. ____________________

Judul Kegiatan : Bagian-bagian Otak dan Fungsinya
Indikator :
3.10.6

Menjelaskan struktur sistem saraf pusat melalui pengamatan gambar.

Instruksi :
Buatlah kelompok yang terdiri dari 5 orang, sebelum memulai diskusi bacalah materi
(Sistem saraf pusat) pada media pembelajaran macromedia flash dan diskusikan jawaban
dari pertanyaan berikut.

Pertanyaan :
1. Sebutkan bagian-bagian otak dari gambar pada aplikasi macromedia flash!
Keterangan
a. ….
b. ….
c. ….
d. ….
e. ….
f.

….

g. ….
h. ….

Fungsi
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2. Sebutkan bagian-bagian sumsum tulang belakang dari gambar pada aplikasi
macromedia flash!
Keterangan
a. ….
1. ....
2. ….
3. ….
b.

….
1. ….
2. ….
3. ….
4. ….
5. ….

c. ….
d. ….
e. ….
f.

….

g. ….
h. ….
i.

….

j.

….

k. ….

Fungsi
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RUBRIK PENILAIAN LKPD
PERTEMUAN 3
Nomor 1
Skor benar 1, total skor benar a – h = 8.
Nomor 2
a.

Serebrum

-

Peserta didik dapat menjelaskan fungsi serebrum dengan 3
kata kunci, yakni: [1] pusat kesadaran, [2] pengendalian

4

kesadaran, [3] pusat ingatan.
-

Peserta didik dapat menjelaskan fungsi serebrum hanya
dengan 2 kata kunci.

-

Peserta didik hanya dapat menjelaskan fungsi serebrum
dengan 1 kata kunci.

-

Peserta didik menjawab tetapi tidak tepat [tidak sesuai kata
kunci]

b.

Hipotalamus

-

Peserta didik tidak menjawab.

-

Peserta didik dapat menjelaskan fungsi hipotalamus dengan 3
kata kunci, yakni: [1] mengendalikan sistem saraf otonom
atau tak sadar, [2] sebagai pusat pengaturan emosi, [3]

3

2

1
0

4

mengatur keseluruhan sistem endokrin [hormone].
-

Peserta didik dapat menjelaskan fungsi hipotalamus hanya
dengan 2 kata kunci.

-

Peserta didik hanya dapat menjelaskan fungsi hipotalamus
dengan 1 kata kunci.

-

Peserta didik menjawab tetapi tidak tepat [tidak sesuai kata
kunci]

c.

Kelenjar

-

Peserta didik tidak menjawab.

-

Peserta didik dapat menjelaskan fungsi kelenjar pituitary

pituitary

yakni: mengatur dan melepaskan hormone tertentu dalam

3

2

1
0

2

tubuh

d.

Pons

-

Peserta didik menjawab tetapi tidak tepat.

1

-

Peserta didik tidak menjawab.

0

-

Peserta didik dapat menjelaskan fungsi pons yakni: sebagai
jalur transfer sinyal antara otak besar dengan sumsum tulang

2
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belakang dan otak kecil.

e.

Medulla

-

Peserta didik menjawab tetapi tidak tepat.

1

-

Peserta didik tidak menjawab.

0

-

Peserta didik dapat menjelaskan fungsi medulla oblongata

oblongata

yakni: pengendalian frekuensi denyut jantung, tekanan darah,
pernapasan, gerakan alat pencernaan makanan, menelan,

2

muntah, sekresi kelenjar pencernaan makanan, serta mengatur
gerak refleks.

f.

Serebelum

-

Peserta didik menjawab tetapi tidak tepat.

1

-

Peserta didik tidak menjawab.

0

-

Peserta didik dapat menjelaskan fungsi serebelum [otak kecil]
dengan

3

kata

kunci

yakni:

[1]

mempertahankan

keseimbangan, kontrol gerakan mata, [2] meningkatkan tonus

4

otot, [3] serta koordinasi gerakan sadar yang berkaitan dengan
keterampilan.
-

Peserta didik dapat menjelaskan fungsi serebelum hanya
dengan 2 kata kunci.

-

Peserta didik hanya dapat menjelaskan fungsi serebelum
dengan 1 kata kunci.

-

Peserta didik menjawab tetapi tidak tepat [tidak sesuai kata
kunci]

g.

Mesensefalon

-

Peserta didik tidak menjawab.

-

Peserta didik dapat menjelaskan fungsi mesensefalon yakni:

[otak tengah]

sebagai jalur penghantar dan pusat refleks, serta meneruskan

3

2

1
0

2

informasi penglihatan dan pendengaran.
-

Peserta didik menjawab tetapi tidak tepat [tidak sesuai kata
kunci]

-

Peserta didik tidak menjawab.

-

Peserta didik dapat menjelaskan fungsi korpus kalosum yakni:
memfasilitasi komunikasi antar belahan otak

h.

Korpus
kalosum

-

1
0
2

Peserta didik dapat menjelaskan fungsi korpus kalosum
dengan benar yakni: memfasilitasi komunikasi antar belahan
otak.

2
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-

Peserta didik menjawab tetapi tidak tepat.

1

-

Peserta didik tidak menjawab.

0

Skor Total

22

Nilai Total Keseluruhan

KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
PERTEMUAN 3

1. Sebutkan bagian-bagian otak dari gambar di bawah ini!
Gambar

Keterangan
a. Serebrum
b. Hipotalamus
c. Kelenjar
pituitari
d. Pons
e. Medulla
oblongata
f.

Serebelum

g. Mesensefalon
h. Korpus
kalosum

2. Jelaskan fungsi masing-masing bagian tersebut!
a. Serebrum
-

Sebagai

pusat

kesadaran

dan

mendengar, membau, dan bereaksi].
-

Sebagai pusat ingatan.

b. Hipotalamus

pengendalian

kesadaran

[bergerak,
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-

Mengendalikan aktivitas sistem saraf otonom atau tak sadar seperti
pengaturan frekuensi jantung, tekanan darah, suhu tubuh, homeostasis, dan
pencernaan makanan.

-

Sebagai pusat pengaturan emosi, seperti kesenangan, kegembiraan, dan
kemarahan.

-

Mengatur keseluruhan sistem endokrin [hormone].

c. Kelenjar Pituitari
-

Mengatur dan melepaskan hormone tertentu dalam tubuh.

d. Pons
-

Sebagai jalur transfer sinyal antara otak besar dengan sumsum tulang
belakang dan juga otak kecil.

e. Medulla oblongata
-

Berfungsi dalam pengendalian frekuensi denyut jantung, tekanan darah,
pernapasan, gerakan alat pencernaan makanan, menelan, muntah, sekresi
kelenjar pencernaan makanan, serta mengatur gerak reflex, seperti bersin,
batuk, dan berkedip.

f. Serebelum
-

Mempertahankan keseimbangan, kontrol gerakan mata, meningkatkan
tonus otot, serta koordinasi gerakan sadar yang berkaitan dengan
keterampilan.

g. Mesensefalon
-

Sebagai jalur penghantar dan pusat refleks serta meneruskan informasi
penglihatan dan pendengaran.

h. Korpus kalosum
-

Untuk memfasilitasi komunikasi antar belahan otak.
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KISI-KISI SOAL EVALUASI PILIHAN GANDA
PERTEMUAN 3

Indikator :
1.10.5 Menjelaskan sistem saraf pusat

No
1.

No

Ranah

Kunci

Soal

Kognitif

Jawaban

2.10.6 Menjelas

1

C2

C

hubungan antara struktur Saraf

kan

2

C2

E

jaringan penyusun organ Pusat

sistem

3

C3

A

pada sistem koordinasi

saraf

4

C3

B

dan

pusat

5

C2

C

dengan proses koordinasi

6

C4

D

sehingga

dapat

7

C4

A

menjelaskan peran saraf

8

C2

D

dan

dalam

9

C3

E

koordinasi

10

C3

B

Kompetensi Dasar
3.10.

Materi

Menganalisis Sistem

mengaitkannya

hormon

mekanisme
dan

regulasi

serta

gangguan

fungsi

yang

mungkin

terjadi

pada

sistem
manusia
literatur,

koordinasi
melalui

studi

pengamatan,

percobaan, dan simulasi.

Indikator
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SOAL EVALUASI PILIHAN GANDA
PERTEMUAN 3

I.

Mata Pelajaran

: Biologi

Materi

: Sistem Saraf Pusat

Kelas/ Semester

: XI/ 2

Jumlah Soal

: 10

Alokasi Waktu

: 15 menit

Pilihan Ganda
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Sistem saraf pusat (SSP) dibentuk oleh …
a. Otak besar dan otak kecil
b. Otak besar dan sistem limbik
c. Otak dan medulla spinalis
d. Saraf simpatis dan parasimpatis
e. Medula spinalis dan medulla oblongata
2. Lapisan terluar pelindung otak yang bersifat tebal dan kuat disebut …
a. Meninges
b. Pia mater
c. Araknoid
d. Serebrospinalis
e. Dura meter
3. Pada otak besar, terdapat area visual primer yang berfungsi menerima impuls …
a. Cahaya
b. Sentuhan
c. Suara
d. Suhu
e. Bau
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4. Pernyataan yang paling benar adalah …
a. Talamus berfungsi untuk mengendalikan frekuensi denyut jantung
b. Hipotalamus berfungsi untuk mengatur sistem endokrin
c. Epitalamus berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan
d. Medulla oblongata berfungsi sebagai pusat emosi seperti kegembiraan dan
kemarahan
e. Pons Varolii berfungsi untuk mengatur gerak refleks
5. Struktur organ saraf yang bagian luarnya terdiri atas substansi abu-abu adalah …
a. Medula spinalis
b. Otak
c. Mensensefalon
d. Serebelum
e. Serebrum

6. Seorang petinju terkena pukulan dan membuatnya terjatuh. Bagian otak petinju
tersebut yang mengalami gangguan fungsi pada saat jatuh kemungkinan besar
yaitu ...
a. Otak tengah
b. Cereberum
c. Saraf perifer
d. Cerebelum
e. Sumsum tulang belakang

7. Perhatikan gambar otak di bawah ini!

Jika seseorang mengalami kecelakaan kemudian mengalami gangguan penglihatan
maka kemungkinan bagian otak yang rusak adalah nomor…
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a. 3
b. 5
c. 2
d. 1
e. 4

8. Bagian otak yang mempunyai fungsi sebagai pusat keseimbangan gerak yaitu ...

a. Saraf otak
b. Otak besar
c. Otak tengah
d. Otak kecil
e. Otak depan
9. Bagian otak yang berfungsi untuk mengendalikan frekuensi denyut jantung adalah
…
a. Serebelum
b. Pons varolii
c. Mensensefalon
d. Formasi retikuler
e. Medula oblongata

10. Bagian sumsung tulang belakang yang berfungsi mengirimkan impuls melalui
saraf spinal ke otot dan kelenjar adalah …
a. Tanduk abu-abu dorsal
b. Tanduk abu-abu ventral
c. Tanduk lateral substansi abu-abu
d. Komisura abu-abu
e. Traktus sensor
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Lampiran IV : Pertemuan 4
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
PERTEMUAN 4
Nama Kelompok :

1 ____________________

3 ____________________

2 ____________________

4 ____________________

Judul Kegiatan : Efek Stimulasi Sistem Saraf Otonom Terhadap Berbagai Organ
dan Gangguan pada Sistem Saraf.
Indikator :
3.10.7

Menjelaskan sistem saraf tepi

3.10.8

Menganalisis sistem kerja saraf simpatis dan saraf parasimpatis.

3.10.9

Mengidentifikasi gangguan pada sistem saraf.

Kegiatan Pembelajaran I : Sistem Saraf Tepi
Buatlah kelompok yang terdiri dari 5 orang, sebelum memulai diskusi bacalah materi
(Sistem saraf tepi, saraf kranial, dan saraf spinal) pada media pembelajaran macromedia
flash dan diskusikan jawaban dari pertanyaan berikut.

No.
1.

Nama Organ/Sistem
Organ
Mata

Bagian Organ
Pupil
Otot siliaris

2.

Kelenjar

Lakrimal (air
mata)
Keringat
Saliva
Gastrointestinal
(saluran
pencernaan)

3.

Otot arektor pili (otot

-

Efek Simpatis

Efek Parasimpatis
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kecil di folikel rambut)
4.

Jantung

Otot
Pembuluh koroner

5.

Paru-paru

-

6.

Otot saluran

-

pencernaan
7.

Hati

-

8.

Empedu

-

9.

Ginjal

-

10.

Pembuluh darah

-

Kegiatan Pembelajaran II : Gangguan pada Sistem Saraf.
1.

Masih dalam kelompok yang sama sesuai dengan instruksi guru, diskusikan dengan
kelompok tentang gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem saraf beserta
penyebabnya.

2.
No.
1.

Tuliskan jawabannya sesuai dengan tabel berikut.
Gangguan
Meningitis

Pengertian
…

Penyebab
…

2.

Neuritis

…

…

3.

Epilepsi

…

…

4.

Alzheimer

…

…

5.

Polio

…

…
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KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
PERTEMUAN 4
Indikator :
3.10.7

Menjelaskan sistem saraf tepi

3.10.8

Menganalisis sistem kerja saraf simpatis dan saraf parasimpatis.

3.10.9

Mengidentifikasi gangguan pada sistem saraf.

Kegiatan Pembelajaran I : Efek Stimulasi Sistem Saraf Otonom Terhadap
Berbagai Organ.
Nama
No.

Organ/Sistem

Bagian Organ

Efek Simpatis

Efek Parasimpatis

Organ
1.

Mata

Pupil

Dilatasi (pelebaran)

Konstriksi (penyempitan)

Otot siliaris

Tidak ada efek, relaksasi

Kontraksi

untuk penglihatan jarak

penglihatan jarak dekat

untuk

jauh
2.

Kelenjar

Lakrimal (air

Tidak ada efek

Stimulasi sekresi

Keringat

Sekresi

Tidak ada efek

Saliva

Sekresi viskosa (kental)

Sekresi serosa (berair)

Gastrointestinal

Menghambat atau tidak

Sekresi enzim

(saluran

ada efek

mata)

pencernaan)
3.

Otot

arektor

-

pili (otot kecil
di

Kontraksi, ereksi rambut Tidak ada efek
(merinding)

folikel

rambut)
4.

Jantung

Otot

Pembuluh koroner

Peningkatan frekuensi dan

Penurunan frekuensi dan

kekuatan kontraksi

kekuatan kontraksi

Vasodilatasi (pelebaran)

Vasokontriksi
(penyempitan)

5.

Paru-paru

-

Dilatasi bronkus

6.

Otot

-

Menghambat

saluran

Konstriksi bronkus
peristaltik, Stimulasi

sfingter,
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pencernaan
7.

Hati

-

stimulasi sfingter

menghambat peristaltik

Hidrolisis glikogen untuk

Tidak ada efek

melepaskan glukosa
8.

Empedu

-

Menghambat, relaksasi

Stimulasi

pengeluaran

cairan empedu
9.

Ginjal

-

Vasokonstriksi

Tidak ada efek

(penyempitan pembuluh
darah), urine berkurang,
peningkatan produksi
renin
10.

Pembuluh

-

Penyempitan pembuluh,

darah

Sedikit/ tidak ada efek

peningkatan tekanan
darah, pembesaran otot
rangka saat berkaktivitas

Rubrik Skoring Kegiatan I :
Keterangan

Skor

Simpatis benar, parasimpatis benar.

3

Hanya salah satu jawaban benar.

2

Simpatis salah, parasimpatis salah.

1

Tidak menjawab.

0

Jumlah skor benar =

= 3 × 10 =
30

Kegiatan Pembelajaran II : Gangguan pada Sistem Saraf.
No.
1.

Gangguan
Meningitis

Pengertian

Penyebab

Peradangan pada selaput otak

Infeksi virus, bakteri, jamur, parasit

(meninges) yang berfungsi sebagai

jenis amoeba, dan beberapa gangguan

pelindung otak dan sumsum tulang

non-infeksi (kanker, gangguan lupus,

belakang).

beberapa obat, cedera kepala, dan
pembedahan otak).

2.

Neuritis

Kelainan pada sistem saraf tepi akibat

Adanya tekanan, pukulan, keracunan,
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peradangan yang menjadikan

patah tulang atau kekurangan vitamin

penderitanya sering mengalami

B.

kesemutan.
3.

4.

Epilepsi

Alzheimer

Gangguan saraf menahun yang

Adanya trauma kepala atau cedera,

menimbulkan serangan mendadak

tumor otak, kerusakan otak saat

berulang-ulang tidak beralasan.

proses kelahiran, stroke, dan alcohol.

Kondisi kelainan yang ditandai dengan

Adanya gangguan di dalam otak

penurunan daya ingat, penurunan

(kematian sel-sel otak) yang bersifat

kemampuan berpikir dan bicara, serta

progresif atau perlahan-lahan.

perubahan perilaku pada penderita.
5.

Polio

Gangguan menular yang menyerang

Infeksi virus polio.

sumsum tulang belakang yang bisa
menyebabkan kesulitan bernapas,
kelumpuhan, atau kematian.

Rubrik Skoring Kegitan II:
Keterangan

Skor

Menjelaskan pengertian benar, penyebab benar.

3

Hanya salah satu jawaban benar.

2

Pengertian salah, penyebab salah.

1

Tidak menjawab soal.

0

Jumlah skor benar =
Nilai total jawaban benar =

= 3 × 5 = 15

=

= 100
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KISI-KISI SOAL PILIHAN GANDA DAN ESSAY POST-TEST
PERTEMUAN 4
Jenjang Pendidikan

: SMA/ MA

Kelas/ Semester

: XI/ 2

Jumlah Soal

: 15

No

Kompetensi Dasar

3.10 Menganalisis
hubungan

Materi
Sistem

antara Saraf
jaringan Pusat

struktur

Indikator
1.10.6 Menjelaskan
struktur sistem

No
Soal

Ranah

Kunci

Kognitif Jawaban

PG 1

C2

D

PG 2

C2

B

saraf pusat

penyusun

organ

melalui

PG 3

C2

A

pada

sistem

pengamatan

PG 4

C2

E

PG 5

C3

C

ESSAY

C4

koordinasi

dan

gambar.

mengaitkannya
dengan

proses

koordinasi sehingga

2

dapat menjelaskan
peran

saraf

hormon

dan
dalam

dan

regulasi

serta

gangguan
yang

fungsi
mungkin

terjadi pada sistem
koordinasi manusia
melalui

studi

A

PG 8

C2

B

PG 7

C4

C

PG 9

C3

D

ESSAY

C4

susunan saraf
tepi dari media.
1.10.8 Menganalisis
sistem kerja
saraf simpatis
dan saraf

1.10.9 Menjelaskan

pengamatan,

simulasi.

C2

berkaitan dengan

parasimpatis.

literatur,

percobaan,

informasi atau

PG 6

data-data yang

mekanisme
koordinasi

1.10.7 Mengumpulkan

dan

gangguan pada
sistem saraf.

1
PG 10

C3

ESSAY

C4

3

E
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LEMBAR SOAL POST-TEST
PERTEMUAN 4
Mata pelajaran

: Biologi

Materi

: Sistem Saraf

Kelas/ Semester

: XI/ 2

Jumlah Soal

: 15

Alokasi Waktu

: 20 menit

I.

Pilihan Ganda
Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang menurut anda paling benar!
1. Sistem saraf tepi (SST) dibentuk oleh …
a. Otak besar dan otak kecil
b. Otak besar dan sistem limbik
c. Saraf simpatis dan parasimpatis
d. Otak dan medula spinalis
e. Medula spinalis dan medula oblongata
2. Otak besar manusia dapat dibagi menjadi beberapa lobus dengan fungsi yang
berbeda, bagian lobus yang merupakan pusat penglihatan adalah …
a. Lobus frontalis
b. Lobus oksipitalis
c. Lobus parietalis
d. Lobus anterioralis
e. Lobus temporalis
3. Bagian kanan otak kecil dihubungkan oleh suatu bagian yang disebut …
a. Jembatan varol
b. Malphigi
c. Korteks
d. Pons varolii
e. Mensensefalon
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4. Lapisan terluar pelindung otak yang bersifat tebal dan kuat disebut …
a. Meninges
b. Pia meter
c. Araknoid
d. Serebrospinalis
e. Dura meter
5. Otak besar dikelilingi oelh cairan serebrospinal yang mempunyai fungsi untuk …
a. Memasukkan oksigen ke otak
b. Mengatur suhu dalam otak
c. Melindungi otak dari guncangan
d. Memberi rangsangan ke otak
e. Menentukan tingkat kecerdasan
6. Pada sistem saraf tepi, terdapat saraf yang terdiri dari 12 pasang saraf, sebagian
besar tersusun dari serabut sensor dan motor, sebagian kecil hanya tersusun dari
serabut sensor. Dari ciri-ciri tersebut termasuk ke dalam saraf …
a. Saraf kranial
b. Saraf simpatis
c. Saraf parasimpatik
d. Saraf otonom
e. Saraf spinal
7. Pupil mata mengalami pelebaran saat terjadi mati lampu atau dalam keadaan
gelap. Setelah lampu menyala atau kondisi terang, pupil akan menyempit karena
peranan …
a. Saraf simpatik
b. Sumsum tulang belakang
c. Saraf parasimpatik
d. Sumsum lanjutan
e. Saraf motorik
8. Urat saraf pada sumsung tulang belakang terdiri dari … pasang
a. 12
b. 31
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c. 11
d. 13
e. 33
9. Contoh kerja saraf parasimpatis adalah …
a. Jantung berdetak lebih cepat
b. Tekanan darah meningkat
c. Glikogen dan lemak disintesis
d. Otot saluran pencernaan menghambat peristaltik
e. Empedu relaksasi
10. Edi mengalami peradangan pada selaput otak yang disebabkan oleh bakteri dan
virus yang menyebar dalam darah ke cairan otak. Gangguan ini dapat merusak
kendali gerak, pikiran bahkan dapat menyebabkan kematian. Dari kasus di atas,
gangguan yang menyerang Edi adalah …
a. Gegar otak
b. Neuritis
c. Epilepsi
d. Ensefalitis
e. Meningitis

II. Uraian
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas!
1. Jelaskan 4 contoh efek stimulasi dari sistem saraf simpatik dan parasimpatik
beserta organnya!
2. Suatu ketika Teri sedang berjalan, kemudian ada seseorang dari belakang
yang memukul bagian tengkuk belakang Teri yang menyebabkan Teri
pingsan. Mengapa Teri dapat pingsan ketika dipukul tengkuknya?
3. Seseorang pasien didiagnosa mengalami gangguan saraf, yakni Alzheimer.
Gejala awal pasien ini adalah pikun. Bagaimana keadaan pasien jika
gangguan tersebut semakin memburuk?
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Rubrik Skoring Pilihan Ganda:
Setiap soal yang benar diberi skor 1
Nilai Peserta didik = Skor yang diperoleh X 100%
10
Kriteria Penilaian :
Nilai

Kriteria

X > 80 %

A = Baik Sekali

66 % < X < 79 %

B = Baik

56 % < X < 65 %

C = Cukup

50 % < X < 55 %

D = Kurang

X < 50%

E = Kurang sekali

Kunci Jawaban Essay
1.
Nama Organ
2. KPupil mata
a Otot jantung

Efek simpatis

Efek parasimpatis

Dilatasi (pelebaran)

Konstriksi (penyempitan)

Peningkatan frekuensi dan

Penurunan frekuensi dan

r

kekuatan kontraksi

kekuatan kontraksi

e Paru-paru
n Kelenjar saliva

Dilatasi bronkus

Konstriksi (penyempitan)

Sekresi viskosa (kental)

Sekresi serosa (berair)

a pada tengkuk belakang Teri terdapat atau berhubungan dengan otak kecil, di
mana otak kecil berfungsi sebagai pusat keseimbangan tubuh. Sehingga apabila
dipukul maka keseimbangannya akan terganggu yang menyebabkan pingsan.
3.

Keadaan pasien akan kehilangan ingatan, keterampilan bahasa, pola pikir, dan
gerak turun drastis.

RUBRIK PENILAIAN ESSAY

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
199

PERTEMUAN 4

No.

Soal

1.

Jelaskan 4 contoh efek
stimulasi
saraf

dari

Keterangan

sistem

simpatik

parasimpatik

dan
beserta

organnya!

- Peserta didik menjelaskan 4

Skor
contoh efek

15

stimulasi dari sistem saraf simpatik dan
parasimpatik beserta organnya dengan tepat
- Peserta didik menjelaskan 3

contoh efek

10

stimulasi dari sistem saraf simpatik dan
parasimpatik beserta organnya dengan tepat.
- Peserta didik menjelaskan 2

contoh efek

5

stimulasi dari sistem saraf simpatik dan
parasimpatik beserta organnya dengan tepat
- Peserta didik menjelaskan 1

contoh efek

1

stimulasi dari sistem saraf simpatik dan
parasimpatik beserta organnya dengan tepat

2.

- Peserta didik tidak menjelaskan sama sekali

0

Suatu ketika Teri sedang

- Peserta didik menjelaskan penyebab pingsan

10

berjalan, kemudian ada

dengan tepat dan terdapat 3 kata kunci : otak

seseorang dari belakang

kecil, pusat keseimbangan, keseimbangan

yang memukul bagian

terganggu dan pingsan

tengkuk belakang Teri
yang menyebabkan Teri
pingsan. Mengapa Teri
dapat

pingsan

ketika

dipukul tengkuknya?

- Peserta didik menjelaskan penyebab pingsan

5

dengan tepat dan terdapat 2 kata kunci
- Peserta didik menjelaskan penyebab pingsan
dengan tepat dan terdapat 1 kata kunci

1

- Peserta didik tidak dapat menjelaskan sama
sekali
0
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3.

Seseorang

pasien

didiagnosa

mengalami

- Peserta didik menjelaskan keadaan pasien jika
gangguan semakin memburuk dengan tepat

gangguan saraf, yakni

dan terdapat 4 kata kunci : kehilangan

Alzheimer. Gejala awal

ingatan, keterampilan bahasa, pola pikir, dan

pasien ini adalah pikun.

gerak turun drastis.

Bagaimana
pasien

jika

tersebut

keadaan

- Peserta didik menjelaskan keadaan pasien

gangguan

jika gangguan semakin memburuk dengan

semakin

memburuk?

25

tepat dan terdapat 3 kata kunci

20

15

- Peserta didik menjelaskan keadaan pasien jika
gangguan semakin memburuk dengan tepat
dan terdapat 2 kata kunci

10

- Peserta didik menjelaskan keadaan pasien
jika gangguan semakin memburuk dengan
tepat dan terdapat 1 kata kunci

0

- Peserta didik tidak dapat menjelaskan sama
sekali
Total Skor
Penilaian untuk essay
Nilai = Jumlah Benar x 100%

50
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INSTRUMEN PENILAIAN
A. Penilaian Sikap Ilmiah dan Sosial
Indikator :
2.1.2 Menunjukkan perilaku jujur dalam proses pembelajaran.
2.1.3 Jujur dalam kelompok selama proses pembelajaran.
2.1.4 Percaya diri dalam diskusi dan mempresentasikan hasil diskusi.
Teknik Penilaian : Observasi kinerja dan Penilaian sesama teman
Instrumen Penilaian : Lembar Observasi/ Daftar cek

a.

Instrumen Penilaian Sikap Jujur dan Percaya Diri :
Jujur Percaya Diri
3 2 1 3
2
1

Nama

Rubrik Penilaian :
Sikap
Jujur

3

2

1

(Baik)

(Cukup)

(Kurang)

Mencatat langsung

Tidak mencatat

Mencatat /

data pengamatan

langsung hasil

melaporkan data

apa adanya dan

pengamatan tetapi

tidak sesuai dengan

melaporkan data

melihat dulu pada

hasil pengamatan.

sesuai hasil

kelompok lain,

pengamatan.

melaporkan data
sesuai hasil
pengamatan.
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Percaya

Berani bertanya,

Berani

Tidak berani

Diri

berani

mempresntasikan

bertanya,

mempresentasikan

hasil tetapi tidak

mempresentasikan

hasil diskusi dan

berani bertanya atau

hasil diskusi dan

menjawab

menjawab pertanyaan

menjawab

pertanyaan yang

yang diberikan.

pertanyaan yang

diberikan.

diberikan.

b. Instrumen Penilaian Sesama Teman untuk Sikap Kerjasama
Petunjuk:
Berilah tanda √ pada kolom yang sesuai untuk menilai kerjasama masingmasing teman dalam kelompokmu dengan panduan seperti rubrik di
bawahnya :
Nama Teman
dalam

Kerjasama
Baik (3)

Cukup (2)

Kurang (1)

Kelompok
1.
2.
3..dst.

Rubrik Penilaian
Sikap

Baik (3)

Cukup (2)

Kurang (1)

Kerjasama :

Memenuhi ke 3

Memenuhi 2

Memenuhi 1

1. Berbagi tugas.

aspek yang

aspek dari 3

aspek dari 3

2. Memberi

ditentukan.

aspek yang

aspek yang

ditentukan.

ditentukan.

kesempatan pada
teman.
3. Mau membantu
teman yang
membutuhkan.
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B. Penilaian Pengetahuan
1) Pertemuan 1
Indikator :
3.10.4 Mengidentifikasi struktur dan fungsi neuron.
3.10.5 Mengidentifikasi jenis dan fungsi berbagai macam sel neuroglia (glía).
3.10.6 Menjelaskan fungsi sinapsis dalam sistem saraf.
Teknik Penilaian

: Non tes = Portofolio
Tes

= Obyektif Isian Singkat

Instrumen Penilaian :
-

Portofolio : Laporan Percobaan (Pengisian LKPD)
Rubrik Penilaian
Kriteria
1. Ketepatan menuliskan

Baik Sekali

Baik

Cukup

Kurang

(4)

(3)

(2)

(1)

Memenuhi

Memenuhi Memenuhi

Memenuhi

keterangan gambar dan

ke 4 aspek

3 aspek

2 aspek

1 aspek

fungsi neuron.

yang

dari 4

dari 4

dari 4

ditentukan

aspek

aspek yang

aspek

fungsi macam-macam

yang

ditentukan

yang

sel neuroglia.

ditentukan

2. Ketepatan menuliskan

3. Ketepatan menuliskan
fungsi sinapsis.
4. Ketepatan
menyimpulkan.
5. Penulisan tidak banyak
kesalahan.

Rubrik Skoring soal no 1-3
1 soal = skor 2
Jumlah skor benar =
=2×3=6

ditentukan
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Rubrik Skoring soal no 4
1 soal = skor 6
Jumlah skor benar =
=6×1=6
Rubrik Skoring soal no 5
1 soal = skor 4
Jumlah skor benar =
=4×1=4

=

Nilai total jawaban benar =

= 100
2) Pertemuan 2
Indikator :
3.10.4 Menganalisis penghantaran impuls pada gerak sadar dan gerak refleks.
3.10.5 Menjelaskan mekanisme penghantaran impuls saraf.
Teknik Penilaian : Non Tes : Portofolio
Tes

: Post-test

Instrumen Penilaian :
b. Portofolio : Laporan Percobaan (Pengisian LKPD)
Rubrik Penilaian
Kriteria
- Ketepatan

Sangat Baik

Baik

Cukup

Kurang

(3)

(2)

(1)

(0)

Memenuhi

Memenuhi 1 Kedua

menjelaskan

ke-2

penghantaran

yang

aspek

impuls saraf.

ditentukan.

ditentukan.

- Ketepatan
menjelaskan
mekanisme gerak
sadar.

Tidak

aspek aspek dari 2 aspek tidak menjawab
yang memiliki
jawaban
benar.

soal.
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- Ketepatan
menjelaskan
mekanisme gerak
refleks.

c. Post-test
(dilihat pada kisi-kisi soal pertemuan 2).

3) Pertemuan 3
Indikator :
3.10.1 Menjelaskan struktur sistem saraf pusat melalui pengamatan gambar.
Teknik Penilaian : Non Tes = Portofolio
Tes

= Obyektif Pilihan Ganda

Instrumen Penilaian :
-

Portofolio : Laporan Percobaan (Pengisian LKPD)
Rubrik Penilaian
Kriteria
- Ketepatan menuliskan
keterangan gambar otak
- Ketepatan menuliskan fungsi
bagian-bagian otak

Sangat

Baik

Cukup

Kurang

Baik (3)

(2)

(1)

(0)

Memenuhi

Memenuhi

ke-2 aspek 1
yang

aspek aspek

dari

2 tidak

ditentukan. aspek yang memiliki

- Ketepatan menyimpulkan

ditentukan. jawaban

- Penulisan tidak banyak

benar.

kesalahan
-

Kedua

Pilihan Ganda
Rubrik skoring :
Setiap soal yang benar diberi skor 1
Nilai Peserta didik = Skor yang diperoleh X 100%
10

Tidak
menjawab
soal.
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Kriteria Penilaian :
Nilai

Kriteria

X > 80 %

A = Baik Sekali

66 % < X < 79 %

B = Baik

56 % < X < 65 %

C = Cukup

50 % < X < 55 %

D = Kurang

X < 50%

E = Kurang sekali

4) Pertemuan 4
Indikator :
2.10.7

Mengumpulkan informasi atau data-data yang berkaitan dengan susunan

saraf tepi dari media.
2.10.8

Menganalisis sistem kerja saraf simpatis dan saraf parasimpatis.

2.10.9

Menjelaskan gangguan pada sistem saraf.

Teknik Penilaian

: Non Tes = Portofolio
Tes

= Post-test

Instrumen Penilaian :
a. Portofolio : Laporan Percobaan (Pengisian LKPD)
Rubrik Penilaian
Kriteria
- Ketepatan menjelaskan
efek simpatis.
- Ketepatan menjelaskan
efek parasimpatis.

Sangat

Baik

Cukup

Kurang

Baik (3)

(2)

(1)

(0)

Memenuhi

Memenuhi

ke-2 aspek 1
yang

dari

Kedua

aspek aspek tidak menjawab
2 memiliki

ditentukan. aspek yang jawaban
ditentukan. benar.

b. Post-test
(dilihat pada kisi-kisi soal pertemuan 4).

Tidak

soal.
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LAMPIRAN 4 :
1. Petunjuk Pengoprasian Media
2. Tampilan Media
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Lampiran 4.1 : Petunjuk Pengoperasian Media

PEDOMAN PENGOPERASIAN MACROMEDIA FLASH
1. Pastikan di dalam komputer atau laptop sudah terdapat file media tersebut.
2. Jika belum, segera masukkan file pembelajaran Sistem Saraf ke komputer.
3. Buka aplikasi macromedia flash ”open with” (GOM, MPC, atau VLF), pastikan
komputer/ laptop telah terinstal aplikasi tersebut.
Pembuka Pembelajaran (Tahap Motivasi)
1. Buka aplikasi tunggu sebentar kemudian klik tombol ”home”
2. Jika sudah berada dalam ”home” kemudian klik tombol ”materi”
3. Pilihlah tombol ”Kegiatan pertemuan”

kemudian klik

4. Pilih pertemuan 1/2/3/4 kemudian klik pada tulisannya
5. Setelah itu klik tombol ”Go”

untuk memulai pembelajaran

Inti Pembelajaran (Pemberian Materi Singkat)
1. Setelah masuk keslide ”MATERI” kemudian klik tombol ”Go”
2. Pilih tombol ”Submateri”
3. Klik tombol ”next”

untuk materi yang akan dibahas

untuk melanjutkan slide

4. Klik tombol ”previous”

untuk kembali keslide sebelumnya

5. Setelah pemberian Materi selesai lalu mengerjakan LKPD
6. Klik tombol ”LKPD”

untuk memunculkan soal yang digunakan LKPD

Inti Pembelajaran (Permainan Edukatif)
1. Kembali ke Menu Home dengan klik tombol ”Home”
2. Klik tombol ”Games”

untuk memilih permainan

3. Kemudian pilih permainan

Penutup Pembelajaran (Tahap Evaluasi)
1. Kembali ke slide ”HOME” dengan klik tombol ”home”
2. Kemudian klik tombol ”evaluasi”

untuk melakukan evaluasi kegiatan

3. Pilih tombol 1/2/3/4 sesuai pertemuan
4. Lalu isi nama, sekolah dan no absen kemudian klik tombol ”Mulai”
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Lampiran 4.2 : Tampilan Media
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