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Every step I’m taking,
Every move I make feels lost with no direction
My faith is shaking, but I gotta keep trying
gotta keep my head held high
Cause there’s always gonna be another mountain
I’m always gonna wanna make it move
Always gonna be an up-hill battle
sometimes I’m gonna have to lose
Ain’t about how fast I get there
Ain’t about what’s waiting on the other side
It’s the climb
- Miley Cyrus, The Climb -
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ABSTRAK

PENGEMBANGAN APLIKASI PANDUAN PRAKTIKUM BIOLOGI
BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN ADOBE FLASH
PROFESSIONAL CS6 UNTUK KELAS XI SMA/MA

Florentina Budi Ardiani
161434018
Kurikulum 2013 menuntut siswa untuk dapat mengembangkan keseimbangan
afektif, psikomotorik, dan kognitif melalui proses pembelajaran berbasis sains,
salah satunya melalui kegiatan praktikum. Hasil analisis kebutuhan pada 4 sekolah
di DIY menunjukkan bahwa guru masih menggunakan panduan praktikum
konvensional berbentuk cetak atau ditulis di papan tulis, serta sudah dibuat sejak
beberapa angkatan lalu dan belum diperbaharui karena berbagai alasan. Oleh karena
itu, dibutuhkan pembaharuan media untuk mempermudah pelaksanaan praktikum
dan menarik minat siswa sehingga mempermudah pemahaman materi. Penelitian
ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengetahui kualitas produk media
panduan praktikum berbasis android yang dibuat menggunakan Adobe Flash
Professional CS6.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan. Dalam
mengembangkan aplikasi panduan praktikum menggunakan Adobe Flash
Professional CS6 untuk kelas XI SMA, peneliti menggunakan 5 langkah, yaitu
(1)potensi dan masalah, (2)pengumpulan data, (3)desain produk, (4)validasi
produk, dan (5)perbaikan produk.
Produk awal berbentuk file .apk berukuran 24 MB yang terdiri atas menu
pengantar, tata tertib, pengenalan alat laboratorium, panduan praktikum, daftar
pustaka, dan profil. Produk aplikasi dapat diinstal pada smartphone OS android
minimal versi 5. Pengguna juga perlu menginstal Adobe Air sebagai installer
produk tersebut. Produk ini dinilai oleh 4 validator, yaitu ahli media, ahli materi,
dan 2 guru Biologi SMA di DIY dengan perolehan rata-rata skor validasi 3,7. Hasil
skor ini masuk dalam kategori “sangat baik” dan layak untuk diujicobakan setelah
perbaikan berdasarkan komentar dan saran validator yang mencakup penambahan
menu cara pemakaian media dan sistematika penugasan, perbaikan penulisan
bahasa, perubahan gambar, animasi transisi, desain judul, dan konsistensi
perpindahan halaman.
Kata kunci: penelitian dan pengembangan, aplikasi android, panduan
praktikum Biologi kelas XI SMA
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ABSTRACT

DEVELOPMENT OF ANDROID-BASED BIOLOGICAL PRACTICUM
GUIDE USING ADOBE FLASH PROFESSIONAL CS6
FOR GRADE XI HIGH SCHOOL
Florentina Budi Ardiani
161434018
2013 curriculum requires students to be able to develop affective,
psychomotor and cognitive balance through science-based learning, for example
through practical activities. Needs analysis in 4 schools in DIY show that teachers
still use conventional practicum guide in printed form or written on the whiteboard,
it made since several years ago and has not been updated for many reasons.
Therefore, media renewal’s needed to facilitate practicum implementation and
attract students' interest so that it’s easier to understand the material. This study
aims to develop and find out the quality of android-based practicum guide products
using Adobe Flash Professional CS6.
This research uses research and development methods. In developing this
product, researchers used 5 steps, namely (1)potential and problems, (2)data
collection, (3)product design, (4)product validation, and (5)product improvement.
The initial product’s in extension file .apk measuring 24 MB which consists
of preface, rules, introduction of biology laboratory tools, practicum guide,
bibliography, and profile. It can be installed on an android OS smartphone at least
version 5. Users also need to install Adobe Air as an installer for the product. This
product was assessed by 4 validators, namely media expert, material expert, and 2
high school Biology teachers in DIY which gets average score 3,7. The score means
that included in "very good" category and deserve to be tested with improvements
based on the comments and suggestions from validators which includes adding new
menu of how to use media and assignment instructions, improving writing, images,
transitioning animation, title design, and slides’s movement.
Keywords: research and development, android application, Biology practicum
guide for Grade XI High School
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pendidikan di Indonesia mengalami perubahan dari tahun ke tahun.
Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan pendidikan dengan kemajuan
zaman yang ada. Salah satu komponen yang mengalami perubahan dalam dunia
pendidikan Indonesia adalah kurikulum. Kurikulum merupakan acuan utama
dalam pelaksanaan sebuah sistem pendidikan. Indonesia mengalami perubahan
kurikulum sebanyak 11 kali sejak tahun 1947 hingga tahun 2013. Pada tahun
2013, Indonesia mengganti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
menjadi Kurikulum 2013 (Muhammedi, 2016).
Perubahan KTSP menjadi kurikulum 2013 dilatarbelakangi dengan adanya
tantangan internal dan eksternal bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Berdasarkan Permendikbud Nomor 69 tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan
Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah, tantangan
internal yang dihadapi Indonesia dalam ranah pendidikan adalah tantangan
bagaimana mengupayakan agar generasi muda Indonesia dapat menjadi sumber
daya manusia yang berkompeten dan memiliki keterampilan melalui pendidikan
ketika memasuki usia produktif. Dalam ranah eksternal, arus globalisasi dengan
segala aspek yang dibawanya seperti lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan
informasi, perkembangan industri kreatif, budaya, dan perkembangan
pendidikan di tingkat internasional menjadi tantangan agar sumber daya manusia
1
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Indonesia memiliki daya saing tidak hanya dalam skala nasional, melainkan
dalam skala internasional pula.
Dalam Permendikbud Nomor 69 tahun 2013 juga disebutkan bahwa salah
satu karakteristik Kurikulum 2013 adalah mengembangkan keseimbangan
antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja
sama dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik. Hal tersebut dicapai
melalui proses pembelajaran yang berbasis sains serta memanfaatkan berbagai
macam sumber belajar untuk meningkatkan kompetensi siswa. Hal serupa juga
dilakukan dalam pembelajaran biologi di mana pembelajaran tidak hanya
dilakukan secara teoritis dari sumber bacaan, melainkan juga didasarkan dari
pelaksanaan praktikum (Setiyadi dkk, 2017).
Pembelajaran biologi melalui praktikum akan mempermudah siswa dalam
memahami materi karena dipraktikkan secara langsung oleh dan untuk siswa.
Selain itu, pemahaman mengenai konsep-konsep maupun prinsip sains lebih
mudah dimengerti melalui kegiatan praktikum (Anggraini, 2016). Siswa juga
terbiasa dengan kegiatan bekerja secara ilmiah melalui kegiatan praktikum.
Keunggulan utama dari pelaksanaan kegiatan praktikum adalah siswa dapat
berinteraksi secara langsung dengan objek penelitiannya dan lebih mudah
meningkatkan keterampilan berpikir siswa (Widodo dkk, 2016)
Kegiatan praktikum tidak terlepas dengan panduan praktikum. Panduan
praktikum merupakan pedoman pelaksanaan praktikum yang digunakan oleh
guru dan siswa mulai dari persiapan, pelaksanaan, analisis data dan pelaporan
kegiatan praktikum. Panduan praktikum berfungsi untuk memandu siswa supaya
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kegiatan praktikum sesuai dengan prosedur ilmiah dan meminimalisir terjadinya
kecelakaan kerja. Panduan praktikum biasanya disusun oleh guru yang
bersangkutan maupun staf pengajar yang menangani kegiatan praktikum
tersebut dengan mengikuti kaidah penulisan ilmiah (Andriani, 2017).
Hasil wawancara dengan guru Biologi di SMA Negeri 1 Kalasan, SMA
Negeri 8 Yogyakarta, SMA Bopkri 2 Yogyakarta, dan SMA Santo Mikael
Sleman menunjukkan bahwa dalam pembelajaran biologi ada kegiatan
praktikum di sebagian besar kompetensi dasar pelajaran Biologi. Dalam
melaksanakan kegiatan praktikum tersebut, pedoman yang digunakan dibuat
oleh guru mata pelajaran secara langsung dan berbentuk cookbook atau seperti
buku resep. Berdasarkan hasil wawancara juga diketahui bahwa guru merasa
nyaman menggunakan panduan praktikum berbasis cookbook karena
mempermudah proses pencapaian tujuan pembelajaran biologi serta kreativitas
siswa tetap tergali karena timbulnya rasa ingin tahu setelah melaksanakan
kegiatan praktikum. Selain itu, panduan praktikum yang digunakan masih
berbasis konvensional, yaitu menggunakan kertas LKS dan adapula yang
menuliskannya di papan tulis. LKS yang digunakan merupakan LKS yang telah
dibuat beberapa waktu yang lalu dan sudah digunakan di berbagai angkatan.
Bentuk panduan praktikum yang demikian dinilai tidak praktis karena
membutuhkan banyak kertas untuk mencetaknya hingga menyebabkan
tumpukan kertas LKS di meja guru. Kemudian, bagi guru yang menuliskan
panduan praktikum secara manual di papan tulis lebih membutuhkan banyak
waktu untuk melakukannya. Guru juga mengalami sedikit kesulitan untuk
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membuat media pembelajaran menggunakan teknologi. Selain itu, guru juga
berpendapat bahwa panduan praktikum konvensional ini kurang menarik dan
terkesan ‘jadul’. Kendala lain yang dihadapi guru dalam pembuatan LKS adalah
ketersediaan waktu yang tidak memungkinkan di mana seorang guru harus
menjalankan tugas untuk mengajar, mengoreksi dan mengadakan praktikum
maupun tugas tambahan tak terduga lainnya.
Salah satu solusi yang dapat dikembangkan untuk mengatasi permasalahan
tersebut adalah menggunakan panduan praktikum berbentuk aplikasi android di
mana guru dapat memasukkan konten panduan praktikum dalam bentuk yang
lebih menarik, seperti menggunakan tampilan visual yang atraktif. Panduan
praktikum softfile tersebut memiliki kelebihan yaitu dapat dibagikan pada siswa
dengan mudah melalui media sosial. Hal ini menyebabkan siswa lebih mudah
untuk mempelajarinya karena dapat dibaca di mana saja. Penggunaan panduan
praktikum tersebut juga dapat menarik minat siswa untuk mempelajari
praktikum terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan. Guru cukup bertindak
sebagai fasilitator agar tidak terjadi kegagalan dalam kegiatan praktikum,
sedangkan siswa dapat dengan mudah membaca panduan praktikum di mana
saja melalui perangkat smartphone yang menggunakan sistem operasi android.
Hal ini didukung dengan kecenderungan siswa yang sering membawa
smartphone. Oleh karena itu, smartphone dapat dimanfaatkan untuk
pembelajaran sehinggga kegiatan pembelajaran berjalan lebih lancar dan
menghemat waktu. Siswa tidak perlu khawatir tidak dapat mempelajari kembali
kegiatan praktikum karena setelah pengumpulan laporan siswa tetap dapat
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membaca kembali kegiatan praktikum melalui panduan praktikum berbasis
aplikasi android tersebut.
Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengembangkan
aplikasi panduan praktikum yang dibuat menggunakan Adobe Flash
Professional CS6 untuk mata pelajaran Biologi kelas XI SMA dengan susunan
cookbook. Pengembangan ini menjadi salah satu solusi bahwa dalam kurikulum
2013 pembelajaran tidak hanya bersumber dari satu media saja, melainkan dapat
bersumber dari media elektronik juga agar dapat dengan mudah dipelajari dan
dibaca di mana saja dan kapan saja sehingga pemahaman siswa semakin tinggi
dan kebutuhan guru juga terpenuhi. Kebaruan penelitian ini adalah menyajikan
panduan praktikum Biologi kelas XI SMA dalam sebuah aplikasi android yang
praktis dilengkapi dengan komponen lain, yaitu tampilan tata tertib laboratorium
dan pengenalan alat laboratorium Biologi.

B. Rumusan Masalah
Penelitian ini mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana desain aplikasi android panduan praktikum Biologi SMA kelas
XI menggunakan Adobe Flash Professional CS6?
2. Bagaimana kualitas aplikasi panduan praktikum Biologi berbasis android
yang telah dikembangkan menurut para validator?
3. Bagaimana kelayakan aplikasi panduan praktikum Biologi berbasis android
yang dikembangkan?
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C. Batasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian ini supaya dapat dilaksanakan dengan lebih
terarah dan meminimalisir terjadinya permasalahan antara lain:
1. Produk yang dikembangkan berupa aplikasi panduan praktikum yang dapat
dioperasikan menggunakan smartphone dengan OS android versi 5.
Komponen yang terdiri dalam aplikasi tersebut, meliputi panduan praktikum
sebagai komponen utama dan beberapa komponen pendukung lain, seperti
kata pengantar, tata tertib, pengenalan alat laboratorium, daftar pustaka, dan
profil penyusun.
2. Panduan praktikum yang dikembangkan dalam penelitian ini hanya pada
mata pelajaran Biologi SMA Kelas XI dan berbentuk cookbook atau buku
resep.
3. Materi pokok yang ditulis dalam panduan praktikum Biologi yang
dikembangkan antara lain sel, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan,
struktur dan fungsi jaringan hewan, sistem gerak, sistem sirkulasi, makanan
dan sistem pencernaan makanan, sistem pernapasan, sistem ekskresi, sistem
koordinasi, dan sistem pertahanan tubuh.

D. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah:
1. Mengembangkan desain aplikasi android panduan praktikum Biologi SMA
kelas XI menggunakan Adobe Flash Professional CS6.
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2. Mengetahui kualitas aplikasi panduan praktikum Biologi berbasis android
yang telah dikembangkan.
3. Mengetahui kelayakan aplikasi panduan praktikum Biologi berbasis android
yang dikembangkan.

E. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini antara lain:
1. Untuk peneliti
Penelitian ini meningkatkan kemampuan peneliti dalam pembuatan media
belajar siswa yang berfungsi untuk mempermudah pembelajaran biologi.
2. Untuk guru
Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi guru agar dapat
mengadakan kegiatan praktikum dengan lebih mudah.
3. Untuk peserta didik
Peserta didik menjadi lebih mudah dalam mempelajari materi-materi
praktikum.
4. Untuk pihak lain
Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran sebagai solusi alternatif
dalam meningkatkan kegiatan praktikum di sekolah.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Panduan Praktikum
Panduan praktikum merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk
mengarahkan dan membimbing dalam kegiatan praktikum. Panduan praktikum
masuk dalam salah satu jenis Lembar Kerja Peserta Didik atau lebih dikenal
dengan LKPD maupun Lembar Kerja Siswa (LKS).
1. Pengertian LKPD
LKPD merupakan sarana untuk mempermudah pembelajaran dalam
kegiatan belajar mengajar. Arnilawati dkk (2018) menyatakan bahwa LKPD
merupakan pedoman bagi guru dan peserta didik agar dapat secara aktif
terlibat dalam kegiatan pembelajaran karena LKPD digunakan untuk
membantu dan mengarahkan peserta didik dalam membangun pengetahuan
guna menemukan konsep.
Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa LKPD berperan
penting dalam sebuah proses pembelajaran karena di dalam LKPD terdiri
atas bahan ajar yang dapat membantu peserta didik menemukan konsep
dalam sebuah materi pembelajaran. Dalam LKPD peserta didik akan
memperoleh materi dan tugas yang berkaitan dengan materi yang diajarkan.
Oleh karena itu, LKPD merupakan salah satu jenis bahan ajar yang
dibutuhkan dalam pembelajaran.
LKPD yang disusun harus memperhatikan unsur-unsur yang harus ada
dalam sebuah LKPD, meliputi judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar atau
8
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materi pokok, informasi pendukung, tugas atau langkah kerja, dan penilaian.
Selain memperhatikan unsur, penulisan LKPD hendaknya memperhatikan
format yang terdiri atas judul, kompetensi dasar yang akan dicapai, waktu
penyelesaian, alat dan bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas,
informasi singkat, langkah kerja, tugas hingga laporan yang harus dikerjakan
(Prastowo, 2011).
Pembuatan LKPD juga harus memperhatikan langkah-langkah aplikatif
agar LKPD yang dibuat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Menurut
Prastowo (2011) ada 4 langkah dalam pembuatan LKPD, yaitu:
a. Menganalisis kurikulum
Analisis kurikulum merupakan langkah awal dalam pembuatan
LKPD. Analisis ini bertujuan untuk menentukan materi mana yang
membutuhkan LKPD. Pada umumnya, penentuan kebutuhan LKPD ini
dilihat dari analisis materi pokok, pengalaman belajar, dan tingkat
kesulitan materi yang diajarkan.
b. Menyusun peta kebutuhan LKPD
Penyusunan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah LKPD yang
harus ditulis. Selain itu, penyusunan peta LKPD juga membantu untuk
melihat urutan kebutuhan LKPD.
c. Menentukan judul LKPD
Penentuan judul LKPD dilakukan atas dasar kompetensi dasar,
materi pokok yang dibahas, hingga pengalaman belajar yang ada dalam
kurikulum. Judul LKPD dapat juga menggunakan satu kompetensi dasar

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

10

apabila kompetensi dasar tersebut tidak terlalu besar. Bagaimana dengan
kompetensi besar? Pembuat LKPD dapat menentukan materi pokok dalam
kompetensi dasar, apabila jumlahnya maksimal 4 materi pokok, maka
LKPD dijadikan dalam satu judul. Apabila dalam satu KD terdapat lebih
dari 4 materi pokok, maka dapat dipertimbangkan untuk membuat LKPD
menjadi 2 judul.
d. Menulis LKPD
Langkah-langkah menulis LKPD diawali dengan merumuskan
kompetensi dasar yang dapat dilakukan dengan melihat panduan
kurikulum,

menentukan

alat

penilaian

menyusn

materi,

dan

memperhatikan struktur LKPD.

Ketika sudah selesai membuat LKPD, hendaknya guru memeriksa
kembali, dan menyempurnakannya dengan memperhatikan variabelvariabel berikut:
a. LKPD telah sesuai dengan tujuan pembelajaran dari KD yang
bersangkutan.
b. Materi dan tujuan pembelajaran telah sesuai.
c. Tugas dan latihan dalam LKPD telah sesuai dengan tujuan pembelajaran
d. LKPD yang dibuat jelas disampaikan pada siswa, mudah dibaca, dan
tersedia cukup ruang untuk mengerjakannya (Prastowo, 2011).
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2. Jenis-Jenis LKPD
LKPD disusun tidak hanya untuk satu tujuan karena tuntutan setiap
materi pembelajaran berbeda-beda. Oleh karena itu, ada beberapa jenis
LKPD yang disesuaikan dengan tujuannya, yaitu:
a. LKPD Penemuan Konsep
Jenis LKPD ini ditujukan untuk mengimplementasikan prinsip
pembelajaran konstruktivisme di mana peserta didik dapat belajar apabila
ia mampu mengonstruksi pengetahuan dalam pemikirannya. Guru cukup
memberikan LKPD dalam pembelajaran yang di dalamnya disajikan
suatu fenomena yang konkret, sederhana, dan berkaitan dengan apa yang
akan dipelajari. Melalui LKPD jenis ini, peserta didik dituntun untuk
menemukan konsep dari materi tersebut melalui analisis fenomena yang
disajikan. Peserta didik hanya dibantu dengan keterangan apa yang harus
dilakukan peserta didik, kemudian mengamatinya, dan menganalisisnya.
b. LKPD Penerapan dan Pengintegrasian Berbagai Konsep yang Telah
Ditemukan
Dalam LKPD ini peserta didik ditugaskan untuk menerapkan
konsep yang telah dipelajari di kelas sebelumnya. Peserta didik akan
ditugaskan untuk melakukan diskusi dan setiap peserta didik diberi
kebebasan untuk berpendapat.
c. LKPD Penuntun Belajar
LKPD penuntun belajar berfungsi untuk membantu peserta didik
menghafal dan memahami materi pembelajaran yang terdapat dalam

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

12

buku. Dalam LKPD ini guru akan menyajikan beberapa pertanyaan yang
jawabannya ada di dalam buku. Harapannya adalah peserta didik akan
membaca buku dengan saksama ketika menjawab pertanyaan sehingga
secara tidak langsung siswa juga belajar melalui kegiatan tersebut.
d. LKPD Penguatan
Dalam

LKPD

penguatan

guru

akan

menyajikan

materi

pembelajaran dan penerapannya. Tujuannya untuk menguatkan dan
meyakinkan materi yang telah diajarkan. LKPD jenis ini cocok untuk
pengayaan.
e. LKPD Petunjuk Praktikum
Sesuai dengan namanya, LKPD ini berisi petunjuk praktikum.
Tujuannya untuk mempermudah guru dan peserta didik dalam
memahami materi yang membutuhkan kegiatan praktikum (Prastowo,
2011).
Jenis LKPD yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah
LKPD petunjuk praktikum. Pengembangan LKPD jenis ini bertujuan untuk
membantu pembelajaran biologi terutama di kelas XI SMA. LKPD petunjuk
praktikum yang digunakan oleh guru Biologi di SMA masih menggunakan
petunjuk praktikum konvensional. Guru akan mencetak petunjuk praktikum
tersebut sehingga membutuhkan banyak kertas, bahkan ada guru yang
menuliskannya secara manual setiap hendak melakukan kegiatan praktikum
sehingga membutuhkan banyak waktu. Oleh karena itu, dalam penelitian ini
dikembangkan LKPD petunjuk praktikum digital berupa aplikasi berbasis
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android yang diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan kegiatan
praktikum serta semakin memperkaya konten dalam LKPD tersebut
sehingga siswa dan guru terbantu dalam kegiatan praktikum tersebut.

B. Android
1. Pengertian
Android merupakan sistem operasi (operating system/ OS) yang
ditujukan untuk seluler yang berbasis Linux. Android pada awalnya
dikembangkan oleh sebuah perusahaan startup, yaitu Android Inc yang
berada di Palo Alto, Amerika Serikat. Pada tahun 2005, Google Inc.
mengakuisisi perusahaan tersebut dan mengambil alih pengembangan
android (Lee, 2012).
Google Inc. mengembangkan android dengan tujuan agar dapat
digunakan secara terbuka dan gratis. Untuk mencapai tujuan tersebut,
dibentuklah Open Handset Alliance, sebuah konsorsium dari 34 perusahaan
software, hardware, dan telekomunikasi. Perilisan pertama android
dilakukan pada 2007 dan pada saat yang sama Google juga merilis kodekode android di bawah lisensi Apache, yaitu sebuah lisensi software dan
standar terbuka bagi seluler (Kusniyati dan Nicky, 2016). Oleh karena itu,
penyediaan platform terbuka (open source) bagi siapa saja yang
mengembangkan aplikasi mereka sendiri sangat menarik minat banyak
perusahaan

dengan

bidang

yang

berkaitan.

Perusahaan

dapat

mengembangkan perangkat mereka sendiri yang disesuaikan dengan
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kebutuhan pasar dan menggunakan android sebagai sistem operasinya
(Hartono dkk, 2017).
2. Perkembangan Android
Perkembangan android dari masa ke masa selalu mengalami
kemajuan. Tabel 2.1 di bawah ini menunjukkan beberapa versi android
mulai dari pertama kali perilisan versi 1 di tahun 2008 hingga tahun 2019.
Aplikasi panduan praktikum Biologi yang dibuat dalam penelitian ini dapat
digunakan pada smartphone dengan syarat minimal versi 5.
Tabel 2. 1 Perkembangan Versi Android
Versi
Android
1,0

Waktu
Nama Kode
Perilisan
23
Apple Pie/
September Android
2008
Alpha

1.1

9 Februari
2009
30 April
2009

Banana
Bread
Cupcake

15
September
2009
26
Oktober
2009
20 Mei
2010

Donut

1.5

1.6

2.0/2.1

2.2

2.3

6
Desember
2010
3.0/3.1/3.2 22
Februari
2011

Eclair

Fozen
Yoghurt
(Froyo)
Gingerbread

Honeycomb

Perkembangan Fitur Baru
Playstore, web browser,
maps, youtube, kamera,
sinkronisasi gmail, kontak,
dan Google Agenda.
Keyboard di layar, bluetooth,
perubahan pada manajemen
aplikasi dan beberapa aplikasi
Google
Android mulai bisa mengatasi
masalah (bug) dan fitur
navigasi Turn by Turn
Bluetooth 2.1, multi touch,
live wallpaper, dan flash
kamera
Penambahan script chrome
untuk menambah kecepatan
kinerja Google Chrome
Internet calling dan download
manager
Digunakan pada perangkat
dengan ukuran layar yang
lebih besar, terutama tablet.
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Versi
Android
4.0

Waktu
Perilisan
19
Oktober
2011
4.1/4.2/4.3 9 Juli
2012
4.4
31
Oktober
2013
5.0

2014

6.0

28 Mei
2015

7.0/7.1

4 Oktober
2016
21
Agustus
2017
6 Oktober
2018

8.0

Nama Kode
Ice Cream
Sandwich

Perkembangan Fitur Baru
Dapat digunakan pada semua
jenis smartphone

Jelly Bean

User interface dan Google
Search
Kitkat
Akses kontak langsung,
perubahan desain,
multitasking lebih mulus, dan
baterai lebih hemat
Lollipop
Hemat baterai, device sharing,
dan keamanan
Marshmallow Support USD Type C, sensor
sidik jari, dan daya baterai
meningkat
Nougat
Support multi window
Oreo

Kecepatan boot mencapai 2
kali lipat dan baterai lebih
tahan lama
9.0
Pie
App Actions di mana android
dapat memprediksi tindakan
yang akan dilakukan
penggunanya
10.0
7 Agustus Q
Darkmode, focus mode,
2019
gerakan mirip iOS, dan smart
reply
Sumber informasi: (Lee, 2012) dan hot.liputan6.com
3. Pengaplikasian OS Android
OS Android dapat dijumpai dalam beberapa jenis dan ukuran
perangkat (devices). Saat ini sudah banyak perangkat yang menggunakan
OS android, antara lain netbooks, smartphones dan tablets dengan berbagai
merk seperti Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo. Selain itu, e-book readers
juga memakai OS Android, seperti pada Amazon’s Kindle Fire. OS Android
tersebut juga dapat dijumpai pada smart TV yang memungkinkan pengguna
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untuk mengakses browser maupun aplikasi. Tentu saja untuk menjalankan
smart TV dibutuhkan koneksi internet (Lee, 2012).

C. Software Adobe Flash Professional CS6
Aplikasi panduan praktikum Biologi dalam penelitian ini dikembangkan
menggunakan software Adobe Flash Professional CS6. Oleh karena itu, pada
bagian ini akan dijelaskan mengenai pengenalan dan bagian-bagian dalam
software tersebut serta fitur Action Script (bahasan pemrograman) dan AIR for
Android yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini.
1. Pengenalan Software Adobe Flash Professional CS6
Flash merupakan software yang digunakan untuk membuat animasi,
media presentasi, aplikasi, game, membangun web, bahkan media
pembelajaran (Izham, 2012). Kelebihan animasi flash adalah sangat sesuai
digunakan sebagai konten aplikasi berbasis internet karena ukurannya yang
kecil, akan tetapi apabila menggunakan grafik bitmap dapat mengakibatkan
ukuran file menjadi besar. Oleh karena itu, lebih disarankan untuk
menggunakan grafik vektor supaya memori yang dibutuhkan lebih sedikit
dalam penyimpanan data bila dibandingkan dengan bitmap (Emiiryanti,
2017).
Macromedia corp adalah perusahaan yang pertama kali merilis
program grafis flash dengan nama Macromedia Flash pada tahun 1996.
Seiring waktu sudah ada beberapa versi pengembangan dari software ini
hingga yang terakhir adalah Macromedia Flash 8. Saat ini flash sudah
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diadopsi dan dikembangkan oleh Adobe, Inc. Adobe Flash Professional CS
6 merupakan versi terbaru dari pengembangan software sebelumnya, yaitu
Adobe Flash Professional CS 3, Adobe Flash Professional CS 4, dan Adobe
Flash Professional CS 5 (Fatimah, 2016).
2. Bagian-bagian dalam Adobe Flash Professional CS 6
Gambar 2.1 di bawah ini menunjukkan tampilan welcome screen
ketika pengguna pertama kali membuka software Adobe Flash Professional
CS6.

Gambar 2. 1 Tampilan welcome screen saat pertama kali membuka Adobe
Flash Professional CS 6
Pengguna dapat memilih membuat media dari templates yang
disediakan atau membuat tampilan baru. Dalam mengembangkan media,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

18

Adobe Flash Professional CS6 menyediakan workspace seperti pada
gambar 2.2 berikut.
Panel

Menu Bar

Stage

Timeline

Toolbox

Gambar 2. 2 Tampilan dan bagian-bagian workspace pada Adobe Flash
Professional CS6

Workspace terdiri dari beberapa bagian yang memiliki fungi yang
berbeda-beda. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing bagian
pada workspace.
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a. Menu Bar
Menu bar merupakan yang berisi perintah-perintah yang akan
digunakan dalam Adobe Flash. Menu tersebut terdiri atas File, Edit,
View, Insert, Modify, Text, Commands, Control, Debug, Window, dan
Help (Mustaqim dan Eko, 2015).
b. Panel
Panel dalam Adobe Flash Professional CS6 merupakan pengontrol
yang berfungsi untuk mengganti dan memodifikasi berbagai atribut dari
objek animasi secara cepat dan mudah (Izham, 2012). Salah satu menu
dalam panel adalah panel Properties yang akan berubah tampilan dan
fungsinya berdasarkan bagian mana yang akan kita aktifkan (Kuswanto,
2011).
c. Timeline
Timeline merupakan komponen untuk mengatur dan mengontrol
jalannya animasi. Timeline terdiri atas beberapa layer. Layer terdiri atas
beberapa objek dalam stage yang akan diolah bersama objek lain. Dalam
satu layer terdiri atas frame yang berbeda-beda dan digunakan untuk
mengatur kecepatan animasi flash di mana semakin panjang frame, maka
animasi akan berjalan semakin lama, begitu pula sebaliknya (Kuswanto,
2011).
d. Stage
Stage dalam Adobe Flash Professional CS6 merupakan tempat atau
layer yang digunakan untuk meletakkan objek. Selain itu, stage juga
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berfungsi untuk membuat objek grafis dalam flash (Mustaqim dan Eko,
2012).

e. Toolbox
Toolbox adalah sekumpulan tools yang masing-masing tool
mempunyai fungsi tersendiri Berikut ini adalah tampilan dari toolbox
beserta nama dan fungsi dari masing-masing toolbox:
Tabel 2. 2 Menu dan Fungsi pada Toolbox
Nama
Arrow tool
Subselection tool
Free Transform tool
Lasso Tool
Pen Tool

Icon

Fungsi
Untuk memilih/ menyeleksi suatu
objek.
Untuk menyeleksi bagian objek lebih
detail pada selection tool.
Untuk mentransformasikan objek
terseleksi.
Untuk melakukan seleksi dengan
menggambar sebuah garis seleksi.

Text tool

Untuk menggambar garis dengan
bantuan titik-titik.
Untuk membuat objek tulisan teks.

Line Tool

Untuk menggambar garis.

Rectangle tool

Untuk menggambar bentuk lingkaran
atau elips.
Untuk membuat garis.

Pencil Tool
Brush Tool

Untuk menggambar garis-garis dan
bentuk bebas.

Deco

Digunakan untuk membuat objek
dekorasi.

Paint bucket tool

Untuk mengisi warna pada area
kosong
Untuk mengambil sampel warna dari
objek gambar.

Eye dropper tool
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Nama
Eraser tool
Hand Tool
Zoom tool
Stroke color
Fill color

Icon

Fungsi
Untuk menghapus objek.
Untuk menggeser tampilan stage tanpa
mengubah perbesaran.
Untuk memperbesar atau memperkecil
tampilan stage.
Untuk memilih dan memberi warna
pada garis.
Untuk memilih dan memberi warna
pada suatu objek.

3. Action Script
Salah satu keunggulan Adobe Flash adalah adanya action script yang
merupakan bahasa pemrograman Adobe Flash yang digunakan untuk
membuat animasi maupun interaksi. Melalui Action Script, pengguna dapat
membuat instruksi berorientasi perintah (action) maupun instruksi analisis
(logic). Action Script berfungsi untuk memberikan konektivitas terhadap
sebuah objek. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam Action Script,
meliputi:
a. Event, yaitu peristiwa atau kejadian untuk mendapatkan aksi dari sebuah
objek. Ada 4 event dalam Adobe Flash, yaitu Mouse Event, Keyboard
Event, Frame Event, dan Movie Clip Event.
b. Target, yaitu objek yang dikenai perintah. Objek yang akan diberi
perintah/ aksi harus dikonversi terlebih dahulu menjadi simbol dan
memilili nama instan dengan menggunakan tanda petik ganda (“).
c. Action, yaitu pemberian action yang merupakan langkah terakhir pada
Adobe Flash. Ada 2 jenis action, yaitu Action Frame yang akan diberikan
pada frame dan Action Object yang akan dikenakan pada objek baik
berupa tombol maupun movie clip (Izham, 2012).
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4. AIR for Android
Flash digunakan untuk membuat media seperti animasi, multimedia
website, maupun media tutorial dengan ukuran file yang cukup kecil dan
dikirim ke internet. Namun, tidak selamanya komputer yang digunakan
terhubung dengan internet. Oleh karena itu, Flash mengembangkan
kemampuan untuk membuat aplikasi desktop, android, dan bahkan iOS
yang dapat berjalan di luar browser web.
Adobe System mengembangkan AIR (Adobe Integrated Runtime).
AIR dalam bahasa pemrograman merupakan sebuah sistem runtime lintas
platform yang digunakan untuk membangun aplikasi yang diprogram
menggunakan Adobe Flash, Adobe Flex, atau HTML. AIR membantu
pengguna dalam mengembangkan aplikasi dari Flash dan Action Script
sebagai aplikasi yang dapat berjalan di luar browser web. Dengan kata lain
bahwa aplikasi android yang dibuat menggunakan fitur AIR for android
merupakan aplikasi mandiri dengan extensi file .apk. Aplikasi ini dapat
diinstal dan memiliki icon pada layar ponsel sama seperti aplikasi android.
Dokumen flash yang telah dibuat akan tersimpan dengan ekstensi
.fla (FLA). Dokumen flash ini juga dapat dipublikasikan dengan cara
menggunakan perintah File > Publish yang secara otomatis akan
menghasilkan file terkompresi dengan ekstensi .swf (SWF). Namun,
ekstensi file untuk aplikasi android adalah .apk (android package). Untuk
menghasilkan aplikasi android, pengembang aplikasi menggunakan fitur
“AIR for Android Setting” saat hendak memulai membuat proyek.
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Secara otomatis Flash akan menyediakan 4 tab berisi pengaturan
spesifik meliputi General, Deployment, Icons, dan Permissions. Pada tab
General pengembang mengatur output file yang merupakan nama file hasil
publikasi dan app name atau nama aplikasi android setelah diinstal. Selain
itu, pengembang juga mengatur Aspect ratio. Tab Deployment berisi
identitas pengembang aplikasi meliputi nama file sertifikat penerbitan
aplikasi dan password. Tab Icons berfungsi untuk memasukkan icon yang
akan muncul saat masih menjadi file .apk dan setelah aplikasi diinstal. Tab
Permissions menampilkan daftar kemampuan android, seperti dapat
mengakses kamera atau merekam video dari android. Setelah pengaturan
pada 4 tab tersebut disesuaikan, maka pengembang dapat mengklik OK dan
menunggu file apk sukses diterbitkan (Grover, 2012).

D. Aplikasi Panduan Praktikum Berbasis Android yang dibuat Menggunakan
Adobe Flash Professional CS6
Panduan praktikum yang disajikan dalam bentuk LKPD menurut
Prastowo (2011) memerlukan inovasi dan kreativitas. LKPD yang kreatif dan
inovatif akan menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan sehingga
peserta didik dapat termotivasi untuk membuka LKPD lembar demi lembar
sehingga secara tidak langsung peserta didik telah belajar dengan membaca
LKPD tersebut. Oleh karena itu, pembuatan aplikasi panduan praktikum Biologi
ini diharapkan dapat menciptakan sesuatu yang baru dalam kegiatan praktikum
di mana siswa akan lebih tertarik untuk belajar menggunakan panduan tersebut.
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Menurut Khuluqo (2016), media belajar yang berbasis multimedia
disajikan dalam bentuk dokumen interaktif dapat menciptakan pembelajaran
yang menyenangkan, menarik, mudah dimengerti, dan jelas. Informasi materi
pembelajaran akan lebih mudah dipahami peserta didik karena semakin banyak
indra tubuh yang terlibat, terutama mata dan indra peraba. Selain itu, pembuatan
aplikasi panduan praktikum Biologi tersebut juga disesuaikan dengan prinsipprinsip pemilihan media belajar, yaitu:
1. Sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran, metode mengajar,
karakteristik siswa yang belajar.
2. Pembelajar mengenal ciri-ciri dari jenis-jenis media belajar.
3. Berorientasi pada pembelajar yang belajar, yaitu media tersebut dapat
meningkatkan efektivitas belajar peserta didik.
4.

Biaya pengadaan, ketersediaan bahan, mutu media, dan lingkungan fisik
tempat belajar sudah dipertimbangkan (Khuluqo, 2016).

E. Ruang Lingkup Materi Panduan Praktikum
Biologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang makhluk
hidup dan interaksi dengan lingkungannya. Berdasarkan Permendikbud Nomor
24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada
Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, ada 14
kompetensi dasar, akan tetapi pada panduan praktikum ini ada 12 kompetensi
dasar yang akan dibahas dalam materi pokok berikut.
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Tabel 2. 3 Kompetensi Dasar Biologi Kelas XI SMA
Kompetensi Dasar
Bab Materi
3.1 Menjelaskan komponen 4.1 Menyajikan
hasil Sel
kimiawi penyusun sel,
pengamatan
struktur,
fungsi
dan
mikroskopik struktur sel
proses yang berlangsung
hewan dan sel tumbuhan
dalam sel sebagai unit
sebagai unit terkecil
terkecil kehidupan.
kehidupan.
3.2 Menganalisis
berbagai 4.2 Membuat model tentang
bioproses dalam sel yang
bioproses yang terjadi
meliputi
mekanisme
dalam sel berdasarkan
transpor
membran,
studi literature dan
reproduksi, dan sintesis
percobaan.
protein.
3.3 Menganalisis keterkaitan 4.3 Menyajikan data hasil Struktur dan
antara struktur sel
pengamatan
struktur fungsi jaringan
pada jaringan tumbuhan
jaringan dan organ pada tumbuhan
dengan fungsi organ pada
tumbuhan.
tumbuhan.
3.4 Menganalisis keterkaitan 4.4 Menyajikan data hasil Struktur dan
antara struktur sel pada
pengamatan
struktur fungsi jaringan
jaringan
tumbuhan
jaringan dan organ pada hewan
dengan fungsi organ pada
hewan.
hewan.
3.5 Menganalisis hubungan 4.5 Menyajikan
karya Sistem Gerak
antara struktur jaringan
tentang
pemanfaatan
penyusun organ pada
teknologi
dalam
sistem
gerak
dalam
mengatasi
gangguan
kaitannya
dengan
sistem gerak melalui
bioproses dan gangguan
studi literatur.
fungsi
yang
dapat
terjadi pada sistem gerak
manusia.
3.6 Menganalisis hubungan 4.6 Menyajikan
karya Sistem
antara struktur jaringan
tulistentang
sirkulasi
penyusun organ pada
kelainanpada struktur
sistem sirkulasi dalam
dan
fungsi
darah,
kaitannya
dengan
jantung, pembuluh darah
bioproses dan gangguan
yang
menyebabkan
fungsi yang dapat terjadi
gangguan
sistem
pada sistem sirkulasi
sirkulasi manusia serta
manusia.
kaitannya
dengan
teknologi melalui studi
literatur.
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Kompetensi Dasar
Bab Materi
Menganalisis hubungan 4.7 Menyajikan
laporan Makanan dan
antara struktur jaringan
hasil uji zat makanan Sistem
penyusun organ pada
yang terkandung dalam Pencernaan
sistem pencernaan dalam
berbagai jenis bahan Makanan
kaitannya
dengan
makanan
dikaitkan
bioproses dan gangguan
dengan
kebutuhan
fungsi yang dapat terjadi
energi setiap individu
pada sistem pencernaan
serta
teknologi
manusia.
pengolahan pangan dan
keamanan pangan.
3.8 Menganalisis hubungan 4.8 Menyajikan
hasil Sistem
antara struktur jaringan
analisis
pengaruh Pernapasan
penyusun organ pada
pencemaran
udara
sistem respirasi dalam
terhadap kelainan pada
kaitannya
dengan
struktur dan fungsi organ
bioproses dan gangguan
pernapasan
manusia
fungsi yang dapat terjadi
berdasarkan
studi
pada sistem respirasi
literatur.
manusia.
3.9 Menganalisis hubungan 4.9 Menyajikan
hasil Sistem
antara struktur jaringan
analisis pengaruh pola Ekskresi
penyusun organ pada
hidup terhadap kelainan
sistem ekskresi dalam
pada struktur dan fungsi
kaitannya
dengan
organ
yang
bioproses dan gangguan
menyebabkan gangguan
fungsi yang dapat terjadi
pada sistem ekskresi
pada sistem ekskresi
serta kaitannya dengan
manusia.
teknologi
3.10 Menganalisis hubungan 4.10 Menyajikan
hasil Sistem
antara struktur jaringan
analisis pengaruh pola Koordinasi
penyusun organ pada
hidup
terhadap
sistem koordinasi (saraf,
kelainan pada struktur
hormon, dan alat indra)
dan fungsi organ sistem
dalam kaitannya dengan
koordinasi
yang
bioproses dan gangguan
menyebabkan
fungsi yang dapat terjadi
gangguan sistem saraf
pada sistem koordinasi
dan hormon pada
manusia
manusia berdasarkan
studi literatur
3.11 Mengevaluasi
bahaya 4.11 Melakukan kampanye
penggunaan
senyawa
narkoba di lingkungan
psikotropika
dan
sekolah dan masyarakat
dampaknya
terhadap
sekitar
kesehatan
diri,
lingkungan,
dan
3.7
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Kompetensi Dasar
Bab Materi
masyarakat
3.12 Menganalisis
peran 4.12 Melakukan kampanye Sistem
sistem
imun
dan
pentingnya partisipasi Pertahanan
imunisasi terhadap proses
masyarakat
dalam Tubuh
fisiologi di dalam tubuh
program
dan
immunisasi
serta
kelainan dalam sistem
imun

F. Hasil Penelitian yang Relevan
1. Penelitian Harahap (2015) yang berjudul Pengembangan Media Ajar
Interaktif Biologi Berbasis Macromedia Flash dalam Komputer pada
Materi Sistem Pencernaan Makanan dan Pernapasan Manusia untuk Kelas
XI SMA/ MA dilatarbelakangi oleh adanya kendala yang dihadapi oleh
sekolah, guru, maupun peserta didik yang kurang tertarik dengan penyajian
materi yang disampaikan guru dengan bahan ajar pasif seperti powerpoint
dan buku paket, terutama pada materi sistem pencernaan makanan dan
pernapasan manusia. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan bahan ajar
pada kedua materi pokok tersebut dalam bentuk media interaktif berbasis
flash. Hasil validasi produk oleh ahli materi, ahli bahasa, dan ahli desain
menunjukkan bahwa media ajar interaktif tersebut masuk dalam kriteria
sangat baik. Selain itu, para guru MGMP Biologi di MAN 1, MAN 2 Model,
dan MAN 3 Medan menyatakan bahwa produk ini sangat membantu,
sedangkan tanggapan para siswa adalah media ajar tersebut masuk dalam
kategori sangat baik dan mempermudah pemahaman materi pembelajaran.
2. Adi dkk (2016) dalam penelitian yang berjudul Pengembangan Virtual
Laboratory Sistem Ekskresi dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa
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SMA menyebutkan bahwa di SMAN 2 Bondowoso mengalami kesulitan
dalam kegiatan praktikum biologi terutama pada materi sistem ekskresi
karena sulit untuk melakukan praktikum karena keterbatasan laboratorium.
Selain itu, motivasi belajar peserta didik masih rendah karena materi yang
bersifat abstrak. Oleh karena itu Adi dkk mengembangkan media belajar
interaktif berupa Virtual Laboratory berbasis animasi. Ujicoba produk
dilakukan pada siswakelas XI SMA Negeri 2 Bondowoso dan menunjukkan
peningkatan motivasi belajar siswa secara signifikan.
3. Penelitian Astatin dan Heru (2016) yang berjudul Pengembangan Media
Pembelajaran biologi Berbasis Adobe Flash untuk Meningkatkan
Penguasaan Kompetensi pada Kurikulum 2013 dilatarbelakangi oleh
kesulitan yang dialami oleh guru Biologi di SMA dalam memberi gambaran
materi-materi yang bersifat molekuler kepada peserta didik karena sulit
untuk dipraktikkan secara langsung. Penggunaan variasi media masih
terbatas sehingga peserta didik kurang termotivasi belajar dan sulit untuk
memahami materi sehingga berpengaruh terhadap hasil belajar. Peneliti
mengembangkan media pembelajaran berbasis Adobe Flash di mana di
dalamnya terdapat kombinasi teks, animasi, video sehingga penyampaian
materi tersebut lebih mudah dipahami. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa kualitas produk yang dihasilkan masuk dalam golongan sangat baik
berdasarkan penilaian dari ahli materi, ahli media, penilaian teman sejawat,
guru biologi dan peserta didik. Selain itu, pemahaman siswa meningkat
ketika menggunakan media pembelajaran biologi berbasis Adobe Flash
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Adapun bagan literature map mengenai penelitian relevan dapat dilihat
pada gambar 2.3 berikut.
Harahap, 2015

Adi dkk, 2016

Astatin dan Heru, 2016

Pengembangan
Media
Ajar Interaktif Biologi
Berbasis
Macromedia
Flash dalam Komputer
pada
Materi
Sistem
Pencernaan Makanan dan
Pernapasan
Manusia
untuk Kelas XI SMA/MA

Pengembangan
Virtual
Laboratory
Sistem
Ekskresi
dalam
Meningkatkan Motivasi
Belajar Siswa SMA

Pengembangan
Media
Pembelajaran
biologi
Berbasis Adobe Flash
untuk
meningkatkan
Penguasaan Kompetensi
pada Kurikulum 2013.
didik.

Output:
media
ajar
interaktif materi sistem
pencernaan
berbasis
Macromedia Flash

Output: virtual laboratory
Biologi berbasis flash

Output:
Media
Ajar
Biologi Berbasis Adobe
Flash

Penelitian yang dilakukan sekarang:
PENGEMBANGAN APLIKASI PANDUAN PRAKTIKUM BIOLOGI BERBASIS
ANDROID MENGGUNAKAN ADOBE FLASH PROFESSIONAL CS6 UNTUK KELAS XI
SMA/MA
Ardiani (2020)
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, antara lain:
 Materi yang dikembangkan adalah panduan praktikum Biologi kelas XI SMA.
 Output penelitian berupa aplikasi berbasis android yang dibuat menggunakan Adobe
Flash Professional CS6.
Relevansi penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain:
 Penelitian Harahap (2015) relevan dengan penelitin ini adalah media interaktif pada
pelajaran Biologi dikembangkan dengan software berbasis flash.
 Penelitian Adi dkk (2016) relevan dengan penelitian ini adalah pengembangan media
interaktif virtual laboratory menggunakan software berbasis flash.
 Penelitian Astatin dan Heru (2016) relevan dengan penelitian ini adalah pengembangan
media ajar Biologi menggunakan Adobe Flash.

Gambar 2. 3 Literature Map
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G. Kerangka Berpikir
Salah

satu

karakteristik

Kurikulum

2013 adalah

meningkatkan

keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu,
kreatifitas, kerja sama dengan kemampuan kognitif dan psikomotorik.
Pembelajaran biologi melibatkan pembelajaran kognitif, afektif, dan juga
psikomotorik yang biasanya dilakukan melalui kegiatan praktikum. Melalui
kegiatan praktikum, peserta didik dapat berinteraksi secara langsung dengan
objek belajarnya.
Dalam melakukan kegiatan praktikum, peserta didik akan diberi panduan
praktikum yang disiapkan oleh guru. Panduan praktikum berfungsi untuk
memandu peserta didik agar kegiatan praktikum sesuai dengan prosedur ilmiah.
Wawancara bersama guru biologi di beberapa sekolah di Yogyakarta dan
sekitarnya menunjukkan bahwa panduan praktikum yang digunakan masih
berbasis konvensional. Panduan praktikum berbasis konvensional membutuhkan
banyak kertas untuk mencetaknya dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk
panduan praktikum yang ditulis manual di papan tulis. Bentuk panduan
praktikum tersebut kurang praktis dan kurang menarik.
Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengembangkan
aplikasi android panduan praktikum Biologi Kelas XI SMA yang dibuat
menggunakan Adobe Flash Professional CS6. Panduan praktikum yang
disajikan dalam bentuk vektor dan berbasis softfile akan mempermudah guru dan
peserta didik untuk mempelajari di mana pun dan kapan saja. Selain itu,
keuntungan dari aplikasi panduan praktikum Biologi ini adalah tidak
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membutuhkan banyak kertas (paperless), dapat dibagikan melalui media sosial,
mudah dibawa, dan tampilannya lebih menarik. Guru dan peserta didik dapat
dengan mudah mengakses panduan praktikum tersebut melalui perangkat
smartphone dengan OS android. Berikut ini kerangka pemikiran penelitian ini
ditunjukkan dengan jelas pada gambar 2.3.

Hasil
Wawancara
Analisis
Kebutuhan:
1. Panduan
praktikum
masih
berbasis konvensional
2. Panduan praktikum konvensional
kurang praktis digunakan karena
kontennya terbatas dan belum
tentu dapat dibawa di mana saja
dan digunakan kapan saja.
3. Dalam kurikulum 2013, siswa
dituntut
untuk
memiliki
kompetensi dalam ranah sikap,
pengetahuan, dan keterampilan.
Siswa
harus
memiliki
pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural dan metakognitif
dalam iptek, seni, maupun budaya
serta mampu berpikir dan
bertindak secara efektif dan kreatif
sebagai pengembangan dari yang
dipelajari di sekolah secara
mandiri.

Penelitian Relevan:
1. Adi, W.C., Suratno, dan Mochammad Iqbal. 2016.
Pengembangan
Virtual Laboratory
Sistem Ekskresi dalam Meningkatkan Motivasi
Belajar Siswa SMA. Jurnal Pendidikan Sains.
Vol.
4.
No.4.
Diunduh
dari
https://media.neliti.com/media/publications/124
266-ID-pengembangan-virtual-laboratorysistem-e.pdf pada 1 November 2019
2. Astatin, G.R. dan Heru Nurcahyo. 2016.
Pengembangan Media Pembelajaran biologi
Berbasis Adobe Flash untuk Meningkatkan
Penguasaan Kompetensi ada Kurikulum 2013.
Jurnal Inovasi Pendidikan IPA 2. Diunduh dari
https://journal.uny.ac.id/index.php/jipi/article/vi
ew/10966/9019 pada 1 November 2019
3. Harahap, H.S. 2015. Pengembangan Media Ajar
Interaktif Biologi Berbasis Macromedia Flash
dalam Komputer pada Materi Sistem Pencernaan
Makanan dan Pernapasan Manusia untuk Kelas
XI SMA/MA. Masters Thesis, UNIMED.
Diunduh dari
http://digilib.unimed.ac.id/5310/
pada
1
November 2019

Penelitian yang dilakukan:
PENGEMBANGAN APLIKASI PANDUAN PRAKTIKUM BIOLOGI BERBASIS ANDROID
MENGGUNAKAN ADOBE FLASH PROFESSIONAL CS6 UNTUK KELAS XI SMA/MA

Output dan harapan:
Produk Aplikasi Android Panduan Praktikum Biologi Kelas XI SMA dapat membantu guru dan peserta didik
dalam pembelajaran biologi di mana tampilan panduan praktikum lebih menarik, paperless, serta mudah
digunakan di mana saja dan kapan saja

Gambar 2. 4 Kerangka Berpikir
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau
Research and Development (RnD). Penelitian ini merupakan penelitian yang
dilakukan untuk dapat mengembangkan produk baru atau menyempurnakan
produk yang telah ada sebelumnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan
(Sukmadinata, 2013).
B. Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian yang dilakukan peneliti mengacu pada pedoman
langkah-langkah penelitian RnD menurut Borg and Gall dalam Sugiyono (2013)
dengan modifikasi. Tahapan penelitian RnD menurut Sugiyono (2013) terdiri
atas 10 tahap yang dapat dilihat pada gambar 3.1. Pada penelitian pengembangan
aplikasi android panduan praktikum pada pelajaran Biologi kelas XI SMA ini
peneliti hanya melakukan tahapan 1 hingga 5. Berikut ini adalah prosedur
penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini:
1. Potensi dan Masalah
Peneliti menganalisis potensi dan masalah melalui studi literatur dan
wawancara. Studi literatur dan wawancara ini bertujuan untuk melihat
masalah apa yang sedang terjadi dalam pembelajaran biologi serta potensi apa
yang dapat dikembangkan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Wawancara dilakukan bersama dengan 4 guru Biologi dari 4 sekolah, yaitu
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SMA N 1 Kalasan, SMA N 8 Yogyakarta, SMA Santo Mikael Sleman, dan
SMA Bopkri 2 Yogyakarta. Hasil wawancara dikumpulkan dan dianalisis
kebutuhannya sebagai dasar untuk melakukan pengembangan sebuah produk
berupa aplikasi android panduan praktikum Biologi dengan menggunakan
Adobe Flash
2. Pengumpulan Data
Pada penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan dengan
melakukan studi literatur dan wawancara. Wawancara dilakukan untuk
menganalisis kebutuhan sekolah, sedangkan studi literatur dilakukan untuk
menganalisis penelitian yang relevan dan mencari sumber-sumber referensi
dalam penyusunan komponen produk ini
3. Desain Produk
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, peneliti merancang pembuatan
aplikasi android panduan praktikum Biologi untuk siswa kelas XI SMA
dengan menggunakan Adobe Flash. Perencanaan ini mulai dari penyusunan
dasar teori hingga metode pengembangan draft produk. Selanjutnya, draft
produk panduan praktikum Biologi Kelas XI SMA disusun menggunakan
software Adobe Flash Professional CS6. Adapun langkah-langkah dalam
pengembangan produk ini antara lain:
a.

Menentukan materi yang akan dibuat panduan praktikum.

b.

Merumuskan tujuan praktikum.

c.

Merumuskan langkah-langkah praktikum.

d.

Menentukan background maupun vektor untuk animasi flash.
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e.

Membuat animasi flash.

f.

Menentukan credit dan daftar pustaka.

4. Validasi Desain
Validasi ini bertujuan untuk menilai kualitas desain produk yang
dikembangkan. Validasi yang dilakukan pada penelitian ini merupakan
validasi dari pemikiran rasional dan pengetahuan para ahli.
5. Revisi Desain
Hasil evaluasi dari guru menjadi bahan revisi untuk desain produk yang
dikembangkan. Peneliti akan merevisi desain produk sesuai apa yang menjadi
penilaian para ahli.
Potensi dan Masalah
Merupakan data
empiris terbaru yang
diperoleh dari
beberapa metode

Validasi Desain
Bertujuan untuk menilai
rancangan produk yang telah
dibuat oleh peneliti. Produk
dinilai oleh ahli secara rasional

Pengumpulan Data
Data diperoleh melalui
wawancara dan observasi dan
digunakan untuk perencanaan
pengembangan produk

Desain Produk
Peneliti mengembangkan
desain produk yang telah
direncanakan yang dapat
mengatasi permasalahan

Revisi Desain
Desain produk akan diperbaiki
sesuai hasil penilaian ahli

Gambar 3. 1 5 dari 10 tahapan RnD menurut Borg and Gall dalam Sugiyono (2013)
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C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas 2, yaitu
wawancara dan pengisian lembar kuesioner.
1. Wawancara
Teknik
informasi

wawancara
mengenai

digunakan

analisis

untuk mengumpulkan

kebutuhan

di

sekolah.

data

Wawancara

dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka bersama dengan
guru Biologi dengan menggunakan pedoman wawancara.
2. Kuesioner
Kuesioner atau angket merupakan salah satu teknik pengumpulan data
dalam penelitian yang dilakukan secara tidak langsung. Oleh karena itu,
dalam penyusunan kuesioner perlu diperhatikan beberapa hal agar
pengumpulan data dapat dilakukan sesuai dengan target. Dalam kuesioner
hendaknya dituliskan petunjuk pengisian agar responden mengerti maksud
pengedaran angket tersebut, jaminan kerahasiaan jawaban dan ucapan
terimakasih kepada responden. Butir-butir pernyataan dalam kuesioner
hendaknya dirumuskan secara jelas, komunikatif, dan mudah dipahami
(Sukmadinata, 2013). Pada penelitian ini, jenis pernyataan yang digunakan
oleh peneliti adalah pernyataan terbuka di mana responden cukup
memberikan tanda centang () pada jawaban yang menurut responden
sesuai.
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D. Instrumen Pengumpulan Data
1. Lembar Pedoman Wawancara Analisis Kebutuhan
Instrumen pengumpulan data lembar pedoman wawancara analisis
kebutuhan digunakan untuk mengetahui realita yang ada di lapangan
(lingkungan sekolah). Pertanyaan dalam pedoman wawancara ini
merupakan jenis pertanyaan terbuka di mana responden dapat menjawab
secara bebas dan leluasa pertanyaan yang diberikan oleh peneliti seperti
yang ditunjukkan pada tabel 3.2.
Pertanyaan dalam pedoman wawancara merupakan pertanyaan yang
berkaitan dengan pembelajaran biologi di SMA dan panduan praktikum
yang telah digunakan oleh guru. Aspek dan indikator dalam pedoman
wawancara yang telah disusun dapat dilihat pada tabel 3.1. Hasil wawancara
bersama guru biologi tersebut akan dianalisis mengenai kebutuhannya
terkait dengan panduan praktikum di sekolah.

Tabel 3. 1 Indikator Wawancara Analisis Kebutuhan
Aspek
Kurikulum
2013

Indikator

Metode
Pembelajaran

Penjelasan pendekatan saintifik
Penjelasan dan tanggapan penggunaan
pendekatan kontekstual dalam pembelajaran
biologi
Penjelasan metode pembelajaran apa saja yang
digunakan dalam pembelajaran biologi kelas XI

Pelaksanaan
Praktikum

Frekuensi pelaksanaan praktikum
Materi yang membutuhkan praktikum

Petunjuk
praktikum

Jenis petunjuk praktikum yang digunakan

Butir
Pertanyaan
1
2

3
4
5,6
7, 8
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Aspek

Kebutuhan
perbaharuan
petunjuk
praktikum

Indikator
Kesesuaian
petunjuk
praktikum
yang
digunakan dengan kurikulum 2013
Kebutuhan panduan praktikum berbasis
animasi

Butir
Pertanyaan
9, 10, 11

12, 13, 14

Tabel 3. 2 Panduan Pertanyaan Wawancara Analisis Kebutuhan
No.
Pertanyaan
1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pendekatan saintifik dalam
kurikulum 2013?
2. Apakah Bapak/Ibu menggunakan pendekatan kontekstual dalam
melaksanakan proses pembelajaran biologi? Berikan alasannya!
3. Dalam melaksanakan pembelajaran biologi, metode apa saja yang
Bapak/Ibu gunakan?
4. Berapa kali Bapak/Ibu melaksanakan kegiatan praktikum dalam 1
semester?
5. Apa saja materi yang Bapak/Ibu gunakan dalam pelaksanaan praktikum?
6. Menurut Bapak/Ibu, apakah ada materi pembelajaran biologi yang
membutuhkan praktikum namun tidak terlaksana dalam proses
pembelajaran?
7. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana bentuk petunjuk praktikum yang telah
ada saat ini?
8. Apakah Bapak/Ibu menggunakan petunjuk praktikum berbasis petunjuk
resep (cookbook) dan inkuiri terbimbing?
9. Apakah model petunjuk praktikum tersebut telah mencukupi target
pencapaian kurikulum 2013, yaitu memberi peluang kreativitas peserta
didik dalam merangsang keterampilan prosedur kegiatan?
10. Menurut Bapak/Ibu, manakah yang lebih tepat diterapkan dalam kegiatan
praktikum di kurikulum 2013 ini? Berbasis resep atau inkuiri terbimbing?
Mengapa demikian?
11. Menurut Bapak/Ibu apakah bentuk petunjuk praktikum konvensional
yang ada saat ini sudah mempermudah pembelajaran biologi?
12. Apakah Bapak/Ibu pernah menggunakan petunjuk praktikum berbasis
aplikasi web atau berbentuk animasi softfile?
13. Jika pernah, apa saja kemudahan dan kesulitan selama menggunakan
aplikasi/ animasi tersebut?
14. Apakah Bapak/Ibu membutuhkan adanya modul petunjuk praktikum
berbasis aplikasi/ animasi dalam pembelajaran biologi?
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2. Lembar Kuesioner Validasi Produk
Pengukuran kelayakan produk yang dikembangkan dilakukan melalui
validasi dengan ahli materi, ahli media, dan guru mata pelajaran. Pengukuran
ini bertujuan untuk menguji kelayakan produk yang dikembangkan
berdasarkan pemikiran rasional dan pengetahuan para ahli. Instrumen yang
digunakan dalam validasi produk ditujukan untuk penilaian aspek materi
pembelajaran dan aspek tampilan animasi produk. Instrumen validasi aspek
materi pembelajaran akan dinilai oleh ahli materi dan guru mata pelajaran,
sedangkan instrumen validasi aspek tampilan animasi akan digunakan oleh
ahli media dalam penilaian produk. Indikator pada tabel 3.3 merupakan
panduan dalam pembuatan kuesioner penilaian pengembangan produk yang
ada dalam lembar kuesioner pada tabel 3.4 dan 3.5.
Tabel 3. 3 Indikator Panduan Validasi Produk
Aspek
Poin yang Dinilai
Butir Pernyataan
Materi
Komponen dan format panduan praktikum
1, 2, 3
Pembelajaran Kesesuaian materi dengan Kompetensi Dasar
4, 5
Biologi kelas XI Kurikulum 2013
Panduan
praktikum
dikaitkan
dengan
6
kehidupan sehari-hari
Penulisan langkah-langkah dalam panduan
7, 8
praktikum
Kesesuaian panduan pertanyaan diskusi
9,10, 11
Penulisan panduan praktikum
13, 14
Kesesuaian panduan praktikum dengan model
15
yang dikembangkan
Media
Pemilihan cover
1
animasi
Pemilihan background
2, 3
Pemilihan penggunaan animasi dan gambar
4, 5, 6, 7
Kemudahan menggunakan animasi
8
Penggunaan font
9, 10
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Tabel 3. 4 Instrumen Validasi Aspek Materi Pembelajaran
oleh Ahli Materi dan Guru Mata Pelajaran
No.

Pernyataan

1. Format panduan praktikum lengkap
2. Materi praktikum sesuai dengan
Kompetensi Dasar
3. Panduan
praktikum
disajikan
dengan runtut sesuai dengan materi
pembelajaran
4. Kesesuaian
antara
petunjuk
praktikum, materi, dan indikator
yang ingin dicapai
5. Langkah kerja praktikum ditulis
dengan jelas
6. Pertanyaan diskusi membantu siswa
dalam
menemukan
konsep
pembelajaran
7. Panduan praktikum ditulis
menggunakan bahasa yang
komunikatif
8. Panduan
praktikum
dibuat
menggunakan bahasa Indonesia
yang baik dan benar
9. Model
animasi
panduan
praktikum
sesuai
dengan
kebutuhan pembelajaran siswa
10. Model
animasi
panduan
praktikum
mempermudah
pembelajaran biologi siswa

1

Skor
2 3

4

Keterangan
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Tabel 3. 5 Instrumen Validasi Aspek Media/ Tampilan
Animasi oleh Ahli Media/ Konten
Skor
No.
Pernyataan
Ket
1 2 3 4
1. Cover dan judul sesuai dengan
materi praktikum
2. Tampilan
background
sesuai
dengan kontras warna tampilan
animasi
3. Background yang digunakan sesuai
dengan pembelajaran biologi
4. Animasi yang digunakan tidak
terlalu meriah atau mengganggu
fokus pengguna
5. Gambar yang disajikan jelas
6. Tampilan animasi menarik minat
pengguna
7. Layout animasi proporsional bagi
pembaca
8. Panduan
praktikum
berbasis
animasi mudah digunakan
9. Pemilihan font mudah dibaca oleh
pengguna
10. Pemilihan warna font kontras
dengan background
Tabel 3. 6 Kriteria Validator Pengembangan Animasi Panduan Praktikum
Validator
Dosen Materi
Pembelajaran
Dosen media
pembelajaran

Kualifikasi Validator
Lulusan S2 bidang materi
terkait
Lulusan S2 bidang materi
terkait

Guru

Lulusan S1 materi terkait

Bidang Ahli
Ahli materi
pembelajaran
Ahli media
pembelajaran
Ahli pembelajaran
kelas XI SMA
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E. Teknik Analisis Data
Ada 2 jenis data yang diperoleh peneliti, yaitu data kualitatif dan data
kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara analisis kebutuhan
dan saran dari para ahli ketika validasi produk. Data kuantitatif diperoleh dari
penilaian para ahli ketika validasi produk.
1. Analisis Data Kualitatif
Analisis data kualitatif meliputi 2 data, yaitu hasil wawancara dan
komentar validasi produk. Hasil wawancara dianalisis oleh peneliti untuk
penulisan analisis kebutuhan sekolah, sedangkan komentar validasi produk
merupakan kritik dan saran

mengenai produk yang telah peneliti

kembangkan. Komentar tersebut berhubungan dengan seberapa layak dan
berkualitas produk yang dikembangkan tersebut. Data tersebut akan
dianalisis, kemudian dikaitkan dengan kelayakan produk untuk menentukan
bagian-bagian yang perlu direvisi.
2. Analisis Data Kuantitatif
Total skor yang diperoleh dari penilaian validator akan dirata- rata
dengan rumus sebagai berikut:
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =

∑𝑥
𝑁

dengan keterangan:
Σx

= Total Skor

N

= jumlah pertanyaan kuesioner

Setelah memperoleh skor rata-rata, langkah selanjutnya adalah menentukan
rentang skala menurut Riyanto dan Hatmawan (2020), dengan rumus:
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𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎 (𝑅𝑆) =

𝑚−𝑛
𝑏

dengan keterangan:
m

= skor tertinggi

n

= skor terendah

b

= jumlah kelas

Perhitungan rentang skala menjadi 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎 (𝑅𝑆) =

4−1
4

sehingga

diperoleh RS = 0,75. Skor rata-rata yang diperoleh dalam hasil validasi
kemudian dikonversikan dalam nilai kualitatif berdasarkan tabel 3.7 berikut.
Tabel 3. 7 Pedoman Konversi Data Kuantitatif ke Kualitatif
Interval Skor
Kategori
Sangat Baik (SB)
3,25 < 𝑥 ≤ 4
Baik (B)
2,50 ≤ 𝑥 < 3,25
Kurang Baik (KB)
1,75 ≤ 𝑥 < 2,50
Sangat Kurang Baik (SKB)
1 ≤ 𝑥 < 1,75
F. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan dalam penelitian ini berdasarkan hasil validasi dari
produk aplikasi panduan praktikum Biologi yang dikembangkan, yaitu:
1. Kualitas produk aplikasi android panduan praktikum Biologi kelas XI
memperoleh rata-rata skor dengan kriteria minimal “baik”.
2. Produk aplikasi android panduan praktikum Biologi kelas XI layak untuk
diuji cobakan dalam lingkup terbatas berdasarkan penilaian validator.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian terdiri
atas hasil analisis kebutuhan, deskripsi pengembangan produk awal, hasil validasi
produk, revisi dan kajian produk. Bagian-bagian tersebut akan dijelaskan secara
detail sebagai berikut.
A. Hasil Penelitian
1.

Data Analisis Kebutuhan
Pengembangan aplikasi android panduan praktikum untuk android pada
mata pelajaran Biologi kelas XI SMA dilakukan sesuai dengan langkah-langkah
penelitian yang telah ditentukan. Tahap pertama yang dilakukan adalah
melakukan analisis kebutuhan untuk mengetahui kondisi nyata pembelajaran
yang ada di sekolah. Analisis kebutuhan dilakukan dengan metode wawancara
di 4 sekolah di wilayah DIY, antara lain SMA Negeri 8 Yogyakarta, SMA Negeri
1 Kalasan, SMA Santo Mikael Sleman, dan SMA Bopkri 2 Yogyakarta.
Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyiapkan panduan pertanyaan
yang terdiri atas 5 aspek dengan jumlah total 14 pertanyaan yang dapat dilihat
pada tabel 3.2. Aspek-aspek tersebut berkaitan dengan pendapat dan pengalaman
guru tentang kurikulum 2013, metode pembelajaran, pelaksanaan praktikum,
petunjuk

praktikum, dan kebutuhan pembaharuan panduan praktikum.

Rangkuman hasil wawancara analisis dari 4 sekolah dapat dilihat pada tabel
berikut.
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Tabel 4. 1 Rangkuman Analisis kebutuhan panduan praktikum di SMA Negeri 8 Yogyakarta, SMA Negeri 1 Kalasan, SMA Santo
Mikael Sleman, dan SMA Bopkri 2 Yogyakarta
Aspek
SMA Negeri 8 Yogyakarta
SMA Negeri 1 Kalasan
SMA Santo Mikael Sleman SMA Bopkri 2 Yogyakarta
Kurikulum
Pendekatan saintifik di Pelaksanaan
pendekatan Kurikulum 2013 dengan Pendekatan saintifik pada
2013
kurikulum
2013 sudah saintifik di kurikulum 2013 pendekatan saintifik sudah kurikulum 2013 sudah baik
cukup baik karena mencakup pada
dasarnya
berbeda baik karena siswa menjadi dan dalam pembelajaran guru
3 aspek, yaitu sikap, antarsekolah karena masing- terlatih melakukan kegiatan menggunakan
pendekatan
pengetahuan,
dan masing sekolah mempunyai ilmiah, observasi, menanya, kontekstual dan biasanya
psikomotorik. Pencapaian tuntutan yang berbeda-beda. percobaan, analisis secara ditambah penggunaan media
aspek tersebut juga diraih Di kelas, guru menggunakan mandiri. Selain itu, untuk agar lebih jelas, terutama bila
dengan
pendekatan pendekatan kontekstual agar pembelajaran biologi guru materi membutuhkan media
kontekstual
dalam pembelajaran lebih menarik. juga
menggunakan langsung. Menurut guru,
melaksanakan pembelajaran Siswa cenderung apatis jika pendekatan kontekstual yang pengalaman langsung juga
biologi,
namun
masih pembelajaran tidak dikaitkan disesuaikan dengan materi membuat
siswa
lebih
disesuaikan dengan tuntutan dengan kehidupan sehari-hari. dan alokasi waktu.
termotivasi.
kompetensi dasar.
Metode
Diskusi, praktikum,
Simulasi,
presentasi PBL, mind map, discovery Diskusi, PjBL.
Pembelajaran penugasan kelompok.
kelompok.
learning.
Pelaksanaan Hampir di setiap materi ada Pelaksanaan
praktikum Dalam 1 semester kegiatan Jumlah kegiatan praktikum
Praktikum
kegiatan praktikum dan tergantung pada materi serta praktikum yang terlaksana ada dalam 1 semester biasanya
sebagian
besar
dapat ketersediaan waktu. Kadang 2-3 kegiatan dan diutamakan lebih banyak di semester
terlaksana.
Kegiatan ada pula kegiatan praktikum untuk kegiatan praktikum ganjil daripada di semester
praktikum yang tidak dapat yang
tidak
terlaksana, yang sering muncul di soal genap, terutama untuk materi
terlaksana salah satunya terutama kelas XII karena ujian nasional. Kendala yang kelas
XI.
Biasanya
adalah materi ketahanan kendala waktu.
dihadapi adalah keterbatasan diutamakan pula kegiatan
tubuh karena keterbatasan
waktu serta kondisi siswa praktikum yang sering muncul
alat dan bahan yang tersedia.
yang
membutuhkan dalam soal ujian nasional.
bimbingan lebih.
Keterbatasan waktu kadang
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Aspek

SMA Negeri 8 Yogyakarta

SMA Negeri 1 Kalasan

SMA Santo Mikael Sleman

Panduan
praktikum

Panduan praktikum yang
sudah ada sudah baik dan
jelas,
akan
tetapi
kekurangannya
adalah
seolah-olah
‘menjejali’
siswa. Namun, panduan
praktikum yang telah ada
sudah merangsang rasa ingin
tahu siswa untuk mencoba
kegiatan praktikum sendiri.
Petunjuk berbasis resep ini
lebih sering digunakan
karena panduan praktikum
yang
berbasis
inkuiri
terbimbing membutuhkan
waktu yang lebih lama dan
siswa
belum
terbiasa.
Panduan praktikum yang
berbentuk
konvensional
(cetak kertas) dianggap
sudah
cukup
untuk
memenuhi
kegiatan
pembelajaran.

Guru menggunakan panduan
praktikum berbasis resep,
namun bukan cetakan kertas
melainkan ditulis secara
manual di papan tulis oleh
guru setiap hendak melakukan
kegiatan praktikum. Panduan
praktikum yang ada saat ini
sudah sesuai, lengkap dengan
tujuan, alat dan bahan, cara
kerja, dan tabel pengamatan.
Panduan praktikum tersebut
juga
mempermudah
pembelajaran materi Biologi.
Antara panduan berbasis resep
dan
inkuiri
terbimbing,
penggunaannya disesuaikan.

Guru menggunakan panduan
praktikum berbasis resep
karena
untuk
inkuiri
terbimbing
tidak
memungkinkan dilakukan di
kelas. Panduan praktikum
dibuat sendiri oleh guru dan
mempermudah pembelajaran
biologi. Namun, guru juga
berpendapat bahwa panduan
praktikum yang dibuat guru
menjadikan siswa kurang
mandiri dan kurang kreatif.
Guru juga berpendapat bahwa
panduan praktikum berbasis
resep lebih baik digunakan di
kurikulum 2013.

SMA Bopkri 2 Yogyakarta
membuat kegiatan praktikum
terkendala
untuk
dilaksanakan.
Panduan praktikum yang
digunakan saat ini merupakan
panduan praktikum berbasis
resep
dan
membantu
pembelajaran biologi dalam
mencapai target pencapaian
kurikulum 2013. Selain itu,
guru juga berpendapat bahwa
kolaborasi antara panduan
praktikum berbasis resep dan
inkuiri
terbimbing
baik
diterapkan dalam kurikulum
2013. Panduan praktikum
yang sudah ada saat ini juga
sudah baik adanya
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Aspek
Kebutuhan
pembaharuan
panduan
praktikum

SMA Negeri 8 Yogyakarta
Pernah
menggunakan
panduan praktikum berbasis
video di mana siswa dibagi
dalam kelompok dan guru
menjadi
fasilitator.
Kendalanya fasilitas LCD di
sekolah tidak memadai
karena digunakan untuk
acara sekolah. Panduan
praktikum berbasis aplikasi
tentu dibutuhkan apalagi saat
ini dunia teknologi semakin
berkembang pesat.

SMA Negeri 1 Kalasan
Guru
belum
pernah
menggunakan
panduan
praktikum berbasis aplikasi
dan
berpendapat
bahwa
panduan praktikum berbasis
aplikasi dibutuhkan untuk
pembelajaran saat ini.

SMA Santo Mikael Sleman
Guru
belum
pernah
menggunakan
panduan
praktikum berbasis aplikasi
dan
berpendapat
bahwa
panduan praktikum tersebut
dibutuhkan terutama di saat
seperti ini di mana banyak
siswa yang menggunakan
android untuk belajar

SMA Bopkri 2 Yogyakarta
Guru belum pernah membuat
panduan praktikum berbasis
aplikasi,
tetapi
pernah
mencoba dengan kerja sama
quipper school dan saat itu
panduan praktikumnya belum
menyeluruh. Untuk tuntutan
zaman seperti saat ini panduan
praktikum berbasis aplikasi
penting digunakan.
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Berdasarkan hasil rangkuman analisis kebutuhan di atas, peneliti memiliki
solusi untuk mengembangkan panduan praktikum kelas XI berupa aplikasi
panduan praktikum berbasis android. Dengan adanya aplikasi ini, siswa dan guru
dapat menginstal sendiri aplikasi ini sehingga dapat dipelajari kapan saja dan di
mana saja. Hal ini akan mempermudah siswa dalam mempelajari kegiatan
praktikum yang akan atau telah dilakukan sebelumnya. Biasanya guru akan
menarik kembali LKS kertas atau segera menghapus panduan yang ada di papan
tulis sehingga siswa tidak dapat mempelajari kembali. Panduan praktikum ini
juga lebih menarik dibanding dengan panduan praktikum konvensional karena
dikemas secara praktis dalam satu aplikasi dan materi dikaitkan dengan
kehidupan sehari-hari siswa atau menggunakan pendekatan kontekstual. Selain
itu, efektivitas dan efisiensi menggunakan aplikasi ini adalah guru cukup
bertindak sebagai fasilitator karena siswa dapat melihat secara mandiri panduan
praktikum yang sudah diinstal di androidnya.
Walaupun ada beberapa guru yang pernah menggunakan panduan
praktikum berbasis IT, namun masih ada kendala yaitu LCD yang terbatas
karena tidak hanya digunakan untuk kegiatan laboratorium maupun panduan
praktikum yang belum mencakup seluruh materi. Oleh karena itu, guru antusias
dalam mendukung pengembangan aplikasi panduan praktikum berbasis android
dengan menggunakan Adobe Flash, terutama di era saat ini di mana siswa sangat
lekat dengan android. Guru juga berharap panduan praktikum berbasis aplikasi
android ini dapat meningkatkan dan mempermudah pembelajaran biologi
melalui kegiatan praktikum.
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2.

Hasil Pengembangan Produk Awal
Tahapan setelah melakukan observasi dan analisis kebutuhan adalah
pengembangan produk awal. Pengembangan produk awal ini terbagi dalam
beberapa langkah, yaitu sebagai berikut.
a. Penentuan materi pokok dan penyusunan perangkat pembelajaran
Penentuan materi pokok yang akan dikembangkan sebagai produk
aplikasi android panduan praktikum Biologi dilakukan dengan mengacu
pada KD mata pelajaran Biologi kelas XI pada Lampiran Nomor 7
Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 tentang KI dan KD Pelajaran dalam
kurikulum 2013. Aplikasi panduan praktikum yang dibuat mencakup
seluruh kompetensi dasar Biologi kelas XI SMA yang berjumlah 14 dan
terdistribusi untuk materi semester gasal dan genap. Alasan peneliti
mengembangkan panduan praktikum dari 14 KD adalah untuk
mempermudah guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran karena
dalam satu aplikasi sudah mencakup keseluruhan kegiatan praktikum di 2
semester sekaligus.
Setelah menentukan materi pokok, peneliti menyusun tujuan dan
indikator

pembelajaran,

serta

perangkat

pembelajaran.

Perangkat

pembelajaran yang dimaksud adalan silabus dan Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP). Silabus dan RPP digunakan sebagai skenario
pembelajaran ketika media panduan praktikum digunakan di kelas. RPP
dibuat mencakup:
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1) Identitas RPP meliputi nama sekolah, mata pelajaran, kelas dan
semester, materi pokok, alokasi waktu, dan tahun ajaran.
2) Kompetensi inti
3) Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi
4) Tujuan pembelajaran
5) Materi pembelajaran
6) Pendekatan/ metode/ model pembelajaran
7) Alat/ media pembelajaran, sumber belajar
8) Kegiatan pembelajaran yang berisi skenario pembelajaran dengan
jumlah pertemuan yang disesuaikan dengan cakupan materi.
9) Penilaian
10) Lampiran yang berisi rubrik penilaian pertanyaan pada panduan
praktikum, serta rubrik dan lembar penilaian portofolio.
RPP

tersebut

dirancang

dengan

menggunakan

2

metode

pembelajaran yaitu praktikum dan diskusi. Pada metode praktikum,
pembelajaran dilakukan sesuai dengan skenario RPP dan menggunakan
media panduan praktikum yang telah dibuat. Diskusi dilakukan sebelum
siswa melaksanakan kegiatan praktikum untuk membahas materi
pembelajaran terlebih dahulu sehingga ketika melaksanakan kegiatan
praktikum siswa sudah memahami materi yang akan dibahas dalam kegiatan
praktikum. Kegiatan praktikum menjadi penunjang untuk menambah
pengetahuan siswa sehingga semakin memahami materi pembelajaran yang
dipelajari. Siswa juga dituntut terlibat aktif karena dalam RPP yang disusun
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berkaitkan dengan fakta-fakta yang dapat dijumpai di sekitar kehidupan
manusia. Melalui hal ini siswa dapat mengevaluasi dan merefleksikan
pembelajaran yang dipelajari.
Penilaian yang dilakukan dalam panduan praktikum ini meliputi
aspek kognitif dari jawaban pertanyaan tentang praktikum, aspek afektif
mencakup sikap selama melaksanakan kegiatan praktikum, dan aspek
psikomotorik meliputi nilai pembuatan portofolio/ laporan praktikum.
b. Penentuan Komponen dan Pembuatan Desain Background
Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menentukan komponen
apa saja yang ada dalam aplikasi panduan praktikum Biologi tersebut.
Peneliti merancang ada beberapa menu dalam aplikasi tersebut, yaitu kata
pengantar, tata tertib, pengenalan alat laboratorium, panduan praktikum,
daftar pustaka, dan profil penyusun. Bagian-bagian tersebut akan dijelaskan
secara rinci pada bagian pembuatan aplikasi android panduan praktikum.
Setelah menentukan komponen dalam produk ini, peneliti mendesain
background yang akan digunakan dalam aplikasi. Pembuatan background
dilakukan dengan menggunakan aplikasi desain Canva. Peneliti merancang
dalam setiap bab panduan praktikum memiliki desain background yang
berbeda-beda. Selain merancang background, peneliti juga membuat
rancangan halaman awal (cover) dan icon aplikasi menggunakan aplikasi
Canva. Contoh hasil rancanangan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.
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Gambar 4. 1 Desain Halaman Awal
Aplikasi yang dibuat peneliti

Gambar 4. 2 Background menu
yang dibuat peneliti

Gambar 4. 3 Desain tampilan
Gambar 4. 4 Desain Background
halaman awal panduan praktikum
untuk panduan praktikum bab 4
bab 4
Sumber: templates canva.com
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c. Penyusunan Panduan Praktikum
Pengembangan panduan praktikum dibuat berdasarkan KD, tujuan
pembelajaran dan indikator pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya.
Jumlah kegiatan praktikum yang disusun adalah 19 kegiatan praktikum yang
terbagi dalam 11 bab mata pelajaran Biologi kelas XI. Berikut ini adalah
daftar kegiatan praktikum yang disusun:
Tabel 4. 2 Daftar panduan praktikum yang dirancang oleh peneliti

No.

Bab/ Materi
Pokok

Jumlah
Kegiatan
Praktikum

1.

Sel

2

2.

Struktur dan
Fungsi Jaringan
Tumbuhan

2

3.

Struktur dan
Fungsi Jaringan
Hewan

1

4.

Sistem Gerak

2

5.

Sistem Sirkulasi

3

6.

Makanan dan
Sistem
Pencernaan
Makanan

1

7.

Sistem Respirasi

2

8.

Sistem Ekskresi
Sistem
Koordinasi

1

9.
10.

Sistem
Reproduksi

2
2

Judul Praktikum
Struktur sel hewan dan
tumbuhan
Difusi dan Osmosis
Mengena Jenis Jaringan
Tumbuhan
Struktur Tumbuhan
Monokotil dan Dikotil
Struktur Jaringan Hewan
Struktur Tulang Keras
Kontraksi Otot
Struktur Sel Darah
Golongan Darah
Frekuensi Denyut Nadi
Uji Kandungan Makanan
Frekuensi Pernapasan
Simulasi Pembakaran
terhadap Pernapasan Manusia
Uji Kandungan Urin Manusia
Uji Area Kepekaan Lidah
Kampanye Anti Narkoba
Kesehatan Reproduksi
Keluarga Berencana untuk
Meningkatkan Kualitas SDM

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
53

No.

11.

Bab/ Materi
Pokok
Sistem
Pertahanan
Tubuh

Jumlah
Kegiatan
Praktikum
1

Judul Praktikum
Kampanye Program
Imunisasi

Peneliti menyusun panduan praktikum tersebut menggunakan
software Microsoft Publisher 2019. Rancangan ini menjadi landasan dalam
pengembangan produk aplikasi android panduan praktikum Biologi. Berikut
ini adalah salah satu contoh tampilan rancangan panduan praktikum dalam
Microsoft Publisher 2019.

Gambar 4. 5 Salah Satu Contoh Tampilan Rancangan Tampilan Panduan
Praktikum dalam Microsoft Publisher 2019
Sumber: Dokumentasi pribadi
Panduan praktikum tersebut terdiri atas judul kegiatan praktikum,
pengantar, tujuan kegiatan praktikum, alat dan bahan, cara kerja, panduan
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pertanyaan diskusi, dan penugasan. Bagian-bagian tersebut terdistribusi
dalam beberapa halaman atau slide dan dalam 1 kegiatan terdiri atas 3 – 10
slide. Detail bagian-bagian pada panduan praktikum tersebut dapat dilihat
pada gambar berikut.

Gambar 4. 6 Detail contoh bagian judul, pengantar, dan tujuan praktikum
dalam Microsoft Publisher 2019
Sumber: Dokumentasi pribadi
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Gambar 4. 7 Detail contoh bagian alat dan bahan, cara kerja, dan panduan
pertanyaan dalam Microsoft Publisher 2019
Sumber: Dokumentasi pribadi
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Gambar 4. 8 Detail contoh bagian penugasan dalam Microsoft Publisher 2019
Sumber: Dokumentasi pribadi
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d. Pembuatan Story board dan Prototipe Aplikasi Android Panduan Praktikum
Biologi
Dalam pembuatan aplikasi panduan praktikum biologi ini, peneliti
berkolaborasi dengan pihak ketiga yang membantu untuk mengubah atau
menggabungkan rancangan ke dalam Adobe Flash Professional CS6. Setelah
menentukan komponen, membuat desain background, dan menyusun
panduan praktikum, peneliti membuat story board dan prototipe produk
panduan praktikum yang akan dikembangkan. Story board yang dibuat berisi
skenario tentang cara penggunaan, transisi pada aplikasi, dan penjelasan dari
masing-masing bagian. Story board ini dapat dilihat pada tabel 4.3 dan secara
lengkap disajikan pada lampiran 16.
Tabel 4. 3 Story Board Produk Awal
No.
1.

Frame

Isi Media
Frame Pembuka Berisi:
- Judul media
pembelajaran - Animasi
loading
-

Keterangan Frame
Judul media pembelajaran berisi tulisan
“Media Interaktif Panduan Praktikum
Biologi untuk SMA/MA Kelas XI”
Animasi loading akan bergerak (dari
kosong ke penuh) ketika pengguna
membuka media pembelajaran.
Ketika animasi loading selesai bergerak,
akan muncul halaman depan media
pembelajaran.
- Setelah muncul cover, pengguna dapat
menekan (touch) layar android untuk
masuk ke halaman selanjutnya.
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2.

Frame
home/ menu utama
Berisi:
- Menu
pengantar
- Menu
tata
tertib
- Menu
pengenalan
alat
laboratorium
- Menu
panduan
praktikum
- Menu daftar
pustaka
- Menu profil

3.

Frame pengantar: Berisi:
- Kata pengantar
dari penulis
- Tombol home berbentuk
rumah
-

4.

Frame menu tata tertib
Berisi:
- Menu tata tertib siswa
- Menu tata tertib
guru
- Tombol home
berbentuk
rumah

Setelah pengguna menekan (touch) layar
android, maka akan muncul menu home
yang berisi menu-menu pada media
pembelajaran.
Tombol-tombol dalam home berfungsi
untuk mengantarkan secara langsung hal
yang ingin dituju oleh pengguna.
Menu pengantar untuk membuka bagian
pengantar
Menu tata tertib untuk masuk ke menu
tata tertib siswa dan guru
Menu pengenalan alat laboratorium
untuk
membantu
peserta
didik
mengenali beberapa alat yang ada di
laboratorium.
Menu panduan praktikum untuk masuk
ke daftar bab pelajaran biologi kelas xi
yang nantinya akan masuk kek panduan
praktikum.
Menu daftar pustaka berisi daftar
pustaka
Menu profil berisi profil pembuat media
pembelajaran
Jika pengguna menekan menu pengantar
pada home, maka akan terbuka halaman
yang berisi kata pengantar dari
pengguna.
Tombol home digunakan untuk kembali
ke menu utama.
Jika pengguna ingin keluar dari menu
kata pengantar, maka pengguna
menekan tombol home agar dapat
kembali ke home..

Ketika pengguna kembali ke home dan
memilih menu tata tertib, maka halaman
ini akan keluar.
Menu
tata
tertib
siswa
akan
menampilkan tata tertib siswa di
laboratorium jika ditekan.
Menu tata tertib guru akan menampilkan
tata tertib guru jika ditekan.
Tombol home digunakan untuk keluar
dari menu tata tertib dan kembali ke
home.
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5.

Frame menu tata tertib siswa slide
1
Berisi:
- Daftar
tata
tertib
siswa
slide 1
- Tombol merah berbentuk segi
lima
-

Ketika pengguna memilih menu tata
tertib siswa, maka akan muncul daftar
tata tertib siswa untul slide 1.
Jika pengguna menggeser (swipe) layar
android ke kiri, maka akan beralih ke
lanjutan tata tertib siswa. Tata tertib
siswa terdiri atas 4 slide.
Apabila pengguna hendak kembali ke
tata tertib selanjutnya, maka pengguna
dapat menggeser (swipe) ke kanan.
Jika pengguna menekan tombol merah
segi lima di pojok kanan atas, maka akan
kembali ke menu tata tertib.

6.

Frame menu tata tertib guru slide 1
Berisi:
- Daftar
tata
tertib
guru slide 1
- Tombol merah
berbentuk segi
lima
-

Ketika berada di menu tata tertib, jika
pengguna memilih menu tata tertib guru,
maka akan ditampilkan frame tata tertib
guru slide 1.
Ada 3 slide untuk tata tertib guru.
Jika pengguna menggeser (swipe) ke kiri
pada frame tata tertib guru, maka
halaman tata tertib guru slide 2-3 juga
akan terbuka.
Apabila pengguna hendak kembali ke
slide tata tertib sebelumnya, maka
pengguna menggeser (swipe) ke kanan.
Jika ingin kembali ke menu utama,
pengguna dapat menekan tombol merah
segi lima yang berada di pojok kanan
atas.
Apabila pengguna memilih menu
pengenalan alat laboratorium ketika
berada di home, maka halaman ini akan
muncul.
Halaman pengenalan alat laboratorium
ini berisi 28 tombol dengan nama alat
laboratorium. Ketika tombol tersebut
ditekan, maka akan muncul gambar
yang sesuai dengan nama yang tertera
pada tombol.
Ketika hendak kembali ke home,
pengguna dapat menekan tombol home
berbentuk rumah yang ada di pojok
kanan atas

-

7.

-

-

Frame
menu pengenalan alatalat laboratorium
Berisi:
Tombol home berbentuk
rumah
di
pojok kanan
atas
28
tombol
yang
berisi nama-nama
alat
laboratorium
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Prototipe aplikasi panduan praktikum dibuat menggunakan software
Microsoft Powerpoint 2010. Prototipe disusun secara lengkap dan urut mulai
dari tampilan halaman depan, pilihan menu, tombol interaktif (action
button), animasi transisi, hingga menu terakhir yaitu profil penyusun.
Prototipe tersebut merupakan gambaran kasar produk yang akan dibuat.
Format prototipe ini masih berupa .pptx (Powerpoint Presentation) dengan
ukuran tampilan slide rasio 4:3 di mana belum sesuai dengan rasio layar
android seperti pada gambar 4.9.
e. Pembuatan Aplikasi Android Panduan Praktikum Menggunakan Adobe Flash
Professional CS6
Tahapan terakhir dalam pembuatan produk ini adalah pembuatan
aplikasi panduan praktikum menggunakan Adobe Flash Professional CS6.
Dalam hal ini peneliti berkolaborasi dengan A.N.R sebagai pihak ahli
pembuat aplikasi. Prototipe yang telah dibuat kemudian disusun menjadi
aplikasi flash.
Pada dasarnya, prinsip kerja antara Adobe Flash Professional CS6 dan
Microsoft Powerpoint 2010 hampir sama di mana terdiri dari kumpulan slide
yang digabungkan menjadi satu dan diberi tombol interaktif. Salah satu
perbedaan antara kedua sofware ini adalah pada Adobe Flash Professional
CS6 dapat memberi tombol interaktif touch atau swipe tanpa harus membuat
action button seperti pada Microsoft Powerpoint 2010. Selain itu, format file
yang dihasilkan pada Adobe Flash Professional CS6 juga berbeda, yaitu .apk
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(Android Package Kit), yaitu sebuah format berkas yang digunakan untuk
memasang aplikasi di android.
Produk panduan praktikum yang telah dikembangkan berupa file apk
dapat dibagikan melalui penyimpanan awan atau pengiriman dokumen via
chatting, kemudian dapat diinstal secara mandiri oleh pengguna pada
perangkat android masing-masing minimal Android versi 5 Lollipop . Ketika
pertama kali hendak membuka aplikasi ini, pengguna akan melihat animasi
loading yang bergerak seperti pada gambar 4.10. Setelah animasi loading
selesai bergerak, maka akan muncul tampilan halaman awal aplikasi
panduan praktikum seperti pada gambar 4.11.
Komponen-komponen pada aplikasi panduan praktikum ini sama
seperti prototipenya. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing
bagian dari produk yang telah dikembangkan.
1) Pengantar
Menu pengantar merupakan salah satu komponen dalam produk
aplikasi panduan praktikum yang berisi sambutan dari peneliti.
Komponen ini hanya terdiri dari satu slide. Halaman pengantar akan
muncul setelah pengguna menekan tombol “pengantar” pada halaman
home seperti pada gambar 4.12. Pada halaman tersebut juga dilengkapi
dengan tombol merah berbentuk seperti rumah di pojok kanan atas yang
berfungsi untuk kembali ke halaman home. Gambar 4.13 adalah tampilan
pengantar pada produk aplikasi panduan praktikum biologi.
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Gambar 4. 9 Tampilan urutan beberapa slide pada prototipe panduan praktikum yang dibuat menggunakan Microsoft Powerpoint 2010
Sumber: Dokumentasi pribadi
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Gambar 4. 10 Tampilan animasi
loading ketika pertama kali masuk
ke aplikasi panduan praktikum

Gambar 4. 11 Tampilan halaman
awal setelah animasi loading
selesai berjalan

Sumber: Dokumentasi pribadi

Gambar 4. 12 Tampilan halaman home
Sumber: Dokumentasi pribadi
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Gambar 4. 13 Tampilan menu pengantar
Sumber: Dokumentasi pribadi
2) Tata Tertib
Menu tata tertib merupakan menu yang berisi aturan-aturan yang
harus dipatuhi selama melaksanakan kegiatan di laboratorium. Ketika
pengguna menekan tombol “tata tertib” pada halaman home, maka
pengguna akan masuk ke halaman submenu tata tertib. Pada halaman ini
terdapat 3 tombol, yaitu tombol tata tertib siswa, tata tertib guru, serta
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tombol home berwarna merah di pojok kanan atas seperti pada gambar
4.14 berikut.

Gambar 4. 14 Halaman yang berisi submenu setelah membuka menu tata
tertib
Sumber: Dokumentasi pribadi
Tombol home yang terletak di pojok kanan atas berfungsi untuk
kembali ke halaman home, sedangkan tombol tata tertib siswa dan tata
tertib guru merupakan tombol submenu pada menu tata tertib. Sesuai
dengan namanya, apabila pengguna menekan submenu tata tertib siswa,
maka akan muncul halaman yang berisi tata tertib yang harus dipatuhi
oleh siswa selama melakukan kegiatan di laboratorium. Submenu tata
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tertib siswa terdiri atas 4 slide yang dapat digeser secara bolak-balik oleh
pengguna dengan cara menggerakan jari ke kanan atau kiri seperti
menggeser slide (swipe).
Demikian pula pada submenu tata tertib guru yang akan muncul
ketika pengguna menekan tombol “tata tertib guru”. Pada submenu ini
berisi aturan yang harus dipatuhi oleh guru selama melaksanakan
kegiatan di laboratorium. Berbeda dengan tata tertib siswa, pada tata
tertib guru terdiri atas 3 slide. Ketiga slide ini dapat digeser secara bolakbalik sama seperti pada tata tertib siswa. Tampilan isi tata tertib siswa
pada produk aplikasi panduan praktikum dapat dilihat pada gambar 4.15,
sedangkan untuk tampilan tata tertib guru dapat dilihat pada gambar 4.16.

(a) Slide 1

(b) Slide 2
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(c) Slide 3
(d) Slide 4
Gambar 4. 15 Tampilan tata tertib siswa yang terdiri dari 4 slide
Sumber: Dokumentasi pribadi

(a) Slide 1
(b) Slide 2
(c) Slide 3
Gambar 4. 16 Tampilan tata tertib guru yang terdiri dari 3 slide
Sumber: Dokumentasi pribadi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
68

Setiap slide baik pada submenu tata tertib siswa dan guru memiliki
sebuah tombol merah berbentuk segi lima yang terletak di pojok kanan
atas. Tombol ini disebut tombol back yang berfungsi untuk kembali ke
halaman submenu. Oleh karena itu, jika pengguna menekan tombol
tersebut, maka tampilan akan berpindah kembali ke halaman submenu
tata tertib seperti pada gambar 4.14.
3) Pengenalan Alat Laboratorium
Aplikasi panduan praktikum Biologi ini juga dilengkapi dengan
pengenalan alat laboratorium. Komponen ini berisi foto-foto alat
laboratorium yang sering dijumpai dan digunakan dalam kegiatan
praktikum

di

SMA/MA.

Menu

ini

yang

bertujuan

untuk

memperkenalkan beberapa alat laboratorium yang digunakan saat
praktikum biologi dengan menunjukkan foto.
Pengguna dapat masuk ke menu ini dengan cara menekan tombol
“Pengenalan Alat Laboratorium” pada halaman home. Setelah itu, maka
akan muncul halaman galeri pengenalan alat-alat laboratorium. Pada
halaman ini berisi 28 tombol nama-nama alat laboratorium yang sudah
diurutkan sesuai dengan urutan abjad. Selain itu, pada bagian pojok
kanan atas juga terdapat tombol home yang berfungsi untuk kembali ke
halaman home. Gambar 4.17 berikut menunjukkan tampilan halaman
galeri pengenalan alat laboratorium.
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Gambar 4. 17 Tampilan halaman galeri pengenalan alat laboratorium
Sumber: Dokumentasi pribadi
Tombol-tombol yang ada pada halaman galeri pengenalan alat
laboratorium antara lain alat bedah, batang pengaduk, cawan petridish,
corong kaca, erlenmeyer, gelas beaker, gelas ukur, jarum lancet, kaca
arloji, kaca benda, kaca penutup, kaki 3, kartu tes golongan darah, kawat
kasa, labu ukur, lampu bunsen, mikroskop binokuler, mikroskop
monokuler, mortar dan alu, penjepit tabung reaksi, pinset, pipet tetes, rak
tabung reaksi, respirometer, tabung reaksi, tensimeter, torso anatomi, dan
torso kerangka manusia. Ketika pengguna menekan salah satu tombol
tersebut, maka akan muncul foto alat laboratorium sesuai dengan nama
yang tertera pada tombol. Misalnya, ketika pengguna menekan tombol

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
70

alat bedah, maka akan muncul foto alat bedah seperti pada gambar 4.18.
Pada foto tersebut, juga ada tombol back berbentuk segi lima merah di
pojok kanan atas. Tombol ini berfungsi untuk menutup foto dan kembali
ke halaman galeri pengenalan laboratorium.

Gambar 4. 18 Foto alat bedah yang akan muncul ketika pengguna
menekan tombol “alat bedah”. Pada pojok kanan atas terdapat tombol
back untuk menutup foto dan kembali ke galeri
Sumber: Dokumentasi pribadi
4) Panduan Praktikum
Komponen utama dalam produk ini adalah panduan praktikum
Biologi kelas XI SMA/ MA. Ketika pengguna menekan tombol
“Panduan Praktikum” pada halaman home, maka akan muncul halaman
daftar bab panduan praktikum seperti pada gambar 4.19 berikut. Tombol-
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tombol tersebut disesuaikan dengan bab yang ada pada materi Biologi
kelas XI SMA/MA yang berjumlah 11 bab. Selain daftar bab, ada pula
tombol home di pojok kanan atas yang berfungsi untuk kembali ke
halaman home.

Gambar 4. 19 Tampilan halaman daftar bab yang muncul setelah
menekan tombol “Panduan Praktikum”
Sumber: Dokumentasi pribadi
Pengelompokan daftar panduan praktikum berdasarkan bab
bertujuan pula untuk

mempermudah pengguna ketika hendak
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menggunakan aplikasi panduan praktikum ini. Pengguna cukup memilih
bab yang berhubungan dengan kegiatan praktikum yang akan dilakukan
sehingga tidak perlu mencari satu per satu secara manual.
Ketika pengguna memilih salah satu tombol bab, maka akan
muncul halaman sampul bab tersebut. Misalnya, pengguna hendak
melakukan kegiatan praktikum uji golongan darah, maka pengguna
menekan tombol “Sistem Sirkulasi” karena kegiatan praktikum tersebut
ada pada bab tersebut. Setelah menekan tombol “Sistem Sirkulasi”, maka
akan muncul halaman sampul seperti pada gambar 4.20. Langkah
selanjutnya adalah pengguna perlu menekan layar android pada halaman
sampul tersebut agar muncul halaman daftar kegiatan bab 5 seperti pada
gambar 4.21.

Gambar 4. 21 Tampilan halaman
daftar kegiatan bab 5 yang
muncul setelah menekan layar
android pada halaman sampul
bab 5
Sumber: Dokumentasi pribadi

Gambar 4. 20 Halaman sampul
bab 5 yang muncul setelah
menekan tombol “Sistem
Sirkulasi” di halaman daftar bab
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Jumlah kegiatan praktikum pada setiap bab berbeda-beda, antara 1
hingga 3 kegiatan. Hal ini memengaruhi jumlah tombol yang ada pada
daftar kegiatan praktikum. Dalam contoh ini, pada bab 5 terdiri atas 3
kegiatan sehingga ada 3 tombol, yaitu kegiatan 5-1 tentang struktur sel
darah, kegiatan 5-2 tentang uji golongan darah, dan kegiatan 5-3 tentang
frekuensi denyut nadi manusia. Pada bab yang hanya terdiri atas 1
kegiatan praktikum, maka hanya ada 1 tombol kegiatan praktikum, dan
seterusnya. Contoh halaman daftar kegiatan praktikum tersebut dapat
dilihat pada gambar 4.22 dan 4.23. Selain itu, pada halaman daftar
kegiatan praktikum di setiap bab juga terdapat tombol berwarna orange
berbentuk anak panah. Tombol ini merupakan tombol round yang
berfungsi untuk kembali ke halaman daftar bab seperti pada gambar 4.19.

Gambar 4. 22 Tampilan
Gambar 4. 23 Tampilan halaman
halaman daftar kegiatan
daftar kegiatan praktikum bab 1
praktikum bab 6 terdiri atas 1
terdiri atas 2 tombol karena ada 2
tombol karena hanya ada 1
panduan kegiatan praktikum
panduan kegiatan praktikum
Sumber: Dokumentasi pribadi
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Setelah daftar tombol panduan praktikum muncul, pengguna dapat
memilih salah satu tombol yang terhubung dengan panduan kegiatan
praktikum yang hendak dilakukan. Sebagai contoh dalam bab 5, setelah
pengguna masuk ke daftar tombol kegiatan dan menekan tombol
kegiatan 5-2 seperti pada gambar 4.21, maka layar android akan
menampilkan panduan praktikum tentang golongan darah. Demikian
pula hal ini berlaku pada setiap kegiatan praktikum di aplikasi ini.
Panduan praktikum terdiri atas pengantar, tujuan, alat dan bahan,
cara kerja, pertanyaan diskusi, dan penugasan. Masing-masing panduan
praktikum

memiliki

jumlah

slide

yang

berbeda-beda

karena

menyesuaikan dengan panjangnya teks, cara kerja, maupun jumlah
pertanyaan diskusi. Pada panduan praktikum uji golongan darah ini
terdiri atas 4 slide, seperti pada gambar 4.24 berikut.

(a) Slide 1

(b) Slide 2
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(c) Slide 3
(d) Slide 4
Gambar 4. 24 Tampilan panduan praktikum kegiatan 5-2
Sumber: Dokumentasi pribadi
Bagian-bagian dalam setiap slide antara panduan praktikum satu
sama lain berbeda-beda seperti dijelaskan sebelumnya. Pada kegiatan 52 ini, di bagian slide 1, pengguna akan melihat judul, gambar, dan
pengantar untuk uji golongan darah, kemudian di slide 2 terdiri atas
tujuan serta alat dan bahan. Pada slide 3 pengguna akan melihat cara
kerja, dan di slide terakhir pengguna dapat melihat panduan pertanyaan
dan penugasan.
Pada setiap slide panduan praktikum di setiap bab terdiri atas 2
fungsi layar, yaitu fungsi geser dan tekan. Fungsi tekan digunakan untuk
melanjutkan ke slide selanjutnya, sedangkan fungsi geser berfungsi
untuk kembali ke slide sebelumnya selama masih dalam lingkup panduan
kegiatan praktikum tersebut. Misalnya, tampilan android pengguna ada
pada panduan praktikum kegiatan 5-2 slide 1. Untuk melanjutkan slide
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ke slide 2 hingga 4, pengguna dapat menekan layar android di mana saja.
Ketika hendak kembali lagi ke slide sebelumnya, pengguna cukup
menggeser layar android ke kanan. Fungsi geser ini berlaku hingga ke
slide 1 saja.
Pada bagian cara kerja, fungsi transisi akan sedikit berbeda di mana
dimunculkan satu per satu dengan cara menekan layar android.
Penekanan cara kerja dilakukan dengan menyesuaikan progres kinerja di
laboratorium. Misalnya, apabila pengguna sudah selesai melakukan
langkah 1, maka dapat menekan layar android untuk memunculkan
langkah 2, dan seterusnya. Tujuannya agar pengguna dapat melakukan
langkah praktikum dengan teliti dan seksama tanpa ada terlewat satu
langkah pun. Selain itu, pada setiap slide panduan praktikum juga
dilengkapi dengan tombol segi lima merah yang berada di pojok kanan
atas. Tombol ini berfungsi untuk kembali ke halaman daftar kegiatan
pada bab yang bersangkutan seperti pada gambar 4.21 hingga 4.23.
Secara keseluruhan, fungsi tombol dan transisi pada setiap bab
sama. Satu hal yang membedakan adalah pada panduan kegiatan 10-1.
Kegiatan praktikum 10-1 merupakan studi kasus di mana siswa diminta
untuk membaca sebuah artikel kemudian menjawab pertanyaan yang ada
pada panduan praktikum tersebut. Oleh karena itu, pada bagian gambar
pengantar, peneliti merancang agar ketika pengguna menekan gambar
tersebut akan langsung terhubung ke artikel yang dimaksud di situs
internet seperti pada gambar 4.25 dan 4.26 berikut. Hal ini
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mempermudah siswa untuk membaca artikel dengan lebih teliti dan juga
membuat tulisan pengantar pada bab 10-1 tidak terlalu panjang.

Gambar 4. 25 Gambar pada bagian
pengantar kegiatan 10-1 dapat diklik dan
akan terhubung ke internet

Gambar 4. 26 Artikel muncul pada
browser setelah mengklik gambar

Sumber: Dokumentasi pribadi

Sumber: www.lpmmissi.com

5) Daftar Pustaka
Menu daftar pustaka merupakan salah satu komponen pada
aplikasi panduan praktikum Biologi yang berisi daftar rujukan yang
digunakan peneliti dalam menyusun produk ini. Pengguna dapat masuk
ke menu ini dengan cara menekan tombol “Daftar Pustaka” pada halaman
home. Apabila sudah menekah tombol tersebut, maka akan muncul
tampilan seperti pada gambar 4.27 berikut.
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Gambar 4. 27 Tampilan daftar pustaka
Sumber: Dokumentasi pribadi
Jika pengguna hendak kembali lagi ke halaman home, maka
pengguna dapat menekan tombol home. Tombol home tersebut terletak
pada pojok kanan atas, berbentuk seperti rumah dan berwarna merah.
6) Profil
Komponen terakhir yang ada dalam aplikasi panduan praktikum
Biologi adalah profil. Profil merupakan menu yang berisi pihak-pihak
yang terlibat dalam pembuatan aplikasi ini, serta autobiografi peneliti.
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Pengguna dapat masuk ke menu profil dengan cara menekan tombol
“Profil” pada halaman home.

Gambar 4. 28 Slide 1 pada menu
Gambar 4. 29 Slide 2 pada menu
profil berisi pihak yang terlibat dalam
profil berisi autobiografi peneliti
pengembangan aplikasi
Sumber: Dokumentasi pribadi
Setelah menekan menu “Profil” pada halaman home, pengguna
akan masuk ke slide 1 dari menu profil ini. Slide 1 tersebut berisi nama
pihak yang terlibat dalam penyusunan produk ini seperti pada gambar
4.28. Apabila pengguna menggeser layar android, maka tampilan akan
berpindah ke slide 2 yang berisi autobiografi peneliti seperti pada gambar
4.29. Perintah bergeser ini juga dapat dilakukan untuk kembali ke slide
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1. Dengan kata lain, pengguna dapat menggeser secara bolak-balik kedua
slide tersebut.
Apabila pengguna hendak kembali atau keluar dari menu profil,
maka pengguna dapat menekan tombol berwarna merah yang ada di
pojok kanan atas. Tombol ini merupakan tombol home yang ada pada
kedua slide pada menu profil. Fungsinya adalah untuk mengembalikan
tampilan ke halaman home.

f. Penginstalan Hasil Produk Awal
Penggunaan aplikasi ini dapat dikatakan lebih praktis apabila
dibandingkan dengan lembar panduan praktikum yang dicetak di lembaran
kertas yang biasanya digunakan oleh guru. Terlebih lagi di era yang modern
ini, hampir seluruh siswa dan guru telah menggunakan smartphone berbasis
android untuk membantu proses pembelajaran di kelas, terutama dari 4
sekolah wawancara analisis kebutuhan, yaitu SMA Santo Mikael Sleman,
SMA Bopkri 2 Yogyakarta, SMA N 8 Yogyakarta, dan SMA N 1 Kalasan.
Selain itu, android telah menjadi bagian dari hidup kita yang tidak bisa
dilepaskan karena banyak aspek kehidupan manusia yang dipermudah
dengan kehadiran android. Melalui android dan internet, setiap manusia
sudah dapat terhubung ke jaringan luas.
Dengan adanya aplikasi panduan praktikum Biologi ini diharapkan
siswa dapat belajar di rumah untuk mempersiapkan setiap kegiatan
praktikum sehingga dapat berjalan lancar ketika di laboratorium. Selain itu,
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guru tidak perlu membuat dan mencetak panduan praktikum lagi, guru
cukup menyediakan worksheet atau meminta siswa membuat worksheet
sendiri.
Namun, aplikasi ini dirancang khusus untuk android sehingga tidak
dapat digunakan pada perangkat selain android. Selain itu, keterbatasan dari
aplikasi yang dibuat dengan Adobe Flash ini adalah membutuhkan aplikasi
lain untuk membukanya, yaiu Adobe Air. Hal ini menyebabkan pengguna
harus menginstal 2 aplikasi di android, yaitu Adobe Air dan aplikasi
panduan praktikum. Selain itu, keterbatasan dari aplikasi ini adalah belum
mampu mengisi data hasil pengamatan dan jawaban dari pertanyaan diskusi
secara langsung pada aplikasi ini karena kapasitas perangkat pembuat
aplikasi ini yang belum mencapai hal tersebut.
Penggunaan aplikasi ini tidak mengganggu penyimpanan android
karena ukurannya yang kecil, yaitu sekitar 20 hingga 25 MB. Ukuran yang
kecil ini juga mempermudah untuk membagikan file apk dari aplikasi ini
melalui social media maupun penyimpanan awan, seperti google drive,
whatsapp, line chat, google mail, dan sebagainya. Pengguna cukup
mengunduh file apk, kemudian menginstal file apk tersebut. Aplikasi ini
sudah dapat digunakan pada android versi 5 (Lollipop) ke atas.
Sebelum menginstal kedua aplikasi ini, hal yang perlu diperhatikan
adalah mengaktifkan fitur Unknown Sources pada android. Pengaktifan
fitur ini bertujuan untuk mengizinkan android menginstal aplikasi yang
bukan berasal dari Google Play Store. Cara mengaktifkan fitur ini adalah
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dengan membuka menu pengaturan (setting), lalu pilih keamanan (security),
aktifkan Unknown Sources, dan pilik ‘ok’. Hasil pengaktifan fitur ini dapat
dilihat pada gambar 4.30.
Setelah itu, pengguna membuka folder penyimpanan hasil unduhan
file apk dari aplikasi Adobe Air dan Panduan Praktikum Biologi Kelas XI,
lalu menekannya dan pilih ‘install’. Proses penginstalan ini berlangsung
beberapa saat hingga akhirnya selesai dan icon kedua aplikasi ini muncul
pada menu di android pengguna. Gambar 4.31 di bawah ini menunjukkan
hasil pemasangan (install) aplikasi Adobe Air dan aplikasi Panduan
Praktikum Biologi Kelas XI SMA pada android.

Gambar 4. 31 Tampilan icon Produk
Gambar 4. 30 Fitur Unknown Sources
Awal yang sudah diinstal
diaktifkan terlebih dahulu sebelum
menginstal aplikasi Panduan Praktikum
Sumber: Dokumentasi pribadi
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3. Hasil Validasi Produk
Aplikasi panduan praktikum biologi kelas XI ini setelah melalui beberapa
kali revisi selanjutnya divalidasi. Total ada 10 versi pengembangan dari produk
ini mulai dari yang paling sederhana hingga dikembangkan menjadi produk yang
siap divalidasi. Tujuan pelaksanaan validasi adalah untuk menilai kualitas dari
produk yang sudah dikembangkan. Kategori skor yang telah dibuat dapat dilihat
pada tabel 4.4 berikut.
Tabel 4. 4 Panduan skor Kelayakan Produk
Interval Skor
3,25 < 𝑥 ≤ 4
2,50 ≤ 𝑥 < 3,25
1,75 ≤ 𝑥 < 2,50
1 ≤ 𝑥 < 1,75

Kategori
Sangat Baik (SB)
Baik (B)
Kurang Baik (KB)
Sangat Kurang Baik (SKB)

Validasi produk dilakukan oleh 4 validator, yaitu 2 guru Biologi SMA
Kelas XI, ahli materi, dan ahli media. Masing-masing validator melakukan 1 kali
validasi produk. Berikut adalah uraian hasil validasi yang telah dilakukan oleh
validator.
1. Data validasi oleh guru Biologi SMA kelas XI
Validasi oleh guru Biologi SMA kelas XI dilakukan oleh Ibu D.E.W
(Validator 1) dari SMA Negeri 1 Banguntapan dan Ibu F.G.P (Validator 2)
dari SMA Santo Mikael Sleman. Hasil validasi dari Ibu D.E.W diperoleh
pada 16 Maret 2020. Rata-rata dari total skor validasi yang diperoleh adalah
3,6 dan masuk dalam kategori sangat baik berdasarkan tabel 4.4. Menurut
Ibu D.E.W, produk ini layak digunakan dengan beberapa revisi sesuai saran.
Beikut ini adalah komentar dan saran yang diberikan oleh Ibu D.E.W.
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Tabel 4. 5 Komentar dan Saran dari Ibu D.E.W
Butir Pernyataan
Komentar
Materi
praktikum KD Respirasi (-)
sesuai
dengan
Kompetensi
Dasar
mata
pelajaran
Biologi.
Kesesuaian
antara KD Jaringan Tumbuhan, Koreksi: materi kurang
petunjuk praktikum, konsisten
materi, dan indikator
yang dicapai.
Komentar umum dan saran perbaikan:
Koreksi: tombol/ fasilitas operasional belum masuk dalam indikator
pernyataan, home tata tertib siswa tidak berfungsi, tombol menu
pengenalan alat laboratorium belum sesuai, kegiatan KD respirasi belum
representatif → kegiatan: pengamatan/ praktik/ demonstrasi menghitung
kapasitas paru-paru, respirais pada hewan dan kecambah, contoh pada KD
jaringan tumbuhan ilustrasi materi kurang konsisten.

Hasil validasi dari Ibu F.G.P diperoleh pada 21 Maret 2020. Skor ratarata yang diperoleh untuk hasil validasi produk ini adalah 3,9 yang berarti
sangat baik berdasarkan tabel 4.4. Produk ini layak digunakan dengan
beberapa revisi yang telah dituliskan dalam komentar dan saran oleh ibu
F.G.P. seperti pada tabel berikut.
Tabel 4. 6 Komentar dan Saran dari Ibu F.G.P
Butir Pernyataan
Komentar
Langkah
kerja Langkah kerja sudah jelas, hanya ukuran font
praktikum
ditulis lebih diperbesar ya.
dengan jelas
Panduan
praktikum Ada panduan praktikum yang bisa salah
ditulis menggunakan penafsiran. Contoh: sel dan sistem gerak.
bahasa
yang
komunikatif
Panduan
praktikum Sudah sesuai hanya mohon diperhatikan ada
dibuat menggunakan EYD yang kurang lengkap.
bahasa Indonesia yang
baik dan benar
Komentar umum dan saran perbaikan:
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Materi pembelajaran dalam panduan praktikum ini sudah bagus hanya saja
ada beberapa revisi yang harus diperbaiki.
Materi sudah sesuai dengan KI dan KD pembelajaran biologi kelas XI.

2. Data validasi ahli materi
Validasi materi produk aplikasi panduan praktikum Biologi adalah ibu
I.Y.L. Validasi dilakukan secara online pada tanggal 16 – 24 April 2020
karena kendala Physical distancing pandemi covid-19. Nilai yang diperoleh
dari validator 3 terhadap produk ini adalah 3,6. Berdasarkan tabel 4.3
penilaian produk ini masuk dalam kategori sangat baik (SB).
Menurut penilaian validator 3, produk ini layak digunakan dengan
beberapa saran perbaikan. Beberapa komentar yang diberikan oleh validator
3 untuk meningkatkan kualitas produk ini dapat dilihat pada tabel 4.7
berikut.
Tabel 4. 7 Komentar dan Saran Validator 3 sebagai ahli materi
Butir Pernyataan
Langkah
kerja
praktikum
ditulis
dengan jelas
Pertanyaan
diskusi
membantu
siswa
dalam
menemukan
konsep pembelajaran

Komentar
Sebaiknya untuk langkah kerja diberi penomoran
1,2 dst karena itu merupakan suatu urutan

Sebaiknya ditambahkan juga pertanyaan diskusi
yang mengacu ke materi/ mengaitkan dengan
materi. Pertanyaan masih terbatas pada kegiatan
praktikum yang dilakukan. Untuk pertanyaan di
sistem reproduksi itu Cuma 3 saja, di LKS ada 4
(silahkan dibetulkan penomorannya)
Panduan
praktikum Untuk bab 9, namanya sistem koordinasi bukan
dibuat menggunakan sistem koordonasi
bahasa Indonesia yang
baik dan benar
Model
animasi Bisa ditambahkan pertanyaan di awal yang
panduan
praktikum menumbuhkan rasa ingin tahu siswa
sesuai
dengan
kebutuhan
pembelajaran siswa
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Komentar umum dan saran perbaikan:
Secara umum, aplikasi panduan praktikum yang disusun sudah baik dan
sesuai dengan KD dan materi kelas XI SMA. Petunjuk praktikum juga
sudah disusun dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah
dipahami. Panduan praktikum sudah dilengkapi ikon di setiap sub bab
sehingga memudahkan siswa juga dalam mengakses petunjuk praktikum
dan kegiatannya. Untuk langkah kegiatan bisa ditambahkan penomoran
karena langkah kerja merupakan hal yang runtut dan sistematis. Untuk
pertanyaan diskusi, sebaiknya tidak hanya membahas tentang hasil
praktikum saja tetapi juga ditambahkan dengan pertanyaan dalam level
HOTS yang bersifat analisis terkait juga dengan materi yang dipelajari.
Untuk pertanyaan di kegiatan sistem reproduksi bisa ditambahkan di
pertanyaan diskusi tentang alat kontrasepsi juga dan pertanyaan lain yang
terkait materi. Untuk pengenalan alat lab supaya diperbaiki lagi sehingga
sinkron gambar dan nama alatnya. Perlu diperhatikan lagi dalam penulisan
sehingga tidak ada lagi typo dan penomoran yang kurang sesuai. Untuk
sumber gambar bisa dicari dari sumber yang ilmiah, meminimalisir dari
blog. Bisa ditambahkan juga untuk sistematika laporannya di menu.

3. Data validasi ahli media
Validasi produk yang berkaitan dengan media/ tampilan dilakukan
oleh Bapak H.M.A (Validator 4). Validasi produk dilakukan pada tanggal 5
– 9 Maret 2020. Rata-rata dari total skor yang diperoleh adalah 3,6 dan
masuk dalam kategori sangat baik menurut tabel 4.4.
Menurut penilaian validator 4, produk yang dikembangkan sudah baik
dan layak digunakan, namun perlu beberapa perbaikan sesuai dengan saran
yang diberikan oleh validator 4. Tabel 4.8 dan 4.9 menguraikan komentar
dan saran yang diberikan oleh validator 4 tentang perbaikan pengembangan
produk.
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Tabel 4. 8 Komentar dan Saran Validator 4 sebagai ahli media
Butir Pernyataan
Komentar
Gambar
yang Gambar nampak jelas, apakah ada ukuran
disajikan jelas
maksimal layar? Apakah masih jelas bila
menggunakan tablet?
Layout
animasi Ada beberapa bagian yang perlu perbaikan.
gambar proporsional
bagi pengguna
Panduan
praktikum Produk mudah digunakan, namun ada beberapa
berbasis flash mudah bagian navigasi yang perlu perbaikan.
digunakan
Pemilihan font mudah Font mudah dibaca, namun akan lebih baik jika
dibaca oleh pengguna bisa dizoom dan masih ada beberapa typo
Validator 4 juga memberikan komentar dan saran pada masing-masing bagian
yang akan diuraikan sebagai berikut.
Tabel 4. 9 Komentar dan Saran Tambahan dari Validator 4
Bagian
Frame
pembuka

Komentar dan Saran
a. Penempatan logo USD terlalu mepet tepi layar.
Sebaiknya penempatan logo dipindah.
b. Nama pembuat bisa dipindahkan ke tempat lain. apakah
mungkin di bawah tulisan SMA/ MA kelas XI?
c. Pojok kanan bawah terdapat gambar kepala manusia
berwarna merah dengan bulatan putih. Mengapa
proporsi ukuran kepala besar? Lalu apa fungsi bulatan
putih tersebut? apakah ada pilihan gambar lain yang
lebih menarik?
Frame home a. Typo pada tulisan “panduan praktikum”
b. Pada menu pengantar dituliskan bahwa media interaktif
ini diharapkan membantu belajar siswa di mana saja,
tetapi kalimat selanjutnya: “tanpa bergantung dengan
LKS yang dibagikan guru karena dalam media ini
terdapat pengenalan alat lab dan panduan pertanyaan
diskusi”-argumen ini sesuai dengan fungsi sebuah media
interaktif.
Menu tata a. Konsistensi navigasi, untuk berpindah halaman apakah
tertib
menggunakan cara “swipe” atau “touch”.
b. Konsistensi pilihan metode navigasi ini juga menjadi
catatan untuk isi panduan praktikum.
c. Pilihan warna font “tata tertib siswa” kurang kontras.
d. Apakah perlu ditambahkan frame tutorial pemakaian
media? (bisa dipertimbangkan)
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Bagian
Komentar dan Saran
Menu
Masih typo
panduan
praktikum
Menu
a. Apakah alat yang ditampilkan di sini merupakan alat
pengenalan
dalam praktikum yang akan dilakukan siswa?
alat
b. Periksa lagi nama dan foto, masih ditemukan penempatan
laboratorium
foto yang tidak sesuai dengan nama alat.
c. Foto kaca penutup tidak nampak. Sebaiknya ganti foto.
Menu daftar a. Menu ini digunakan untuk apa?
pustaka
b. Mengapa bahan bacaan rujukan ditampilkan terbatas?
c. Bagaimana sumber dari jurnal? Apakah tidak digunakan
d. Bila rujukan ada tautan dan bisa diklik tentu membuat
media ini lebih menarik digunakan.
Frame
a. Disediakan sejumlah 11 kegiatan. Apakah kegiatan ini
daftar bab
akan dilakukan secara urut?
panduan
b. Bila dilaksanakan secara urutan, maka lebih baik
praktikum
ditambahkan nomor 1-11 agar memudahkan
penggunaan.
c. Ruang masih longgar. Sebaiknya ukuran “button” bisa
diperbesar sehingga label setiap kegiatan dapat jelas
terbaca.
Bab 1
a. Pada kegiatan 1-1 pilihan warna font pada “bab 1 sel”
tidak kontras, begitu juga pada pengantar.
b. Gambar ilustrasi tidak menolong kareng ukuran kecil.
Apakah bisa diperbesar? Apakah mungkin agar link
sumber
gambar
diaktifkan?
Tujuannya
agar
memudahkan mengamati gambar dalam ukuran lebih
besar.
c. Kolom kedua dibagian cara, pilihan warna tidak kontras
karena warna huruf dan latar sama gelap.
Bab 2
a. Pada bagian judul baik untuk kegiatan 2-1 dan 2-2
banyak menggunakan unsur frame kotak untuk tulisan
yang agak mengganggu (frame panduan).
b. Sebaiknya wujud desain judul di frame panduan
disederhanakan.
Bab 3
a. Pada bagian judul sebaiknya pilih desain bingkai yang
sederhana.
b. Masih ada typo “KEGITAN 3”
c. Narasi pada bagian pengantar terlalu mepet tepian.
d. Pilihan gambar ilustrasi kurang coock, bila ada gambar/
foto yang lebih “nyaman” dilihat akan lebih baik.
e. Poin-poin pertanyaan terlalu mepet tepian bingkai.
f. Pilihan warna kolom tugas pada bagian instruksi kurang
kontras.
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Bagian
Bab 4

Bab 5

Bab 6

Bab 7

Bab 8

Komentar dan Saran
a. Tombol back berhimpitan dengan “KEGIATAN BAB
4”. Sebaiknya tulisan digeser saja. Lebih baik bila posisi
tulisan tetap seperti bab sebelumnya.
b. Judul kegiatan 4-1, khususnya pilihan font dan tata letak
kurang menarik.
c. Cara kerja masih ada typo selain itu terlalu mepet tepian
bingkai.
d. Penempatan cara pembuatan larutan ringer kurang
nyaman dilihat. Bisa digeser agar gambar tengkorak
nampak. Selain itu, pilihan warna biru agak “nabrak” bila
dibandingkan dengan warna dominan. Pilih harmoni
warna yang sesuai.
e. Pilihan ornamen garis di cara kerja larutan ringer cukup
mengganggu.
f. Konsistensi penulisan unit volume, pilih cc atau ml?
a. Desain pada judul frame panduan cukup mengganggu
b. Judul bab tidak terbaca. Pilihan ketebalan font tidak
sesuai begitu juga dengan penempatannya.
c. Tulisan pada pengantar dan tujuan terlalu mepet tepian
bingkai.
a. Identitas bab 6 tentang makanan dan sistem pencernaan
makanan tidak nampak jelas.
b. Sebaiknya identitas bab diletakkan pada frame awal.
Lebih baik konsisten tampil satu kali saja. Tidak perlu
ditampilkan lagi bila sudah muncul di awal di frame
cover.
c. Pada bagian alat dan bahan, pemilihan warna kuningorange agar konsisten. Kuning untuk alat? Orange untuk
bahan?
d. Pada cara kerja apakah setiap uji tersebut dikerjakan
secara urut atau acak? Bila urut lebih baik tambahkan
nomor.
a. Tulisan judul awal “Bab 7 Sistem Pernapasan” sebaiknya
diturunkan sedikit agar tidak bertumpuk dengan gambar
latar (cover).
b. Pada frame panduan praktikum 7-1 tata letak penulisan
judul tidak menarik.
c. Bagian pengantar nampak bingkai bergeser.
d. Frame panduan 7-2, foto kebakaran hutan tidak nampak
sebaiknya ganti foto representatif.
e. Deskripsi di pengantar masih mepet tepian bingkai.
a. Gambar chart urin yang digunakan adalah untuk ternak.
Apakah bisa digunakan untuk urin manusia?
b. Peletakan daftar alat mepet tepian.
c. Cara kerja apakah bisa random atau perlu urut?
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Bagian

Komentar dan Saran
d. Praktikum 9-2 pada kolom tujuan 1 memakai istilah
psikotropika. Pada tujuan 2 memakai istilah narkoba.
Akan pilih terminologi mana? Bandingkan dengan artikel
pengantar.
e. Periksa kembali istilah yang digunakan apakah tepat bila
menyatakan
penggunaan
psikotropika?
Atau
penyalahgunaan psikotropika?
f. Pada tujuan 2, siswa akan membuat poster kampanye
narkoba? Pemahamannya akan lebih pas bila ditulis
kampanye antinarkoba.

Skor yang diperoleh dari hasil penilaian guru biologi SMA kelas XI, ahli
media, dan ahli materi direkapitulasi dan dirata-rata. Hasil rekapitulasi tersebut
dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut.
Tabel 4. 10 Rekapitulasi hasil validasi keseluruhan terhadap produk aplikasi
panduan praktikum Biologi
No.
Validator
Rerata skor
1.
Validator 1
3,6
2.
Validator 2
3,9
3.
Validator 3
3,6
4.
Validator 4
3,6
3,7
Rata-rata keseluruhan
Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa

Kriteria
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
rata-rata skor dari

produk aplikasi panduan praktikum Biologi adalah 3,7. Oleh karena itu, produk
yang telah dikembangkan ini termasuk dalam kriteria sangat baik apabila
dikonversi berdasarkan pedoman kriteria pada tabel 4.3.
4. Revisi dan Kajian Produk
Hasil validasi digunakan sebagai dasar untuk perbaikan produk aplikasi
panduan praktikum ini. Perbaikan produk disesuaikan dengan komentar dan
saran dari keseluruhan penilaian validator tersebut. Revisi produk berdasarkan
komentar dan saran perbaikan dari 4 validator dapat dilihat pada halaman 91213.
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Tabel 4. 11 Komentar/ Saran dari Ibu D.E.W (Validator 1) dan Revisi
No.

Komentar

Revisi

1a.

Kegiatan KD
respirasi
belum
representatif,
tambahkan
kegiatan
demonstrasi/
praktikum
menghitung
kapasitas paruparu manusia,
serta respirasi
hewan
dan
tumbuhan

Penambahan 2
kegiatan
praktikum pada
KD
respirasi
(bab 7)

Produk Awal
Aspek: Materi Praktikum
Tidak ada sebelumnya

Revisi
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No.
1b.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Tidak ada sebelumnya

Revisi
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No.
1c.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Tidak ada sebelumnya

Revisi
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No.
1d.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Tidak ada sebelumnya

Revisi
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No.
1e.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Tidak ada sebelumnya

Revisi
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No.
1f.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Tidak ada sebelumnya

Revisi
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No.
1g.

Komentar

Revisi

Produk Awal

Tidak ada sebelumnya

Revisi
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No.
1h.

Komentar

Revisi

Produk Awal

Tidak ada sebelumnya

1i.

Tidak ada sebelumnya

Revisi
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No.

Komentar

Revisi

Produk Awal

Revisi
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No.

Komentar

Revisi

2.

Pada
KD
jaringan
tumbuhan
(kegiatan 2-2),
ilustrasi materi
kurang
konsisten
antara gambar
pengantar dan
objek
praktikum.

Gambar pohon
rambutan dan
pohon kelapa
pada pengantar
kegiatan
2-2
diganti dengan
gambar tanaman
kacang
tanah
dan padi karena
pada
objek
praktikum
menggunakan
kacang
tanah
dan padi.

Produk Awal
Aspek: Konsistensi Materi pada Panduan Praktikum

Revisi
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No.

Komentar

Revisi

3.

Home
pada
menu
tata
tertib
siswa
tidak
berfungsi.

Tombol yang
dimaksud
adalah tombol
back. Tombol
back
pada
submenu
tata
tertib
siswa
slide 1 sudah
diperbaiki dan
berfungsi.

Produk Awal
Aspek: Animasi transisi

Revisi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
102

No.
Komentar
4. Tombol menu
pengenalan
alat
laboratorium
belum sesua:
a. Tombol
pinset,
muncul
foto pipet
tetes

Revisi
Tombol
dan
gambar
pada
menu
pengenalan alat
laboratorium
disesuaikan:
a. Sudah
diperbaiki,
apabila
menekan
tombol pinset,
maka
akan
muncul
gambar pinset

Produk Awal

Revisi
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No.

Komentar
Revisi
a. Tombol
b. Sudah
pipet tetes,
diperbaiki,
muncul foto
apabila
rak tabung
menekan
reaksi.
tombol pipet
tetes,
maka
akan muncul
foto
pipet
tetes.

Produk Awal

Revisi
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No.

Komentar
Revisi
c. Tombol rak b. Sudah
tabung
diperbaiki,
reaksi,
ketika
muncul foto
menekan
respirometer.
tombol rak
tabung reaksi
akan muncul
foto
rak
tabung
reaksi.

Produk Awal

Revisi
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No.

Komentar
Revisi
d. Tombol
d. Sudah
respirometer,
diperbaiki,
muncul foto
ketika
tabung
menekan
reaksi.
tombol
respirometer
akan muncul
foto
respirometer.

Produk Awal

Revisi
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No.

Komentar
Revisi
e. Tombol
e. Sudah
tabung
diperbaiki,
reaksi,
ketika
muncul foto
menekan
tensimeter.
tombol
tabung reaksi
akan muncul
foto tabung
reaksi.

Produk Awal

Revisi
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No.

Komentar
Revisi
f. Tombol
f. Tombol
tensimeter,
tensimeter
muncul foto
dihapus
torso
karena
alat
anatomi
tensimeter
tubuh
tidak
manusia
digunakan
pada kegiatan
praktikum
dalam aplikasi
ini.

Produk Awal

Revisi
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Tabel 4. 12 Komentar/Saran dari Ibu F.G.P. (Validator 2) dan Revisi
No.

Komentar

Revisi

1a.

Ada panduan
prktikum yang
bisa
salah
penafsiran:
a. Kegiatan
osmosis pada
kalimat:
Timbang
terlebih
dahulu dan
usahakan
beratnya
sama.

Perbaikan pada
penulisan
sebagai berikut:
a. Bingkai
penulisan
pada langkah
kerja
1
diperbesar
sehingga kata
tidak ada kata
yang
terpotong
lagi. Susunan
kalimat
diubah
menjadi:
Timbang
terlebih
dahulu dan
usahakan
berat antar
potongan
sama.

Produk Awal
Aspek: Penulisan Bahasa

Revisi
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No.
Komentar
Revisi
1b. b. Sistem gerak, b. Perbaikan
pada kalimat:
pada
Gunakan
penulisan
sarung
anganmu
tanganmu
menjadi
agar
tetap
tanganmu.
bersih.
1c.

c. Sistem gerak, c. Kata tulang
pada kalimat:
diubah
Tuangkan
menjadi gelas
larutan HCl
beaker agar
15%
ke
tidak
dalam
menimbulkan
tulang.
salah tafsir.

Produk Awal

Revisi
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No.
Komentar
Revisi
1d. d. Penulisan
d. Penulisan
Sistem
sistem
Koordonasi
koordonasi
pada bab 9.
diperbaiki
menjadi
sistem
koordinasi.

Produk Awal

Revisi
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No.

Komentar

Revisi

2.

Ada kesalahan
pada
pengenalan
alat
laboratorium,
pada tombol:
pinset,
pipet
tetes,
rak
tabung reaksi,
respirometer,
tabung reaksi,
dan tensimeter.

Sudah
diperbaiki
semua, rincian
perbaikan ada
pada tabel 4.11
poin 4a-4f

Produk Awal
Aspek: Animasi Transisi

Revisi
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Tabel 4. 13 Komentar/Saran dari Ahli Materi Pembelajaran (Validator 3) dan Revisi
No.

Komentar

Revisi

1a.

Sebaiknya pada
langkah kerja
diberi
penomoran 1,2,
dan seterusnya
karena
itu
merupakan
suatu urutan.

Langkah
kerja pada
setiap
kegiatan
praktikum
diberi nomor
urut.

Produk Awal
Aspek: Penulisan Bahasa
Kegiatan 1-1

Revisi
Kegiatan 1-1
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No.
1b.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 1-2 (a)

Revisi
Kegiatan 1-2 (a)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
114

No.
1c.
1d.

Komentar

Revisi

Produk Awal

Revisi
Kegiatan 1-2 (b)
Gambar pada tabel 4.12 nomor 1a

Kegiatan 2-1

Kegiatan 2-1
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No.
1e.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 2-2

Revisi
Kegiatan 2-2
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No.
1f.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 3

Revisi
Kegiatan 3
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No.
1g.
1h.

Komentar

Revisi

Produk Awal

Revisi
Kegiatan 4-1
Gambar pada tabel 4.12 nomor 1b dan 1c
Kegiatan 4-2
Kegiatan 4-2
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No.
1i.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 5-1

Revisi
Kegiatan 5-1
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No.
1j.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 5-2

Revisi
Kegiatan 5-2

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
120

No.
1k.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 5-3

Revisi
Kegiatan 5-3
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No.
1l

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 6 (a)

Revisi
Kegiatan 6 (a)
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No.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 6 (b)

Revisi
Kegiatan 6 (b)
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No.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 6 (c)

Revisi
Kegiatan 6 (c)
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No.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 6 (d)

Revisi
Kegiatan 6 (d)
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No.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 6 (e)

Revisi
Kegiatan 6 (e)
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No.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 6 (f)

Revisi
Kegiatan 6 (f)
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No.
1m

Komentar

Revisi

1n

1o

Keterangan:
Urutan
kegiatan 7-1
berubah
menjadi 7-3
karena ada
tambahan
kegiatan
berdasarkan
komentar
validator 1

Produk Awal
Kegiatan 7-1
(belum ada sebelumnya)

Revisi
Kegiatan 7-1
Gambar pada tabel 4.11nomor 1c

Kegiatan 7-2
(belum ada sebelumnya)

Kegiatan 7-2
Gambar pada tabel 4.11nomor 1g

Kegiatan 7-3

Kegiatan 7-3
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No.
1p

Komentar

Revisi
Keterangan:
Urutan
kegiatan 7-2
berubah
menjadi 7-4
karena ada
tambahan
kegiatan
berdasarkan
komentar
validator 1

Produk Awal
Kegiatan 7-4

Revisi
Kegiatan 7-4
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No.
1q

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 8 (a)

Revisi
Kegiatan 8 (a)
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No.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 8 (b)

Revisi
Kegiatan 8 (b)
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No.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 8 (c)

Revisi
Kegiatan 8 (c)
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No.

Komentar

Revisi

Produk Awal

Revisi

Kegiatan 8 (d)

Kegiatan 8 (d)
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No.
1r.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 9-1

Revisi
Kegiatan 9-1
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No.
1s.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 9-2

Revisi
Kegiatan 9-2
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No.
1t

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 10-1

Revisi
Kegiatan 10-1
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No.
1u.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 10-2

Revisi
Kegiatan 10-2
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No.
1v.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 11

Revisi
Kegiatan 11
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No.
Komentar
2. Untuk
pertanyaan di
sistem
reproduksi itu
Cuma 3 saja, di
LKS ada 4
(silahkan
dibetulkan
penomorannya)

3.

Untuk bab 9,
namanya
sistem
koordinasi
bukan sistem
koordonasi

Revisi
Penomoran
dibenahi dan
ada
penambahan
pertanyaan
pada nomor
4

Penulisan
sistem
koordonasi
diperbaiki
menjadi
sistem
koordinasi

Produk Awal

Rincian perbaikan ada pada tabel 4.12 poin 1d

Revisi
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No.

Komentar

Revisi

4a. Sebaiknya
Beberapa
ditambahkan
kegiatan
ada
juga pertanyaan yang
diskusi
yang ditambahkan
mengacu
ke dengan
materi/
pertanyaan baru,
mengaitkan
namun ada pula
dengan materi. yang pertanyaan
Pertanyaan
diskusi diganti
masih terbatas dengan
pada
kegiatan pertanyaan yang
praktikum yang berlevel HOTS.
dilakukan.
Pada kegiatan 11
ada
penambahan 1
soal
nomor,
yaitu
pada
nomor 5.

Produk Awal
Aspek: Kedalaman Materi
Kegiatan 1-1

Produk Akhir
Kegiatan 1-1
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No.
4b.

Komentar

Revisi
Perubahan soal
nomor 5 dari
perintah
membuat
laporan
hasil
pengamatan
menjadi
pertanyaan
tentang contoh
lain difusi dan
osmosis dalam
kehidupan
sehari-hari.

Produk Awal
Kegiatan 1-2

Produk Akhir
Kegiatan 1-2
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No.
4c.

Komentar

Revisi
Penambahan
pertanyaan pada
nomor 4 tentang
fungsi jaringan
sklerenkim pada
tempurung
kelapa.
Pada
nomor 5 juga
ditambahkan
pertanyaan
tentang fungsi
jaringan
pengangkut.
Selain itu, ada
penambahan
soal di nomor 6
tentang jaringan
yang berperan
memperbesatum
buhan jagung.

Produk Awal
Kegiatan 2-1

Produk Akhir
Kegiatan 2-1
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No.
4d.

4e.

Komentar

Revisi
Ada
penambahan
pertanyaan
di
nomor 6 pada
kegiatan
2-1.
Pertanyaan baru
ini
berkaitan
dengan
perbedaan apa
saja yang ada
pada tumbuhan
monokotil dan
dikotil
selain
dari
jumlah
keping biji.
Pada kegiatan 3
ada penambahan
pertanyaan
di
nomor 4.

Produk Awal
Kegiatan 2-2

Produk Akhir
Kegiatan 2-2

Kegiatan 3

Kegiatan 3
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No.
4f.

Komentar

Revisi
Penambahan
pertanyaan
di
nomor 5 tentang
kandungan gizi
dalam susu yang
berperan dalam
kesehatan tulang
serta makanan
apa saja yang
baik
untuk
kesehatan
tulang.

Produk Awal
Kegiatan 4-1

Produk Akhir
Kegiatan 4-1
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No.
4g.

Komentar

Revisi
Perubahan
kalimat
pada
pertanyaan
nomor 7 agar
lebih
mudah
dipahami siswa.

Produk Awal
Kegiatan 4-2

Produk Akhir
Kegiatan 4-2
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No.
4h.

Komentar

Revisi
Penambahan
pertanyaan pada
nomor 5 tentang
hal apa yang
akan
terjadi
apabila jumlah
komponen darah
dalam
tubuh
tidak
sesuai
standar.

Produk Awal
Kegiatan 5-1

Produk Akhir
Kegiatan 5-1
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No.
4i.

Komentar

Revisi
Perubahan
pertanyaan
nomor 8 dengan
kalimat
yang
menjelaskan
lebih
rinci
sehingga lebih
dipahami oleh
siswa.

Produk Awal
Kegiatan 5-2

Produk Akhir
Kegiatan 5-2

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
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No.
4j.

Komentar

Revisi
Tidak
ada
perubahan
pertanyaan
karena
sudah
mengaitkan
dengan materi di
kelas
dan
analisis.

Produk Awal
Kegiatan 5-3

Produk Akhir
Kegiatan 5-3
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No.
4k.

Komentar

Revisi
Perubahan
pertanyaan
nomor 9 untuk
menyusun menu
gizi seimbang
pada
setiap
anggota
keluarga siswa.
Pertanyaan ini
mengajak siswa
untuk berpikir
dan
menganalisis
materi
yang
telah dipelajari
sebelumnya agar
dapat menyusun
makanan secara
benar
sesuai
kebutuhan gizi
setiap anggota
keluarga.

Produk Awal
Kegiatan 6

Produk Akhir
Kegiatan 6 (a)
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No.
4l.

Komentar

Revisi

4m
4n.

Tidak
ada
perubahan
pertanyaan
karena
pertanyaan
sudah
mengaitkan
dengan materi di
kelas
dan
menuntut siswa
berpikir
kritis
dalam menjawab
pertanyaan.

Produk Awal
Kegiatan 7-1
(tidak ada sebelumnya)

Produk Akhir
Kegiatan 7-1
Gambar pada tabel 4.11 nomor 1d

Kegiatan 7-2
(tidak ada sebelumnya)
Kegiatan 7-3

Kegiatan 7-2 (a)
Gambar pada tabel 4.11 nomor 1h dan 1i
Kegiatan 7-3

Keterangan: Urutan kegiatan 7-1 berubah menjadi 7-3 karena ada tambahan kegiatan berdasarkan
komentar validator 1
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No.
4o.

Komentar

Revisi
Penambahan
pertanyaan pada
nomor 4 yang
membahas
tentang
gangguan
kesehatan apa
saja yang dapat
terjadi
akibat
polusi
asap
pembakaran dan
cara
mengatasinya.

Produk Awal
Kegiatan 7-4

Produk Akhir
Kegiatan 7-4

Keterangan: Urutan kegiatan 7-2 berubah menjadi 7-4 karena ada tambahan kegiatan berdasarkan
komentar validator 1
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No.
4p.

Komentar

Revisi
Penambahan
pertanyaan
di
nomor 7 tentang
studi
kasus
mengenai
gangguan
kesehatan ginjal.

Produk Awal
Kegiatan 8

Produk Akhir
Kegiatan 8
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No.
4q.

4r.

Komentar

Revisi
Penambahan
pertanyaan
di
nomor
4
mengenai
analisis
bagaimana
mekanisme
tubuh
dapat
mengetahui rasa
dari
makanan
yang kita makan.

Produk Awal
Kegiatan 9-1

Produk Akhir
Kegiatan 9-1

Tidak
ada
penambahan
pertanyaan
karena
pertanyaan
sudah mencakup
materi.

Kegiatan 9-2

Kegiatan 9-2
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No.
4s.

Komentar

Revisi
Tidak
ada
penambahan
pertanyaan baru.

4t.

5. Untuk
Pertanyaan pada
pertanyaan
di kegiatan
10-2
kegiatan sistem tentang program
reproduksi bisa Keluarga
ditambahkan di Berencana
pertanyaan
ditambahkan
diskusi tentang tentang
alat
alat kontrasepsi kontrasepsi.
juga
dan
pertanyaan lain
yang
terkait
materi.

Produk Awal
Kegiatan 11

Produk Akhir
Kegiatan 11

Kegiatan 10-1
Gambar pada tabel 4.13 nomor 2.
Keterangan: Penomoran sebelumnya diperbaiki dan ada penambahan pertanyaan di nomor tentang
gangguan pada kesehatan reproduksi.
Kegiatan 10-2
Kegiatan 10-2
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No.
Komentar
Revisi
6a. Bisa
Pada
setiap
ditambahkan
panduan
pertanyaan
di kegiatan
awal
yang praktikum
menumbuhkan ditambahkan
rasa ingin tahu pertanyaan
siswa
pengantar
sesudah kalimat
pengantar.

Produk Awal
Kegiatan 1-1

Produk Akhir
Kegiatan 1-1
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No.
6b.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 1-2

Produk Akhir
Kegiatan 1-2
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No.
6c.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 2-1

Produk Akhir
Kegiatan 2-1
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No.

Komentar

Revisi

Produk Awal

Produk Akhir
Kegiatan 2-2
Gambar pada tabel 4.11 nomor 2

6d.

Kegiatan 3

Kegiatan 3
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No.
6e.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 4-1

Produk Akhir
Kegiatan 4-1
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No.
6f.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 4-2

Produk Akhir
Kegiatan 4-2
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No.
6g.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 5-1

Produk Akhir
Kegiatan 5-1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
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No.
6h.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 5-2

Produk Akhir
Kegiatan 5-2
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No.
6i.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 5-3

Produk Akhir
Kegiatan 5-3
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No.
6j.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 6

Produk Akhir
Kegiatan 6
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No.
6k.

Komentar

Revisi

6l.
6m.

Keterangan:
Urutan kegiatan
7-1 berubah
menjadi 7-3
karena ada
tambahan
kegiatan
berdasarkan
komentar
validator 1

Produk Awal
Kegiatan 7-1
(sebelumnya belum ada)
Kegiatan 7-2
(sebelumnya belum ada)
Kegiatan 7-3

Produk Akhir
Kegiatan 7-1
gambar pada tabel 4.11 nomor 1a
Kegiatan 7-2
Gambar pada tabel 4.11 nomor 1e
Kegiatan 7-3
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No.
6n.

Komentar

Revisi
Keterangan:
Urutan kegiatan
7-2
berubah
menjadi
7-4
karena
ada
tambahan
kegiatan
berdasarkan
komentar
validator 1

Produk Awal
Kegiatan 7-4

Produk Akhir
Kegiatan 7-4
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No.
6o.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 8

Produk Akhir
Kegiatan 8
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No.
6p.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 9-1

Produk Akhir
Kegiatan 9-1
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No.
6q

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 9-2

Produk Akhir
Kegiatan 9-2
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No.
6r.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 10-1

Produk Akhir
Kegiatan 10-1
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No.
6s.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 10-2

Produk Akhir
Kegiatan 10-2
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No.
6t.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 11

Produk Akhir
Kegiatan 11
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No.

Komentar

Revisi

7. Untuk
Hyperlink
pengenalan alat tombol
sudah
lab
supaya diperbaiki dan
diperbaiki lagi disesuaikan
sehingga sinkron antara tombol
gambar
dan dan foto alat.
nama alatnya.

Produk Awal
Aspek: Animasi Transisi
Rincian perbaikan ada pada tabel 4.11 poin 4a-4f

Aspek: Sumber Referensi
Kegiatan 1-1

8a. Untuk sumber Sebagian foto
gambar
bisa ada yang diganti
dicari
dari dengan
foto
sumber
yang yang bersumber
ilmiah,
dari
sumber
meminimalisir ilmiah. Sebagian
dari blog
lagi
tidak
diperbaiki
karena foto yang
digunakan
merupakan foto
Sumber foto:
kegiatan seharihari
yang https://satujam.com/tingkat-organisasi-kehidupan/
kebanyakan
diperoleh dari
sumber blog.

Produk Akhir

Kegiatan 1-1

Sumber foto:
https://www.simply.science/index.php/organizati
on-of-life
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No.
8b.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 1-2

Produk Akhir
Kegiatan 1-2

(foto tidak diganti karena foto dengan kualitas
High Definition diperoleh dari website pixabay)

8c.

Sumber Foto:
https://pixabay.com/id/photos/tinta-air-air-glasscairan-menitik-2427263/
Kegiatan 2-1

Sumber Foto:
https://www.rubrikmedia.com/tak-hanya-dagingbuah-ternyata-biji-pepaya-punya-manfaat-bagikesehatan/

Kegiatan 2-1

Sumber Foto:
https://www.garden.eco/corn-leaves
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No.
8d.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 2-2

Sumber Foto:
http://www.jurnalasia.com/bisnis/rambutan-binjailebih-unggul/

Produk Akhir
Kegiatan 2-2

Sumber Foto:
Indian Council Agricultural Research
https://icar.org.in/content/icar-directorategroundnut-research-develops-groundnut-varietyhigh-oleic-acid
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No.

Komentar

Revisi

Produk Awal

Produk Akhir

Sumber Foto:
https://pixabay.com/id/photos/pohon-kelapa-pantaipasir-3982337/

Sumber Foto:
United States Department of Agriculture:
Natural Resources Conservation Service
https://plants.usda.gov/core/profile?symbol=ORS
A#
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No.
8e.

8f.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 3

Produk Akhir
Kegiatan 3

Sumber Foto:
Encyclopedia Britannica
Sumber Foto:
https://kids.britannica.com/students/assembly/vie
https://debokongsapi.wordpress.com/2015/08/26/jer
w/217841
oan-ayam/
Kegiatan 4-1
Kegiatan 4-1

(foto tidak diganti karena foto dari kegiatan ini
merupakan representatif dari kegiatan seharihari dan sebagian besar banyak ditemukan pada
sumber website)
Sumber Foto:
http://ibudanmama.com/pola-asuh/beralih-minumsusu-dari-botol-ke-gelas/
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No.
8g.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 4-2

Produk Akhir
Kegiatan 4-2

(foto tidak diganti karena foto dengan kualitas
High Definition diperoleh dari artikel dari salah
satu website kesehatan)

8h.

Sumber Foto:
https://hellosehat.com/hidup-sehat/tips-sehat/fungsidan-jenis-jaringan-otot-manusia/
Kegiatan 5-1

Kegiatan 5-1

(foto tidak diganti karena foto dengan kualitas
High Definition diperoleh dari artikel sebuah
berita online)

Sumber Foto:
https://www.merdeka.com/peristiwa/menkesindonesia-kekurangan-kantong-darah.html
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No.
8i.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 5-2

Produk Akhir
Kegiatan 5-2

(foto tidak diganti karena menggunakan
dokumentasi sebagai foto pengantar pada
kegiatan 5-2)

8j.

Sumber Foto:
dokumentasi pribadi PBIO USD angkatan 2016
kelas B
Kegiatan 5-3

Kegiatan 5-3

(foto tidak diganti karena foto dengan kualitas
High Definition diperoleh dari artikel dari salah
satu website kesehatan)

Sumber Foto:
https://www.sehatq.com/artikel/cek-sekarangapakah-jantung-anda-memiliki-detak-jantungnormal-orang-dewasa
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No.
8k.

8l.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 6

Sumber Foto:
https://medium.com/@purnomoaji120/caramembuat-mie-goreng-yang-nikmat-dan-mudah4b58b1ef0778
Kegiatan 7-1

Produk Akhir
Kegiatan 6

Sumber Foto:
https://nationalgeographic.grid.id/read/13297130
/tempe-yang-mendunia-2
Kegiatan 7-1

(Foto pengantar sebelumnya belum ada karena
kegiatan 7-1 merupakan kegiatan tambahan atas
saran dari validator 1)

Sumber Foto:
http://www.rezagunawan.com/2009/01/keajaiban
-sang-napas/

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
180

No.
8m.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 7-2

Produk Akhir
Kegiatan 7-2

(Foto pengantar sebelumnya belum ada karena
kegiatan 7-2 merupakan kegiatan tambahan atas
saran dari validator 1)

Sumber Foto:
https://www.masbroo.com/tips-cara-budidayajangkrik.html

Sumber Foto:
https://www.thespruceeats.com/mung-beansprouts-juice-and-smoothie-2078334
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No.
8n.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 7-3

Produk Akhir
Kegiatan 7-3
(foto tidak diganti karena foto dari kegiatan ini
merupakan representatif dari kegiatan seharihari dan sebagian besar banyak ditemukan pada
sumber website, salah satunya artikel dari
okezone.com)

Sumber Foto:
https://lifestyle.okezone.com/read/2016/09/02/481/1
479922/jumlah-kalori-yang-terbakar-dari-kegiatansehari-hari
Keterangan: Urutan kegiatan 7-1 berubah menjadi
7-3 karena ada tambahan kegiatan berdasarkan
komentar validator 1
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No.
8o.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 7-4

Sumber Foto:
https://nationalgeographic.grid.id/read/131872192/ir
itasi-hingga-potensi-kanker-dampak-kebakaranhutan-bagi-kesehatan?page=all
Keterangan: Urutan kegiatan 7-1 berubah menjadi
7-3 karena ada tambahan kegiatan berdasarkan
komentar validator 1

Produk Akhir
Kegiatan 7-4

Sumber Foto:
https://nationalgeographic.grid.id/read/13198280
2/fakta-fakta-yang-perlu-anda-ketahui-tentangkebakaran-hutan-australia?page=all
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No.
8p.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 8

Produk Akhir
Kegiatan 8

Sumber Foto:
Sumber Foto:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jvi Gunawan, A.A.S, David B., Velinda D.P., and
Budi W. 2018.Development of Urine Hydration
m.15502
System Based on Urine Color and Support
Vector Machince. Procedia Computer Science.
Vol.135, pages 481-489. Diunduh dari
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii
/S187705091831490X pada Mei 2020
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No.
8q.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 9-1

Produk Akhir
Kegiatan 9-1

(foto tidak diganti karena foto dari kegiatan ini
merupakan representatif dari kegiatan seharihari dan sebagian besar banyak ditemukan pada
sumber website, salah satunya artikel dari
merdeka.com)

Sumber Foto:
https://www.merdeka.com/foto/dunia/28104/20120
418221944-makan-kue-dari-serangga-002-debbyrestu-utomo.html
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No.
8r.

Komentar

Revisi

Produk Awal
Kegiatan 9-2

Produk Akhir
Kegiatan 9-2
(foto tidak diganti karena foto dari kegiatan ini
merupakan foto tangkap layar dari sebuah
artikel berita tribun jogja)

8s.

Sumber Foto:
https://jogja.tribunnews.com/2020/01/03/kalanganpelajar-paling-banyak-direhabilitasi-akibat-narkobadi-magelang?page=2
Kegiatan 10-1

Kegiatan 10-1
(foto dengan kualitas High Definition tidak
diganti dan foto tersebut bersumber dari website
Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Semarang)
Sumber Foto:
http://www.lpmmissi.com/2016/10/pentingnyapengetahuan-kesehatan.html
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No.
8t.

Komentar

Revisi

Produk Awal

Produk Akhir

Kegiatan 10-2

Kegiatan 10-2
(foto tidak diganti karena cukup sedkit sumber
foto dengan kualitas High Definition. Foto ini
diperoleh dari salah satu website aplikasi
kesehatan digital)

8u.

Sumber Foto:
https://www.sehatq.com/artikel/berbagai-alasanpentingnya-program-asi-eksklusif
Kegiatan 11

Kegiatan 11
(foto tidak diganti karena foto dari kegiatan ini
merupakan representatif dari salah satu kegiatan
yang pernah dilakukan oleh masyarakat dan
sebagian besar banyak ditemukan pada sumber
website, salah satunya artikel dari website
Babinsa/ Bintara Pembina Desa Kasuari, Sorong
Timur)

Sumber Foto:
https://kasuari18-tniad.mil.id/2018/04/19/babinsasorong-timur-aktif-dampingi-posyandu/
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No.

Komentar

Revisi

9. Bisa
Penambahan
ditambahkan
tombol
menu
juga
untuk “sistematika
sistematika
penugasan" pada
laporannya
di halaman home.
menu.

Produk Awal
Aspek: Kelengkapan komponen

Produk Akhir
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No.

Komentar

Revisi
Ketika pengguna
menekan tombol
“sistematika
penugasan”,
maka
akan
muncul halaman
menunya

Produk Awal
(sebelumnya tidak ada)

Produk Akhir
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No.

Komentar

Revisi
Ketika pengguna
menekan tombol
icon di bawah
tulisan tersebut,
maka tampilan
akan masuk ke
google drive dan
ada file yang
bisa diunduh

Produk Awal

Produk Akhir
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Tabel 4. 14 Komentar/Saran dari Ahli Media (Validator 4) dan Revisi
No.

Komentar

Revisi

1. Pada
menu Penulisan
kata
pengantar
pengantar
pada
dituliskan bahwa bagian
tersebut
media interaktif diganti
menjadi
ini
diharapkan “Dengan
adanya
membantu belajar media interaktif ini
siswa di mana diharapkan
siswa
saja, tetapi kalimat dapat mempelajari
selanjutnya:
materi atau kegiatan
“tanpa
praktikum di mana
bergantung
saja dan kapan saja.
dengan LKS yang Selain itu, dengan
dibagikan
guru aplikasi
ini
karena
dalam diharapkan
media ini terdapat pembelajaran biologi
pengenalan alat di kelas menjadi lebih
lab dan panduan menarik dan semakin
pertanyaan
melibatkan
diskusi”-argumen partisipasi
siswa
ini sesuai dengan sehingga
dapat
fungsi
sebuah mengasah kreativitas
media interaktif. siswa”.

Produk Awal
Aspek: Penulisan Bahasa

Revisi
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No.
Komentar
Revisi
2. Ada
kesalahan Tulisan pada menu
penulisan menu panduan praktikum
panduan
di halaman home
praktikum pada sudah diperbaiki.
halaman home
3. a. Praktikum 9-2 a. Terminologi yang
pada
kolom
dipilih
adalah
tujuan
1
narkoba karena
memakai istilah
pada
artikel
psikotropika.
pengantar
Pada tujuan 2
menggunakan
memakai istilah
istilah narkoba.
narkoba. Akan b. Istilah
pilih
penggunaan
terminologi
psikotropika
mana?
diganti menjadi
Bandingkan
penyalahgunaan
dengan artikel
psikotropika.
pengantar.
c. Penulisan
b. Periksa kembali
kampanye
istilah
yang
narkoba diganti
digunakan
menjadi
apakah tepat bila
kampanye
anti
menyatakan
narkoba seperti
penggunaan
pada judul.
psikotropika?
d. Perbaikan tidak
Atau
hanya dilakukan

Produk Awal
Gambar pada tabel 4.13 nomor 9

Gambar pada 4.13 nomor 1s

Revisi
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No.

Komentar
penyalahgunaan
psikotropika?
c. Pada tujuan 2,
siswa
akan
membuat poster
kampanye
narkoba?
Pemahamannya
akan lebih pas
bila
ditulis
kampanye
antinarkoba.

Revisi
pada
bagian
tujuan kegiatan 92, melainkan juga
pada bagian cara
kerja
dan
pertanyaan.

4. Konsistensi
Untuk
berpindah
navigasi,
untuk layar
ke
depan,
berpindah
tombol perintah yang
halaman apakah digunakan “swipe”
menggunakan
ke
arah
kiri,
cara “swipe” atau sedangkan
untuk
“touch”.
kembali ke layar
Konsistensi
belakang, perintah
pilihan
metode yang
digunakan
navigasi ini juga adalah swipe ke arah
menjadi catatan kanan.
untuk isi panduan Perintah touch hanya
praktikum.
digunakan
untuk
menekan tombol.

Produk Awal

Revisi
Gambar pada 4.13 nomor 1 4r

Aspek: Animasi Transisi
Seluruh slide

Seluruh slide
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No.

Komentar

Revisi

Produk Awal

Revisi

5. Apakah alat yang Alat
yang Rincian perbaikan untuk animasi transisi bagian menu pengenalan alat laboratorium ada pada
ditampilkan di sini ditampilkan
pada tabel 4.11 poin 4a-4f.
merupakan
alat menu ini adalah alat
dalam praktikum yang
digunakan
yang
akan untuk
praktikum.
dilakukan siswa? Oleh karena itu, foto
Periksa lagi nama alat
tensimeter
dan foto, masih dihilangkan karena
ditemukan
pada
panduan
penempatan foto praktikum ini alat
yang tidak sesuai tersebut
tidak
dengan nama alat. digunakan
Aspek: Kelengkapan Komponen
6. Dapat
Penyusun
dipertimbangkan menambahkan menu
untuk
tutorial pemakaian
menambahkan
alat yang nantinya
Gambar pada tabel 4.13 nomor 9
menu
tutorial akan
terhubung
Sebelumnya tidak ada menu tutorial pemakaian
pemakaian media. dengan video yang
alat.
sudah diunggah di
video yang sudah
diunggah di youtube.
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No.
Komentar
7. a. Menu
daftar a.
pustaka
digunakan untuk
apa? Mengapa
bahan
bacaan
ditampilkan
terbatas, coba
tambahkan
sumber
dari
jurnal?
b. Bila rujukan ada
tautan dan bisa
diklik
tentu
membuat media
ini
lebih
menarik
b.
digunakan.

Revisi
Menu
daftar
pustaka
merupakan
rujukan
yang
digunakan
peneliti
dalam
menyusun
panduan
praktikum.
Peneliti juga akan
menambahkan
jurnal atau bahan
bacaan berupa ebook ke dalam
menu ini.
Rujukan
dapat
diklik dan akan
terhubung
ke
internet, kecuali
pada rujukan yang
berasal dari buku
erlangga karena
merupakan buku
komersil
dan
tidak ada versi
elektroniknya.

Produk Awal

Revisi
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No.

Komentar
c.

Revisi

Produk Awal

Revisi
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No.

Komentar

Revisi

8. Penempatan logo Penempatan
logo
USD terlalu mepet USD dipindahkan ke
tepi
layar. tengah
layar,
Sebaiknya
tepatnya di atas
penempatan logo tulisan
media
dipindah.
interaktif.
9. Nama
pembuat Nama
penyusun
bisa dipindahkan utama dipindahkan
ke tempat lain. ke bawah tulisan
Mungkin
di SMA/Ma Kelas XI.
bawah
tulisan
SMA/ MA kelas
XI.
10. Pojok
kanan Gambar
kepala
bawah
terdapat manusia
berwarna
gambar
kepala merah
dihapus
manusia berwarna karena pada dasarnya
merah
dengan fungsinya
untuk
bulatan
putih. menunjukkan bagian
Mengapa proporsi tengkorak manusia,
ukuran
kepala tetapi kurang sesuai
besar. Lalu apa sehingga dihapus dan
fungsi
bulatan susunan gambar yang
putih
tersebut? lain diubah.
apakah ada pilihan

Produk Awal
Aspek: Tampilan Media

Produk Akhir
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gambar lain yang
lebih menarik.
11. Pemilihan warna Pemilihan
warna
font pada tombol pada huruf tata tertib
tata tertib siswa siswa diganti dengan
kurang kontras. warna yang lebih
kontras.
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12. Foto kaca penutup Foto kaca penutup
tidak
nampak. diganti.
Sebaiknya ganti
foto.
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13. Apakah kegiatan Kegiatan praktikum
pada
11
bab dilakukan
secara
dilakukan secara urut.
Peneliti
urut? Lebih baik mengganti
nama
tambahkan nomor tombol
dengan
1-11
untuk urutan bab supaya
mempermudah
lebih mudah dibaca.
penggunaan.
14. Ruang
pada Ukuran tombol pada
halaman
daftar halaman daftar bab
bab
masih diperbesar.
longgar,
sebaiknya ukuran
tombol diperbesar
sehingga
setiap
label
tulisan
terbaca.
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Komentar bab 1:
15. a. Pada kegiatan 1- a.Tulisan font “bab 1
1 pilihan warna sel” di bagian judul
font pada “bab 1 dihapus
karena
sel”
tidak sudah ada identitas
kontras, begitu bab di halaman
juga
pada awal bab. Warna
pengantar.
pada
bagian
pengantar diganti
agar lebih kontras.
b. Gambar ilustrasi Foto pengantar di
tidak menolong kegiatan 1-1 diganti
kareng ukuran atas
saran
dari
kecil. Apakah validator 3. Ukuran
bisa diperbesar? gambar tidak bisa
Apakah
diganti, namun pada
mungkin agar revisi produk telah
link
sumber diaktifkan
tombol
gambar
yang
diaktifkan?
menghubungkan
Tujuannya agar dengan
artikel
memudahkan
sumber
gambar
mengamati
tersebut.
gambar dalam
ukuran
lebih
besar.
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c. Kolom
kedua Warna huruf dan
dibagian cara, bingkai pada cara
pilihan warna kerja diganti agar
tidak
kontras lebih kontras.
karena
warna
huruf dan latar
sama gelap.
Komentar bab 2:
16. Pada bagian judul Desain judul diganti
baik
untuk menjadi desain yang
kegiatan 2-1 dan sederhana,
yaitu
2-2
banyak hanya menampilkan
menggunakan
judul kegiatan.
unsur frame kotak
untuk tulisan yang
agak mengganggu
(frame panduan).
Sebaiknya wujud
desain judul di
frame
panduan
disederhanakan.

Gambar pada tabel 4.13 nomor 1a

Kegiatan 2-1

Kegiatan 2-1

Kegiatan 2-2

Kegiatan 2-2
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Komentar bab 3:
17. a. Pada
bagiana.
judul sebaiknya
pilih
desain
bingkai
yang
sederhana dan
ada kesalahan
penulisan
“Kegitan 3”.
b. Narasi
padab.
bagian
pengantar
terlalu mepet
tepian.
c. Pemilihan
c.
gambar ilustrasi
pada kegiatan 3
kurang cocok,
lebih
baik
diganti dengan
gambar
yang
lebih tepat dan
sesuai.

Desain
judul
disederhanakan dan
tulisan “kegiatan 3”
dihapus.

Kegiatan 3

Kegiatan 3

Narasi pada bagian
pengantar digeser
agar tidak mepet
tepian.

Gambar pada tabel 4.13 nomor 6d

Gambar
pada
kegiatan 3 diganti
dengan
gambar
tingkatan
organisasi
kehidupan.

Rincian perbaikan ada pada tabel 4.13 nomor 8 pada bagian kegiatan 3
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d. Penulisan
d.
poin-poin
pertanyaan
terlalu
berdekatan
dengan tepian
bingkai.

Penulisan poinpoin pertanyaan
digeser agar tidak
terlalu berdekatan
dengan
tepian
bingkai.

e. Pemilihan
e.
warna
pada
bagian
penugasan
kurang
kontras.

Warna
pada
bagian penugasan
diganti agar lebih
kontras
dan
mudah dibaca.
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Komentar bab 4:
18. a. Tombol back a.
berhimpitan
dengan
“KEGIATAN
BAB
4”.
Sebaiknya
tulisan digeser
saja. Lebih baik
bila
posisi
tulisan
tetap
seperti
bab
sebelumnya.

b. Judul kegiatan b.
4-1, khususnya
pilihan font dan
tata
letak
kurang
menarik.

Tulisan
“KEGIATAN
BAB
4”
dipindahkan sama
seperti
bab
sebelumnya agar
tidak berhimpitan
dengan
tombol
back.

Desain judul pada
kegiatan
4-1
diganti
dengan
desain yang lebih
sederhana.
Perbaikan ini juga
dilakukan pada
kegiatan 4-2.

Kegiatan 4-1

Kegiatan 4-1
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Kegiatan 4-2

c. Penempatan
c.Penempatan
cara pembuatan bingkai
larutan
larutan ringer ringer
digeser
kurang nyaman sehingga
tidak
dan menutupi menutupi gambar
gambar
tengkorak. Selain
tengkorak.
itu, peneliti juga
Pemilihan
mengganti warna
warna
juga agar lebih sesuai
kurang sesuai. dengan
warna
Pilihlah
dominan. Peneliti
harmoni warna juga memilih istilah
yang
sesuai ml agar konsisten
dengan warna dalam
penulisan
dominan dan satuan larutan.
pilih
konsistensi
antara cc atau
ml?

Kegiatan 4-2
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d. Cara
kerja d.
masih ada typo
selain itu terlalu
mepet
tepian
bingkai.

Perbaikan
penulisan
pada
kata-kata
“anganmu” yang
seharusnya
“tanganmu” serta
kata
“ambl”
menjadi “ambil”.
Posisi bingkai dan
tulisan
juga
diperbaiki
agar
tidak berdekatan.

Komentar bab 5:
19. a. Desain
pada a.Desain pada judul
judul panduan panduan
pada
cukup
kegiatan 5-1 hingga
mengganggu,
5-3 diganti dengan
selain itu judul desain yang lebih
bab
tidak sederhana.
terbaca
serta
pemilihan
ketebalan dan
penempatan font
tidak sesuai

Gambar pada tabel 4.12 nomor 1b dan 1c, serta tabel 4.13 nomor 1h

Kegiatan 5-1

Kegiatan 5-1

Kegiatan 5-2

Kegiatan 5-2
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b. Tulisan
pada b.
pengantar dan
tujuan
terlalu
mepet
tepian
bingkai.

Tulisan
narasi
pengantar
dan
tujuan diperbaiki
agar tidak terlalu
berdekatan
dengan bingkai.
Tulisan
tujuan
pada bab 5-2 dan
5-3
tidak
berdekatan
dengan
tepian
bingkai sehingga
hanya dirapikan
saja.

Kegiatan 5-3

Kegiatan 5-3

Kegiatan 5-1

Kegiatan 5-1

Kegiatan 5-2
Gambar pada tabel 4.13 nomor 6h
Kegiatan 5-3
Gambar pada tabel 4.13 nomor 6i
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Komentar bab 6:
20. a. Identitas bab 6 a.Desain
judul
makanan
dan disederhanakan di
sistem
mana
hanya
pencernaan
menampilkan judul
makanan pada kegiatan
saja.
bagian
judul Urutan
kegiatan
panduan tidak dan nama bab
nampak jelas. dihilangkan karena
Sebaiknya
sudah ditampilkan
identitas
bab pada halaman awal
diletakkan pada bab.
frame
awal.
Lebih
baik
tampil satu kali
saja dan tidak
perlu ditulis lagi
karena
sudah
ada pada bagian
halaman cover
setiap bab.
b. Pada bagianb.
alat dan bahan,
pemilihan
warna kuningorange
agar
konsisten.

Warna
kuning
digunakan untuk
menampilkan alat
dan orange untuk
bahan.
Pada
kegiatan 6, ada
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Kuning untuk kesalahan karena
alat? Orange menampilkan alat
untuk bahan?
dengan
warna
orange
dan
sebaliknya. Oleh
karena
itu,
pemilihan bingkai
diperbaiki
agar
konsisten
antarkegiatan.
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c. Pada cara kerjac.
apakah setiap
uji
tersebut
dikerjakan
secara
urut
atau acak? Bila
urut lebih baik
tambahkan
nomor.

Cara
kerja
dilakukan secara
urut, oleh karena itu
disetiap
langkah
kerja diberi nomor
urut.

Perbaikan nomor urut untuk setiap langkah kerja ada pada tabel 4.13 nomor urut 1 mulai dari
kegiatan 1-1- hingga kegiatan 11.
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Komentar bab 7:
21. a. Tulisan
judula.
awal “Bab 7
Sistem
Pernapasan”
sebaiknya
diturunkan
sedikit
agar
tidak bertumpuk
dengan gambar
latar (cover).

b. Pada
frameb.
panduan
praktikum 7-1
tata
letak
penulisan judul
tidak menarik.

Tulisan “Bab 7
Sistem Pernapasa”"
diturunkan
sehingga gambar
paru-paru terlihat.

Saat ini kegiatan
Desain
judul
kegiatan
7-1
diganti. Kegiatan 72 juga demikian
agar konsisten.

*Keterangan: saat ini kegiatan 7-1 menjadi
kegiatan 7-3 karena ada tambahan 2 kegiatan
dari validator 1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
212

*Keterangan: saat ini kegiatan 7-2 menjadi
kegiatan 7-4 karena ada tambahan 2 kegiatan
dari validator 1
c. Bagian
c.Perbaikan
posisi
Gambar pada tabel 4.13 nomor 6m
pengantar
agar bingkai tidak *Keterangan: saat ini kegiatan 7-1 menjadi kegiatan 7-3 karena ada tambahan 2 kegiatan dari
nampak bingkai bergeser.
validator 1
bergeser. Dan
Gambar pada tabel 4.3 nomor 6n
deskripsi
di
*Keterangan: saat ini kegiatan 7-2 menjadi kegiatan 7-4 karena ada tambahan 2 kegiatan dari
pengantar masih
validator 1.
mepet
tepian
bingkai.
d. Frame panduan d. Foto kebakaran
Rincian perbaikan ada pada tabel 4.13 nomor 8 pada bagian kegiatan 7-4
7-2,
foto
hutan
pada
kebakaran hutan
pengantar
tidak
nampak
kegiatan
7-2
sebaiknya ganti
diganti
dengan
foto
foto yang lebih
representatif.
representatif.
Komentar bab 8:
22. a. Gambar chart a. Gambar chart urin
Rincian perbaikan ada pada tabel 4.13 nomor 8 pada bagian kegiatan 8
urin
yang
diganti
dengan
digunakan
gambar
yang
adalah
untuk
bersumber
dari
ternak. Apakah
artikel ilmiah dan
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bisa digunakan
digunakan untuk
untuk
urin
urin manusia.
manusia?
b. Peletakan
b. Posisi peletakan
daftar
alat
daftar
alat
mepet tepian.
diperbaiki
agar
tidak berdekatan
dengan tepian.

c. Cara
kerja c. Cara
kerja
apakah
bisa
dilakukan secara
random
atau
urut. Oleh karena
perlu urut?
itu, ditambahkan
nomor urut pada
setiap cara kerja.
Perbaikan nomor urut untuk setiap langkah kerja
ada pada tabel 4.13 nomor urut 1 mulai
darikegiatan 1-1- hingga kegiatan 11.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
214

B. Kajian dan Penyempurnaan Produk Akhir
Produk akhir dari yang dihasilkan dari penelitian ini adalah hasil revisi atas
komentar dan saran dari 2 guru Biologi Kelas XI SMA, ahli materi, dan ahli
media. Komentar dan saran dari keempat validator tersebut dijadikan sebagai
landasan dalam revisi produk penelitian aplikasi panduan praktikum Biologi.
Ada beberapa aspek yang direvisi oleh validator agar produk penelitian ini
menjadi semakin baik dari produk sebelumnya. Berikut ini adalah aspek-aspek
yang mendapat masukan dari validator.
1. Kelengkapan Materi Praktikum
Aplikasi panduan praktikum Biologi ini terdiri atas 19 kegiatan yang
terdistribusi dalam 11 bab. Berdasarkan komentar dan saran validator,
kegiatan yang ada pada aplikasi ini perlu ditambah, yaitu pada materi sistem
pernapasan manusia. Validator menambahkan 2 kegiatan, yaitu kegiatan
praktikum kapasitas paru-paru manusia dan menghitung laju pernapasan pada
hewan serta tumbuhan. Oleh karena itu, peneliti menambahkan dua kegiatan
pada materi sistem pernapasan. 2 kegiatan sebelumnya digeser menjadi
kegiatan 7-3 dan 7-4, sedangkan kegiatan baru ditambahkan pada bagian awal
sehingga urutan kegiatan menjadi sebagai berikut:
a. Kegiatan 7-1 : Menghitung Kapasitas Paru-Paru Manusia
b. Kegiatan 7-2 : Menghitung Laju Pernapasan Hewan dan Tumbuhan
c. Kegiatan 7-3 : Frekuensi Pernapasan Manusia
d. Kegiatan 7-4 : Simulasi Pengaruh Kebakaran terhadap Pernapasan
Manusia
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2. Konsistensi Materi Praktikum
Konsistensi materi praktikum merupakan aspek yang berkaitan
dengan konsistensi antarkomponen dalam panduan praktikum. Komponen
dalam panduan praktikum antara lain pengantar, tujuan, alat dan bahan, cara
kerja, panduan pertanyaan, dan penugasan. Tidak banyak yang direvisi dalam
aspek ini karena sebagian besar sudah sesuai dan konsisten. Namun, pada
materi jaringan tumbuhan pada kegiatan 2-2 terdapat hal yang kurang sesuai
antara gambar pada narasi pengantar dan objek penelitian. Pada bagian
pengantar diilustrasikan menggunakan gambar pohon rambutan dan pohon
kelapa, sedangkan objek penelitiannya adalah tanaman kacang tanah dan
padi. Validator menyarankan untuk mengganti gambar ilustrasi yang sama
dengan objek penelitian. Oleh karena itu, gambar ilustrasi kegiatan 2-2
diganti dengan gambar tanaman kacang tanah dan padi.
Peneliti juga melakukan penyempurnaan produk akhir pada penelitian
ini. Walaupun validator hanya mengomentari bagian kegiatan 2-2, namun
peneliti juga memperbaiki hal yang serupa pada kegiatan yang lain. Setelah
ditelaah ternyata pada bagian kegiatan 2-1 juga terdapat perbedaan antara
gambar ilustrasi pengantar dan objek penelitian. Pada bagian pengantar,
gambar yang digunakan adalah gambar buah pepaya yang dibelah, sedangkan
objek penelitiannya adalah daun dan batang jagung, daun durian, daun Rheo
discolor, serta tempurung kelapa. Peneliti mengganti gambar ilustrasi
pengantar menggunakan salah satu objek penelitian, yaitu daun jagung seperti
pada tabel berikut.
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Tabel 4. 15 Penyempurnaan Aspek Konsistensi Materi Praktikum
Produk Awal

Produk Akhir

Keterangan: peneliti mengganti gambar ilustrasi pengantar agar sesuai dengan
objek penelitian
3. Kedalaman Materi Praktikum
Kedalaman materi praktikum berkaitan dengan bagaimana peneliti
merancang produk yang dapat mengupas materi secara mendalam. Dalam
hal ini, validator memberikan komentar dan saran untuk menambahkan
pertanyaan diskusi yang mengaitkan kegiatan praktikum dengan materi
yang dipelajari siswa atau berlevel Higher Order Thinking Skills (HOTS).
Peneliti memperbaiki panduan pertanyaan pada setiap kegiatan praktikum
dengan menambahkan atau mengganti pertanyaan ke level HOTS. Untuk

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
217

kegiatan praktikum yang cakupannya cukup luas, ada penambahan
pertanyaan HOTS, sedangkan pada materi yang tidak terlalu luas, peneliti
akan mengganti salah satu pertanyaan dengan pertanyaan HOTS. Rincian
perbaikan pertanyaan ini dapat dilihat pada tabel 4.13 nomor 4 mulai dari
kegiatan 1-1 hingga kegiatan 11 dan nomor 5 pada kegiatan 10-2.
Selain menambahkan pertanyaan HOTS, peneliti juga menambahkan
pertanyaan pengantar setelah bagian narasi pengantar. Pemberian
pertanyaan ini bertujuan untuk merangsang rasa ingin tahu siswa saat
hendak melakukan kegiatan praktikum. Oleh karena itu, di setiap kegiatan
diberi pertanyaan awal. Rincian pemberian pertanyaan ini dapat dilihat pada
tabel 4.13 nomor 6 dari kegiatan 1-1 hingga kegiatan 11.
4. Sumber Referensi
Pada aspek referensi, ada pergantian sebagian foto-foto ilustrasi
pengantar pada panduan praktikum. Hal ini dilakukan atas komentar dan
saran validator untuk menggunakan gambar yang bersumber dari sumber
ilmiah untuk meminimalisir penggunaan dari blogspot. Sebagian panduan
praktikum diganti menggunakan sumber foto dari artikel ilmiah, namun
sebagian juga menggunakan sumber foto dari website.
Sebagian foto pengantar menggunakan foto yang berkaitan dengan
kehidupan sehari-hari dan biasanya pada jurnal ilmiah jarang ditemui foto
keseharian dengan kualitas yang baik. Untuk mengatasi hal ini, peneliti
menggunakan foto yang bersumber dari website. Contoh website yang
digunakan adalah pixabay.com yang merupakan website yang bertujuan
untuk saling berbagi foto. Website tersebut berisi ratusan ribu foto yang
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dapat digunakan secara bebas untuk proyek desain. Rincian perubahan
sumber dan gambar ini dapat dilihat pada tabel 4.13 nomor 8 mulai dari
kegiatan 1-1 hingga kegiatan 11.
Kegiatan 1-1 menggunakan gambar dari salah satu website
pembelajaran, yaitu simply.science. Pada kegiatan 3 juga menggunakan
sumber dari website pembelajaran, yaitu kids.britannica.com. Peneliti juga
menggunakan website berita online, seperti foto pada kegiatan 5-1 dan
kegiatan 9-1 yang bersumber dari merdeka.com, foto kegiatan 7-3 dari
okezone.com, dan foto kegiatan 9-2 dari jogja.tribunnews.com. Untuk foto
kegiatan 2-1 bersumber dari website pertania, yaitu garden.eco. Pada
kegiatan

6

dan

7-4

menggunakan

foto

yang

bersumber

dari

nationalgeographic.grid.id yang merupakan website resmi dari National
Geographic Indonesia. Beberapa foto juga bersumber dari website
kesehatan, seperti foto pada kegiatan 4-2 yang bersumber dari
hellosehat.com, foto kegiatan 5-3 dan 10-2 yang bersumber dari sehatq.com,
dan foto pada kegiatan 4-1 yang bersumber dari website ibudanmama.com
yang berisi pengetahuan parenting. Foto dari kegiatan 10-1 dan 11
bersumber dari website miliki lembaga, yaitu pada kegiatan 10-1 bersumber
dari artikel lpmmissi.com yang merupakan website Lembaga Pers
Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Semarang dan kegiatan
11 yang bersumber dari kasuari18-tniad.mil.id yang merupakan website
publikasi dari Babinsa/ Bintara Pembina Desa Kasuari dari TNI AD Sorong
Timur.
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Beberapa foto yang digunakan ada yang bersumber dari website
pribadi, antara lain foto dari kegiatan 7-1 dari rezagunawan.com yang berisi
pengetahuan tentang self-healing, foto kegiatan 7-2 dari masbroo.com yang
berisi artikel tentang bisnis, kecantikan, dan tips budidaya, serta foto kedua
pada kegiatan 7-2 yang bersumber dari thespruceeats.com yang merupakan
website yang berbagi tentang resep masakan. Salah satu foto juga
menggunakan sumber dokumentasi pribadi peneliti, yatu pada kegiatan 5-2.
Sumber terakhir yang digunakan adalah website ilmiah, antara lain foto pada
kegiatan 2-2 yang bersumber dari icar.org.in sebuah lembaga penelitian
pertanian di Indian dan plants.usda.gov yang merupakan website penelitian
pertanian di US, serta foto pada kegiatan 8 yang bersumber dari salah satu
jurnal di sciencedirect.com
5. Animasi Transisi
Aspek animasi transisi berkaitan dengan perpindahan antarhalaman
pada aplikasi panduan praktikum Biologi ini. Ada beberapa perbaikan yang
dilakukan pada aspek ini berdasarkan komentar dan saran dari validator.
Ada beberapa transisi yang kurang tepat di bagian menu pengenalan
alat laboratorium di mana antara tombol dan foto alat laboratorium tidak
sesuai. Kesalahan transisi ada pada tombol pinset yang menampilkan foto
pipet tetes, tombol pipet tetes menampilkan foto rak tabung reaksi, tombol
rak tabung reaksi yang menampilkan foto respirometer, tombol tabung
reaksi yang menampilkan foto tensimeter, dan tombol tensimeter yang
menampilkan foto torso tubuh manusia. Perbaikan ini dilakukan dengan
membenahi hyperlink masing-masing tombol yang salah sehingga tombol
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akan menampilkan foto alat laboratorium sesuai dengan nama tombol
tersebut. Namun, khusus untuk tombol dan foto tensimeter dihilangkan
karena alat ini tidak digunakan pada kegiatan praktikum dalam aplikasi ini.
Selain menu pengenalan alat laboratorium, perbaikan juga dilakukan
pada tombol back di halaman tata tertib siswa slide 1. Tombol back ini
berfungi sebagai tombol yang mengembalikan tampilan ke submenu tata
tertib. Tata tertib siswa terdiri atas 3 slide dan masing-masing slide memiliki
tombol back. Namun, pada produk awal tombol back pada slide 1 ini tidak
berfungsi. Oleh karena itu, dilakukan perbaikan hyperlink pada tombol ini
agar berfungsi dengan baik dan sesuai tujuan. Rincian gambar untuk
perbaikan menu pengenalan alat laboratorium dan tata tertib ini dapat dilihat
pada tabel 4.11 nomor 3 dan 4.
Perbaikan transisi juga dilakukan pada perintah navigasi touch dan
swipe untuk berpindah halaman. Pada produk awal, perpindahan halaman
ke depan dapat dilakukan dengan cara menekan atau touch, sedangkan untuk
kembali ke halaman belakang atau sebelumnya dapat menggunakan
perintah swipe atau geser. Perintah swipe ini dapat digunakan untuk ke
depan dan ke belakang atau bolak balik halaman sampai halaman terakhir
di menu tersebut. Oleh karena itu, secara tidak langsung pengguna dapat
menggunakan menu touch maupun swipe untuk berpindah halaman. Pada
produk akhir, perintah untuk berpindah halaman diubah menjadi swipe ke
kanan atau ke kiri sesuai keinginan. Perintah touch hanya digunakan untuk
menekan tombol. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penggunaan
produk ini.
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6. Penulisan Bahasa
Perbaikan penulisan bahasa dilakukan untuk menyelesaikan
permasalahan kesalahan penulisan, penomoran, dan pemilihan kata. Pada
produk awal ada beberapa kesalahan penulisan sehingga harus diperbaiki.
Pada halaman home ada kesalahan penulisan pada tombol yang seharusnya
ditulis “Panduan Praktikum” tetapi ditulis menjadi “Paduan Praktikum”.
Oleh karena itu, peneliti memperbaiki penulisan tombol tersebut. Foto
perbaikan bagian ini ada pada tabel 4.14 nomor 2.
Kesalahan penulisan kata juga ada pada bagian cara kerja kegiatan
1-2 nomor 1 di mana kata “sama” terpotong karena ukuran bingkai yang
kurang diperbesar. Oleh karena itu, ukuran bingkai diperbesar agar kata
tersebut tidak terpotong. Selain itu, pada cara kerja nomor 1 pada kegiatan
4-1 terdapat kesalahan penulisan kata “anganmu” yang seharusnya
“tanganmu”. Peneliti pun memperbaiki penulisan kesalahan tersebut.
Kesalahan penulisan kata juga dijumpai pada halaman awal bab 9 di mana
kata “koordinasi” ditulis menjadi “koordonasi”. Rincian gambar perbaikan
kesalahan penulisan kata ini dapat dilihat pada tabel 4.11 nomor 1a, 1b, dan
1d.
Pemilihan kata pada bagian pengantar juga ada yang tidak sesuai
berdasarkan penilaian validator. Kalimat pada kata pengantar sebelumnya
adalah “tanpa bergantung dengan LKS yang dibagikan guru karena dalam
media ini terdapat pengenalan alat lab dan panduan pertanyaan diskusi”
yang dinilai tidak sesuai dengan fungsi sebuah media interaktif. Oleh karena
itu, peneliti mengubah kalimat tersebut menjadi “Dengan adanya media
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interaktif ini diharapkan siswa dapat mempelajari materi atau kegiatan
praktikum di mana saja dan kapan saja. Selain itu, dengan aplikasi ini
diharapkan pembelajaran biologi di kelas menjadi lebih menarik dan
semakin melibatkan partisipasi siswa sehingga dapat mengasah kreativitas
siswa”. Foto perbaikan bagian ini ada pada tabel 4.13 nomor 1. Pemilihan
kata juga diperbaiki pada bagian cara kerja nomor 3 pada kegiatan 4-1 agar
tidak menimbulkan salah tafsir. Pada produk awal dituliskan “Tuangkan
larutan HCl 15% ke dalam tulang”, kemudian peneliti mengganti kata
“tulang” menjadi “gelas beaker” seperti pada tabel 4.11 nomor 1c.
Revisi pemilihan kata juga dilakukan pada kegiatan 9-2 tentang
kampanye antinarkoba. Istilah psikotropika diganti menjadi narkoba karena
menyesuaikan dengan artikel pengantar. Selain itu, istilah “penggunaan
psikotropika” juga diganti menjadi “penyalahgunaan narkoba”, serta
istilah “kampanye narkoba” diganti menjadi “kampanye antinarkoba” agar
tidak menimbulkan salah tafsir. Rincian ini dapat dilihat pada tabel 4.14
nomor 3 poin a hingga d.
Validator juga menyarankan untuk memberikan penomoran pada
setiap cara kerja karena merupakan suatu urutan. Oleh karena itu, ada
penambahan nomor urut pada setiap cara kerja di seluruh panduan kegiatan
praktikum. Rincian penomoran ini dapat dilihat pada tabel 4.13 nomor 1
mulai dari kegiatan 1-1 hingga 11. Selain menambahkan nomor, peneliti
juga memperbaiki penomoran pada pertanyaan di kegiatan 10-1 di mana
pertanyaan nomor 3 terpotong sehingga ada 4 pertanyaan seperti pada tabel
4.13 nomor 2.
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7. Kelengkapan Komponen
Berdasarkan komentar dan saran validator, perlu ditambahkan
beberapa menu agar produk ini semakin baik. Menu sistematika pembuatan
laporan ditambahkan pada produk akhir ini agar pengguna dapat memahami
bagaimana panduan pembuatan laporan, baik mengenai format maupun
penulisannya. Selain itu, juga ditambahkan menu tutorial penggunaan media
yang berisi video tentang bagaimana menggunakan produk ini. Kedua
tombol menu ini ada pada halaman home seperti pada tabel 4.13 nomor 9
dan tabel 4.14 nomor 6. Selain itu, pada bagian menu daftar pustaka, peneliti
juga menambah sumber referensi yang dapat dibaca oleh pengguna sebagai
sumber pembelajaran pula. Pengguna dapat memilih salah satu sumber
pustaka, lalu akan otomatis terhubung ke internet, kecuali pada sumber buku
dari erlangga yang tidak mempunyai versi e-book sehingga tidak dapat
dihubungkan.

8. Tampilan Media
Tampilan media merupakan aspek yang paling banyak memperoleh
komentar dan saran perbaikan dari validator. Perbaikan tampilan ini dapat
dilihat secara rinci pada tabel 4.14 nomor 8 hingga 22c. Pada halaman cover,
peneliti mengubah posisi logo USD dan nama peneliti agar tidak terlalu
mepet dengan layar. Logo USD yang semula diletakkan pada pojok kiri atas
dipindahkan ke tengah di atas tulisan “media interaktif”, sedangkan nama
peneliti yang semula ada di sebelah logo USD dipindah ke bawah tulisan
“SMA/MA Kelas XI”. Selain itu, peneliti juga menghapus gambar kepala
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berwarna merah dengan lingkaran putih di dalamnya karena mengganggu
penampilan, sedangkan gambar-gambar lain digeser menyesuaikan halaman
cover.
Pada bagian halaman submenu tata tertib, tulisan tombol tata tertib
siswa kurang kontras dengan warna tombol. Semula warna tombol kuning
dan tulisannya berwarna hijau. Peneliti mengganti warna tulisan tersebut
dengan warna hitam dan warna tombol tetap berwarna kuning.
Selain itu, foto kaca penutup pada menu pengenalan alat laboratorium
tidak terlalu kelihatan. Hal ini bisa saja disebabkan karena faktor alat
pemotret dan pencahayaan ketika mengambil gambar ini. Oleh karena itu,
peneliti mengganti foto kaca penutup dengan foto yang bersumber dari
internet dengan kualitas yang lebih baik.
Pada menu daftar bab panduan praktikum, peneliti mengganti nama
dan ukuran tombol. Pada produk awal, tombol tersebut berukuran kecil dan
masing-masing bertuliskan nama setiap bab. Pada produk akhir, peneliti
mengganti tombol tersebut menjadi urutan nomor, seperti bab 1, bab 2, dan
seterusnya agar tidak terlalu menghabiskan ruang. Oleh karena itu, ukuran
dan susunan tombol juga dapat diperbesar.
Perbaikan tampilan ini juga dilakukan pada setiap bab. Pada bab 1
dilakukan perbaikan pada beberapa tampilan, yaitu perubahan desain judul
panduan praktikum. Judul panduan praktikum pada produk awal terdiri atas
judul kegiatan, nama bab, dan urutan kegiatan. Berdasarkan komentar
validator, desain judul kegiatan 1-1 disederhanakan menjadi judul kegiatan
saja karena urutan kegiatan dan nama bab sudah ditampilkan pada halaman
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awal bab. Peneliti juga mengubah warna bingkai pada narasi pengantar dari
warna ungu muda menjadi warna putih agar lebih kontras. Selain itu, di
bagian pengantar ada perubahan foto ilustrasi dengan gambar yang
bersumber dari sumber terpercaya. Namun, foto tersebut tetap tidak bisa
diperbesar. Untuk mengatasi hal ini, peneliti mengaktifkan tombol hyperlink
sehingga ketika pengguna mengklik foto tersebut maka akan langsung
terhubung ke artikel sumber gambar tersebut. Hal ini dapat mempermudah
pengguna untuk mengamati foto dalam ukuran yang lebih besar. Pergantian
warna juga dilakukan pada cara kerja kedua pada kegiatan 1-1, yaitu dari
warna ungu tua ke warna merah maroon dengan tulisan putih agar terlihat
lebih kontras. Perbaikan tampilan pada bab 1 ini dapat dilihat pada tabel
4.13 nomor 15a hingga 15c.
Perbaikan tampilan pada bab 2 tidak terlalu banyak, yaitu ada pada
desain judul. Sama seperti bab sebelumnya, desain judul panduan praktikum
pada kegiatan 2-1 dan 2-2 diganti menjadi desain yang lebih sederhana. Hal
ini dilakukan berdasarkan komentar dan saran validator bahwa unsur frame
kotak pada tulisan judul sedikit mengganggu. Oleh karena itu, peneliti
menyederhanakan desain tersebut dengan hanya menampilkan judul
kegiatan dalam frame yanglebih sederhana seperti pada tabel 4.13 nomor
16.
Pada kegiatan bab 3 ada 5 hal yang diperbaiki, meliputi desain judul,
posisi penulisan, pemilihan gambar, dan pemilihan warna. Desain judul
panduan praktikum kegiatan 3 disederhanakan agar tidak mengganggu
pandangan. Kemudian, posisi narasi pada bab 3 digeser agar tidak terlalu
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berdekatan dengan tepian bingkai. Pada bagian pengantar ini, validator juga
menyarankan untuk mengganti foto ilustrasi dengan foto yang lebih
‘nyaman’ dilihat. Peneliti pun mengganti foto ilustrasi tersebut dari yang
semula menampilkan tampilan organ dalam tubuh ayam menjadi gambar
tingkatan organisasi kehidupan seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1
nomor 8 pada bagian kegiatan 3. Perbaikan posisi penulisan juga dilakukan
pada bingkai pertanyaan karena pada produk awal penulisan pertanyaan
terlalu berdekatan dengan tepian bingkai. Peneliti menggeser penulisan
pertanyaan agar tidak terlalu berdekatan. Dalam hal pemilihan warna,
peneliti hanya mengganti warna pada bingkai penugasan dari warna hijau
tua menjadi hijau muda seperti yang ditampilkan pada tabel 4.13 nomor 17a17e.
Perbaikan tampilan bab panduan praktikum bab 4 dapat dilihat pada
tabel 4.13 nomor 18a-18d. Beberapa hal yang diperbaiki pada bab ini adalah
perubahan desain background tampilan daftar kegiatan bab 4, desain judul,
desain tambahan pembuatan larutan, dan posisi penulisan. Peneliti
menggeser tulisan “kegiatan bab 4” dari kanan ke kiri karena pada produk
sebelumnya posisi tersebut berhimpitan dengan tombol back. Selain itu,
peneliti juga menyederhanakan desain judul agar lebih menarik dan tidak
kelihatan terlalu ramai baik pada kegiatan 4-1 maupun 4-2. Peneliti juga
mengganti desain frame maupun warna pada desain pembuatan larutan
ringer di kegiatan 4-2. Pada produk awal frame desain tersebut berwarna
biru dengan tepian bingkai yang ornamen, namun pada produk akhir bingkai
tersebut disederhanakan tanpa ornaem rumit dan menggunakan warna putih
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agar harmonis dengan warna coklat yang dominan pada panduan kegiatan
tersebut. Selain mengganti desain, peneliti juga menggeser frame
pembuatan larutan ke kanan agar tidak menutupi gambar tengkorak pada
background. Pada kegiatan 4-1 dan 4-2 ini pula, peneliti menggeser
penulisan cara kerja agar tidak terlalu dekat dengan tepian bingkai cara
kerja.
Perbaikan pada bab 5 tidak terlalu banyak, yaitu berkaitan dengan
desain judul dan posisi penulisan. Atas komentar dan saran dari validator,
peneliti menyederhanakan desain judul pada kegiatan 5-1 hingga 5-3 sama
seperti perbaikan pada bab sebelumnya. Posisi penulisan juga diperbaiki
pada penulisan pengantar dan tujuan agar tidak terlalu berdekatan dengan
tepian bingkai. Perbaikan ini dapat dilihat secara rinci pada tabel 4.14
nomor 19a dan 19b.
Berbeda dengan bab 5, perbaikan tampilan pada bab 6 dilakukan
dalam 3 hal, yaitu perubahan desain judul panduan praktikum dengan desain
yang sederhana (tabel 4.14 nomor 20a-20c). Selain itu, pergantian warna
bingkai pada alat dan bahan yang dibutuhkan pada kegiatan 6. Pada produk
awal alat dan bahan menggunakan bingkai berwarna kuning dan oranye
yang disusun seperti papan catur, akan tetapi pada produk akhir diganti
menjadi kuning untuk alat dan oranye untuk bahan agar sama dan konsisten
seperti pada kegiatan praktikum lainnya. Hal terakhir yang diperbaiki adalah
pemberian nomor urut pada tombol judul cara kerja seperti pada tabel 4.13
nomor 20 c dan penomoran pada setiap langkah di cara kerja seperti pada
tabel 4.13 nomor 1 pada bagian kegiatan 6.
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Pada bab 7 ada 4 hal yang diperbaiki, antara lain posisi tulisan, desain
judul, posisi bingkai, dan pemilihan foto seperti pada tabel 4.14 nomor 21a21d. Posisi tulisan identitas bab 7 pada produk awal terlalu tinggi sehingga
menutupi gambar paru-paru. Peneliti menurunkan tulisan identitas bab 7 ini
sedikit ke bawah agar tidak menghalangi gambar paru-paru. Desain judul
baik pada kegiatan di bab 7 juga disederhanakan dengan menghilangkan
identitas urutan kegiatan dan nama bab karena sudah disebutkan pada
halaman sebelumnya. Di bagian pengantar, peneliti memperbaiki posisi
bingkai agar tidak bergeser seperti pada produk awal. Pada bagian foto
ilustrasi kegiatan tentang kebakaran, peneliti juga mengganti foto yang lebih
jelas seperti pada tabel 4.13 nomor 8 pada bagian kegiatan 7-4.
Pada bab 8 ada 3 hal yang diperbaiki, yaitu pergantian gambar, posisi
tulisan, dan penomoran seperti pada tabel 4.13 nomor 22a-22c. Gambar
grafik urin pada bab 8 diganti menjadi grafik urin yang bersumber dari
sumber ilmiah terpercaya, sedangkan untuk posisi tulisan dirapikan
terutama di bagian alat agar tidak terlalu berdekatan dengan tepian bingkai.
Kemudian, pada tombol judul cara kerja juga diberi penomoran karena
kegiatan bab 8 terdiri atas beberapa uji. Selain itu, pada setiap langkah
dalam cara kerja juga diberi penomoran seperti pada tabel 4.13 nomor 1
pada kegiatan 8.

Selain memperbaiki tampilan pada hal-hal yang diberi komentar dan
saran dari validator, peneliti juga melakukan perbaikan pada bagian lain yang
belum diberi komentar agar produk ini semakin baik. Peneliti menukar posisi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
229

tombol back dan tombol round yang ada pada menu panduan praktikum. Pada
produk awal, tombol back terletak pada halaman panduan dan berfungsi untuk
kembali ke halaman daftar kegiatan. Posisi ini diubah sehingga pada produk
akhir tombol back terletak di halaman daftar kegiatan sehingga fungsinya
konsisten seperti pada menu lain, yaitu mengembalikan tampilan ke halaman
submenu (daftar bab materi). Kemudian, tombol round yang semula berada
pada halaman daftar kegiatan dipindahkan ke halaman panduan agar berfungsi
untuk mengembalikan tampilan ke halaman daftar kegiatan.
Selain itu, hal yang disempurnakan lainnya adalah melakukan
penyederhanaan desain judul pada seluruh panduan praktikum walaupun
validator hanya menyarankan pada bab 1 hingga 7. Peneliti juga mengubah
desain judul pada panduan praktikum di bab 8 hingga 11 seperti pada tabel
4.15. Selain mengubah desain judul, peneliti juga merapikan posisi tulisan pada
setiap panduan praktikum agar tampilan produk semakin baik dan tidak ada
tulisan yang berhimpitan dengan bingkai.
Tabel 4. 16 Penyempurnaan Aspek Tampilan Judul Panduan Praktikum
Produk Awal
Kegiatan 8

Produk Akhir
Kegiatan 8

Kegiatan 9-1

Kegiatan 9-1
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Kegiatan 9-2

Kegiatan 9-2

Kegiatan 10-1

Kegiatan 10-1

Kegiatan 10-2

Kegiatan 10-2

Kegiatan 11

Kegiatan 11

Keterangan: peneliti menyederhanakan desain judul panduan praktikum pada setiap
kegiatan agar konsisten.

C. Pembahasan
Pengembangan produk media pembelajaran berupa aplikasi panduan
praktikum Biologi kelas XI SMA ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang
dirancang pada bab 3. Prosedur pengembangan media ini terdiri atas 5 langkah,
yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain,
dan revisi desain. Sebelum mengumpulkan data, peneliti melakukan studi
literatur terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di kurikulum 2013.
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Perubahan kurikulum KTSP ke 2013 menuntut siswa tidak hanya terpaku
pada pembelajaran teori saja, melainkan juga belajar dari aspek psikomotorik
maupun kognitif. Menurut Setiyadi dkk (2017) keseimbangan pengembangan
ketiga aspek tersebut dapat tercapai melalui proses pembelajaran sains yang
memanfaatkan berbagai sumber belajar, salah satunya dari kegiatan praktikum.
Oleh karena itu, peneliti ingin menggali potensi atau masalah yang berkaitan
dengan kegiatan praktikum Biologi kelas XI SMA.
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara bersama guru Biologi di
4 sekolah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain SMA Negeri 1
Kalasan, SMA Negeri 8 Yogyakarta, SMA Santo Mikael Sleman, dan SMA
Bopkri 2 Yogyakarta. Wawancara ini dilakukan mulai tanggal 4 September 2019
hingga 16 Oktober 2019. Wawancara ini dilakukan dengan sistematis
berdasarkan panduan pertanyaan yang telah dibuat. Tujuan wawancara ini
adalah untuk mengetahui kondisi nyata terkait dengan pelaksanaan praktikum
Biologi di kelas, khususnya pada kelas XI SMA. Data yang dikumpulkan
mengenai sudah sejauh mana guru memanfaatkan media pembelajaran berbasis
IT (Information Technology) dalam kegiatan praktikum.
Setelah melakukan wawancara, peneliti melakukan analisis kebutuhan
terkait dengan hasil wawancara tersebut. Rangkuman hasil wawancara dari 4
sekolah tersebut dapat dilihat pada tabel 4.1. Sebagian guru menyatakan bahwa
pernah menggunakan media berbasis IT untuk membantu pelaksanaan kegiatan
praktikum, akan tetapi belum optimal. Sebagian guru yang lain menyatakan
sama sekali belum pernah menggunakan media IT dalam pelaksanaan praktikum
di kelas. Di era globalisasi ini, tidak dapat dipungkiri bahwa siswa maupun kita
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sebagai manusia tidak bisa terlepas dari keberadaan android. Oleh karena itu,
peneliti menawarkan solusi agar pelaksanaan praktikum menjadi lebih menarik
dan siswa dapat semangat dalam melakukan kegiatan praktikum dengan
menyajikan panduan praktikum dalam sebuah aplikasi. Dengan adanya panduan
praktikum berbasis aplikasi diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan
kegiatan praktikum. Peneliti juga berharap agar melalui aplikasi ini siswa
menjadi lebih semangat belajar memahami konsep-konsep dalam pelajaran
Biologi seperti pernyataan Khuluqo (2016) yang mengatakan bahwa media
belajar berbasis multimedia yang disajikan dalam bentuk dokumen interaktif
dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan mudah
dimengerti. Guru-guru yang diwawancarai pun antusias dan tertarik dengan
pengembangan media aplikasi panduan praktikum Biologi kelas XI SMA.
Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah merancang desain aplikasi
panduan praktikum tersebut. Peneliti merancang dalam produk ini tidak hanya
berisi panduan praktikum, melainkan dilengkapi pula dengan pengenalan alat
laboratorium, dan menu pendukung lain seperti kata pengantar, tata tertib siswa
dan guru ketika di laboratorium, daftar pustaka, dan profil penyusun.
Keberadaan komponen pendukung seperti pengenalan alat laboratorium
bertujuan agar media ini dapat meningkatkan efektivitas belajar seperti yang
dinyatakan oleh Khuluqo (2016). Peneliti berharap bahwa siswa tidak hanya
belajar menggunakan panduan praktikum, melainkan juga dapat mengenal alatalat laboratorium melalui foto yang ada pada aplikasi ini. Peneliti merancang
background dari masing-masing komponen menggunakan aplikasi canva. Selain
itu, peneliti juga melakukan sesi pemotretan untuk memperoleh foto pengenalan
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alat laboratorium. Pemotretan tersebut dilakukan di Laboratorium Pendidikan
Biologi USD.
Langkah selanjutnya adalah membuat panduan praktikum dengan
menggunakan Microsoft Publisher mulai dari kegiatan bab 1 hingga kegiatan
bab 11. Panduan praktikum yang dibuat sesuai dengan variabel LKPD menurut
Prastowo (2011) di mana produk aplikasi panduan praktikum dikembangkan
dengan menyesuaikan tujuan pembelajaran dan materi dari setiap KD yang
bersangkutan. Selain itu, tugas dan latihan dalam panduan praktikum juga
disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, serta penyajian panduan praktikum
jelas serta mudah dibaca oleh pengguna. Setelah itu, peneliti menggabungkan
komponen-komponen tersebut dalam sebuah prototipe. Prototipe aplikasi ini
merupakan rancangan dasar yang dibuat menggunakan Microsoft Powerpoint
lengkap dari halaman awal hingga akhir bahkan hingga transisi hyperlink.
Prototipe ini digunakan sebagai landasan pembuatan panduan praktikum
menggunakan adobe flash oleh pihak ketiga. Dalam pengembangan produk ini
peneliti juga melibatkan pihak ketiga sebagai penyusun rancangan akhir ke
dalam Adobe Flash Professional CS6.
Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa produk ini tidak hanya memuat
panduan praktikum, melainkan juga memuat komponen lain. Ketika pengguna
masuk dalam aplikasi ini, pengguna akan melihat animasi loading berjalan.
Setelah itu, muncul halaman awal aplikasi ini. Apabila pengguna menekan layar,
maka akan muncul halaman home yang berisi menu-menu dalam panduan
praktikum ini, yaitu kata pengantar, tata tertib, pengenalan alat laboratorium,
panduan praktikum, daftar pustaka dan profil. Kata pengantar merupakan menu
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yang berisi sambutan dari peneliti. Menu tata tertib berisi aturan yang harus
dipatuhi oleh guru dan siswa selama berkegiatan di laboratorium. Kemudian,
pada menu pengenalan alat laboratorium pengguna akan melihat 28 foto alatalat laboratorium yang digunakan dalam kegiatan praktikum. Menu utama dalam
produk ini tentu saja adalah panduan praktikum. Menu daftar pustaka berisi
sumber referensi yang digunakan peneliti dalam menyusun produk ini,
sedangkan menu profil merupakan menu yang berisi nama pihak-pihak yang
terlibat dalam pengembangan produk ini dan autobiografi singkat peneliti.
Penggunaan aplikasi ini sudah dibuat dalam skenario story board yang dapat
dilihat pada lampiran 20. Pada bagian ini akan dijelaskan secara singkat
bagaimana penggunaan media ini. Setelah pengguna masuk ke halaman home,
pengguna hanya perlu menentukan akan kemana tujuan yang hendak dituju.
Apabila pengguna hendak melihat kata pengantar, maka pengguna cukup
menekan tombol pengantar. Begitu pula seterusnya bila pengguna ingin melihat
menu lain, maka pengguna cukup menekan menu yang ingin dilihat.
Pada produk awal perintah untuk berpindah halaman dilakukan dengan 2
cara, yaitu dengan cara menekan layar (touch) untuk maju ke halaman
selanjutnya dan menggeser layar ke kanan (swipe) untuk melihat halaman
sebelumnya. Perintah ini ada pada bagian yang memiliki lebih dari 1 halaman,
seperti pada tata tertib siswa, tata tertib guru, daftar pustaka, profil, dan panduan
praktikum. Selain perintah swipe, ada 3 tombol navigasi utama yang terletak di
bagian pojok kanan atas halaman. Tombol home yang terdapat pada 8 menu
utama yang berfungsi untuk mengembalikan tampilan ke menu home. Selain itu,
ada pula tombol back berbentuk segi lima yang berfungsi untuk kembali ke
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halaman sebelumnya. Tombol ini dijumpai pada tata tertib siswa dan guru,
pengenalan

alat

laboratorium,

dan

setiap

halaman

pada

panduan

praktikum.Tombol ketiga adalah tombol round yang hanya terdapat hanya pada
halaman daftar kegiatan di setiap bab panduan praktikum. Tombol ini berfungsi
untuk mengembalikan tampilan ke submenu daftar bab materi panduan
praktikum.
Pengguna dapat menggunakan aplikasi ini dengan cara menginstal file .apk
dari media ini. File tersebut dapat dibagikan melalui penyimpanan awan, media
chatting, maupun e-mail. Namun, untuk menginstal aplikasi ini pengguna
membutuhkan aplikasi installer, yaitu Adobe Air. Oleh karena itu, sebelum
menginstal aplikasi panduan praktikum ini pengguna perlu menginstal Adobe
Air. Setelah itu, pengguna dapat menginstal aplikasi panduan praktikum melalui
menu pengaturan file atau manager file pada smartphone pengguna.
Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan validasi produk.
Validasi ini bertujuan untuk menilai produk yang telah dibuat. Validasi produk
dilakukan mulai pada 5 Maret 2020 hingga 24 April 2020.Validasi produk ini
melibatkan ahli materi, ahli media, dan 2 guru Biologi SMA Kelas XI. Tahapan
validasi ini sedikit terkendala karena adanya pandemi covid-19 sehingga validasi
dari ahli materi terpaksa dilakukan secara online pada 6-24 April 2020
Hasil validasi produk media panduan praktikum ini memperoleh rata-rata
skor 3,6 dari Ibu D.E.W selaku validator 1 dari SMA Negeri 1 Banguntapan. Ibu
F.G.P. selaku validator 2 yang berasal dari SMA Santo Mikael 1 Sleman
memberikan rata-rata skor 3,9 terhadap produk ini. Ibu I.Y.L. selaku validator 3
atau ahli materi memberikan skor rata-rata 3,6 terhadap produk media ini,
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sedangkan Bapak H.M.A selaku validator 4 atau ahli media memberi skor ratarata 3,6. Validator 3 dan 4 merupakan dosen dari Pendidikan Biologi USD.
Rekapitulasi dari keempat nilai tersebut menghasilkan rata-rata 3,7 yang berarti
bahwa produk ini masuk dalam kategori sangat baik bila dibandingkan dengan
tabel 4.3. Hal ini menunjukkan bahwa indikator keberhasilan penelitian tercapai,
yaitu produk berkualitas minimal “baik” serta layak diujicobakan dalam lingkup
terbatas.
Selain memberikan penilaian, keempat validator juga memberikan
komentar dan saran terhadap produk yang telah dibuat oleh peneliti. Komentar
dan saran ini menjadi masukan agar produk yang dirancang semakin baik.
Keempat validator juga menyimpulkan bahwa produk ini layak digunakan
dengan revisi sesuai saran dan komentar.
Setelah merangkum hasil validasi produk, hal yang dilakukan adalah
memperbaiki produk sesuai dengan komentar dan saran dari validator. Perbaikan
dilakukan dengan cara yang sama, yaitu peneliti terlebih dahulu melakukan
perbaikan pada tampilan halaman menggunakan Microsoft Publisher 2019,
sedangkan untuk perbaikan tampilan background menggunakan Canva. Hal-hal
lain yang direvisi selain dari panduan dan background dijadikan dalam 1 folder,
lalu dikirimkan ke pihak ketiga untuk diperbaiki menggunakan Adobe Flash
Professional CS6.
Ada beberapa hal yang diperbaiki agar produk aplikasi panduan praktikum
ini semakin baik. Rincian perbaikan yang dilakukan secara lengkap dibahas pada
tabel 4.11 hingga tabel 4.14. Perbaikan yang dilakukan berkaitan dengan aspek
kelengkapan komponen, kelengkapan materi praktikum, konsistensi materi
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praktikum, kedalaman materi praktikum, sumber referensi, penulisan bahasa,
animasi transisi, dan tampilan media.
Pada aspek kelengkapan komponen, peneliti menambahkan 2 menu baru
dalam produk media ini, yaitu cara pemakaian media dan sistematika penugasan.
Menu cara pemakaian media bertujuan untuk memberikan informasi kepada
pengguna terkait cara menggunakan produk aplikasi panduan praktikum Biologi
ini. Menu sistematika penugasan berisi informasi mengenai panduan pembuatan
tugas laporan dan juga format laporan yang dapat menjadi pedoman siswa dalam
membuat laporan. Selain itu, juga ada contoh worksheet yang dapat dijadikan
sebagai pedoman bagi siswa dalam membuat worksheet. Selain menambahkan
menu baru, sumber referensi dalam daftar pustaka juga diperbaiki dengan
memperbanyak sumber referensi. Selain itu, pengguna juga dapat mengakses
sumber referensi tersebut dengan cara menekan salah satu tulisan sumber
referensi tersebut.
Peneliti juga menambahkan 2 kegiatan praktikum baru berdasarkan
komentar dan saran dari validator. Kegiatan yang ditambah adalah kegiatan 7-1
dan 7-2 pada bab sistem pernapasan manusia. Pada bab tersebut peneliti
menambahkan kegiatan menghitung kapasitas paru-paru manusia serta
menghitung laju pernapasan hewan dan tumbuhan. Oleh karena itu, kegiatan 71 dan 7-2 pada produk awal diubah menjadi urutan kegiatan 7-3 dan 7-4.
Selain menambah kegiatan praktikum, peneliti juga menyesuaikan antara
gambar ilustrasi narasi pengantar dengan objek penelitian yang akan digunakan.
Hal ini berkaitan dengan konsistensi materi praktikum. Peneliti mengganti
beberapa gambar ilustrasi pengantar agar sama dengan objek yang akan
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digunakan. Misalnya, kegiatan menggunakan objek batang jagung, maka
peneliti menyesuaikan gambar ilustrasi dengan menggunakan foto tanaman
jagung.
Dalam aspek kedalaman materi praktikum, peneliti menambahkan atau
mengganti beberapa panduan pertanyaan dengan pertanyaan yang berlevel
HOTS. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa.
Selain itu, hal ini juga mengasah kemampuan analisis siswa atas apa yang sudah
dipelajari dengan hal yang dikaitkan pada kegiatan praktikum. Selain
menambahkan pertanyaan HOTS, peneliti juga menambahkan pertanyaan
pengantar pada setiap panduan kegiatan praktikum untuk merangsang rasa ingin
tahu siswa terhadap apa yang akan dilakukan pada kegiatan praktikum.
Berkaitan dengan sumber referensi, ada pergantian beberapa gambar
ilustrasi pengantar dengan gambar yang bersumber dari sumber ilmiah. Namun,
karena kegiatan praktikum ini dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari manusia
menyebabkan foto-foto yang sesuai kebanyakan diperoleh dari website berita
maupun kesehatan. Oleh karena itu, peneliti juga menggunakan sumber tersebut
sebagai sumber gambar ilustrasi.
Pada aspek penulisan bahasa ada perbaikan pada beberapa kesalahan
penulisan yang masih ada pada produk awal, memberi nomor urut pada setiap
langkah kerja, pemilihan terminologi yang konsisten dan sesuai, serta
memperbaiki beberapa kalimat. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan salah
tafsir ketika pengguna membaca media ini.
Aspek lain yang diperbaiki adalah animasi transisi. Aspek ini berkaitan
dengan perpindahan antarmenu atau tampilan. Pada produk awal masih dijumpai
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beberapa perintah tombol yang belum berfungsi maupun transisi yang salah.
Contohnya adalah, tombol back yang tidak berfungsi dan ketidaksesuaian antara
tombol pengenalan alat dengan foto yang ditampilkan. Oleh karena itu, peneliti
memperbaiki hal ini agar media dapat berfungsi dengan baik dan sesuai seperti
yang diharapkan.
Aspek terakhir yang diperbaiki adalah tampilan media. Aspek ini berkaitan
dengan penempatan tulisan dalam bingkai, pemilihan warna, posisi background.
Peneliti memperbaiki penulisan setiap bagian dalam panduan praktikum karena
masih ditemukan tulisan yang posisi penulisannya terlalu berdekatan dengan
bingkai. Dalam hal pemilihan warna, ada perbaikan di beberapa tampilan yang
pada produk awal warnanya kurang hamonis dengan warna dominan maupun
warna yang tidak kontras dengan tampilan background. Peneliti juga mengubah
beberapa posisi background agar tidak berhimpitan dengan tombol pada media
tersebut.
Selain melakukan perbaikan berdasarkan komentar dan saran dari
validator, peneliti juga menyempurnakan produk dengan mengubah tombol
navigasi agar konsisten. Perubahan ini ada pada peletakan tombol back dan
round yang ada pada bagian panduan praktikum. Pada produk awal, tombol back
digunakan untuk kembali ke daftar kegiatan panduan praktikum di setiap bab
dan tombol round digunakan untuk kembali ke submenu daftar bab materi
panduan praktikum. Sedangkan, pada produk akhir tombol back diletakkan pada
daftar kegiatan setiap bab agar fungsinya konsisten seperti pada bagian yang
lain, yaitu untuk mengembalikan tampilan ke halaman submenu daftar bab
materi. Tombol round diletakkan khusus pada halaman panduan pratikum dan
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digunakan untuk mengembalikan tampilan ke halaman daftar kegiatan setiap
bab.
Hasil akhir produk aplikasi panduan praktikum ini dibagikan kepada guru
dan siswa dalam bentuk link Google Drive. Dalam link tersebut berisi file apk
Adobe Air, file apk Panduan Praktikum Biologi Kelas XI, dan video tutorial cara
menginstal kedua aplikasi tersebut seperti pada gambar 4.32. Setelah kedua
aplikasi tersebut diinstal, maka tampilan icon aplikasi Adobe Air dan aplikasi
Panduan Praktikum Biologi Kelas XI seperti pada gambar 4.33.

Gambar 4. 33 Tampilan icon aplikasi
Panduan Praktikum Biologi Kelas XI dan
Adobe Air yang sudah diinstal di android
Sumber: Dokumentasi pribadi peneliti

Gambar 4. 32 Isi link google drive yang
dibagikan kepada siswa dan guru
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D. Kendala dan Keterbatasan Pengembangan
Dalam pengembangan produk aplikasi panduan praktikum Biologi ini ada
beberapa kendala yang dihadapi peneliti. Adapun kendala tersebut antara lain,
produk yang dikembangkan ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Hal ini
disebabkan karena materi yang dibahas dalam produk aplikasi panduan
praktikum ini mencakup seluruh materi pelajaran Biologi kelas XI pada semester
1 dan 2. Namun, hal ini tidak menjadi kendala utama karena sudah teratasi
dengan baik dengan masa pembuatan produk awal dan revisi produk masingmasing sekitar 2 bulan.
Proses validasi terkendala karena ketersediaan smartphone hanya ada 1.
Hal ini menyebabkan proses validasi pada 4 validator dilakukan secara bergiliran
satu per satu. Pada akhir Maret 2020, peneliti sudah memperoleh hasil validasi
dari 2 guru Biologi dan ahli media. Namun, ketika hendak melakukan validasi
bersama ahli materi pembelajaran ada pandemi covid-19 yang menyebabkan
tidak ada kegiatan pembelajaran di kampus. Oleh karena itu, kegiatan validasi
bersama ahli materi dilakukan secara online. Peneliti merekam bagaimana cara
kerja produk ini menggunakan aplikasi Screen Recorder, kemudian dikirim via
email kepada ahli materi bersama dengan lembar validasi, silabus, dan RPP
produk ini.
Selain kendala yang dihadapi, ada beberapa hal yang menjadi keterbatasan
produk yang dikembangkan ini, yaitu produk ini dikembangkan berdasarkan
hasil wawancara 4 guru Biologi di sekolah negeri dan swasta di Daerah Istimewa
Yogyakarta sehingga informasi yang diperoleh cukup terbatas. Oleh karena itu,
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produk yang dikembangkan hanya relevan terhadap permasalahan guru di 4
sekolah tersebut dan belum tentu relevan dengan kondisi sekolah yang lain.
Untuk mengoperasikan aplikasi panduan praktikum ini pengguna
membutuhkan aplikasi Adobe Air (Adobe Integrated Runtime). Karena Adobe
Air digunakan untuk menjalankan program berbasis flash, maka pengguna harus
menginstal aplikasi ini sebelum menginstal aplikasi panduan praktikum. File apk
Adobe Air juga sudah disertakan pada link google drive yang dibagikan peneliti.
Pada dasarnya, untuk menginstal kedua aplikasi ini tidak memerlukan storage
space yang begitu besar dibandingkan dengan menginstal aplikasi dari Play
Store. Selain itu, penyimpanan aplikasi Adobe Air dapat dialihkan ke SD Card
sehingga tidak mengganggu internal storage android pengguna.
Produk aplikasi panduan praktikum ini juga belum dilengkapi dengan
fasilitas untuk menjawab pertanyaan diskusi. Hal ini disebabkan karena software
pengembang produk belum kompatibel untuk mengembangkan fasilitas ini.
Oleh karena itu, saat melaksanakan kegiatan praktikum menggunakan produk
panduan aplikasi ini, siswa perlu menuliskan jawaban pertanyaan diskusi secara
konvensional. Selain itu, untuk mengembangkan aplikasi ini dibutuhkan biaya
yang lebih besar daripada panduan praktikum konvensional, namun
penggunaannya dapat diterapkan untuk jangka waktu yang panjang. Apabila
melihat dari durasi pemakaian dan biaya yang dikeluarkan, memungkinkan bagi
guru untuk mengembangkan produk serupa dengan bekerja sama antarguru
Biologi dari sekolah lain.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian dan pengembangan media aplikasi android
panduan praktikum Biologi Kelas XI SMA/ MA menggunakan Adobe Flash
Professional CS6, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:
1. Pengembangan desain produk aplikasi panduan praktikum Biologi kelas XI
SMA/MA menggunakan Adobe Flash Professional CS6 menghasilkan file
.apk berukuran 24 MB yang dapat diinstal pada smartphone dengan OS
android minimal versi 5. Pengguna perlu menginstal Adobe Air sebagai
installer aplikasi panduan praktikum tersebut. Komponen aplikasi ini terdiri
atas menu pengantar, tata tertib, pengenalan alat laboratorium, panduan
praktikum, daftar pustaka, dan profil.
2. Media aplikasi panduan praktikum Biologi Kelas XI SMA/ MA memiliki
kualitas produk dengan kategori “sangat baik” berdasarkan penilaian 4
validator. Rekapitulasi hasil validasi dari 4 validator memiliki rata-rata skor
3,7.
3. Berdasarkan penilaian validator, produk aplikasi panduan praktikum Biologi
kelas XI SMA/MA layak untuk diujicobakan dalam lingkup terbatas. Namun,
validator menyatakan bahwa hal tersebut dapat dilakukan apabila peneliti
melakukan perbaikan atas komentar dan saran dari validator.
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B. Saran atau Rekomendasi
Setelah penelitian pengembangan produk aplikasi panduan praktikum
Biologi ini dilakukan, peneliti menuliskan saran yang dapat menjadi
rekomendasi untuk mendukung penelitian selanjutnya. Adapun saran yang dapat
diberikan antara lain:
1. Melakukan wawancara analisis kebutuhan dengan lebih dari 4 guru Biologi
kelas XI SMA agar mendapat data yang lebih luas cakupannya.
2. Pengembangan aplikasi panduan praktikum menggunakan software yang
lebih kompatibel untuk membuat program yang dapat memberikan fasilitas
pengisian jawaban hasil kegiatan praktikum secara langsung.
3. Pengembangan aplikasi panduan praktikum menggunakan software yang
tidak perlu menggunakan software lain untuk menjalankan produk aplikasi
tersebut agar pengguna tidak perlu menginstal 2 aplikasi.
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LAMPIRAN
Lampiran 1 Panduan Skoring Instrumen Validasi Aspek Materi Pembelajaran
oleh Ahli Materi dan Guru Mata Pelajaran
No.
Pernyataan
Kriteria/ Indikator
1. Format panduan 1. Panduan
praktikum
praktikum
terdiri atas halaman
lengkap
judul utama, penyusun,
kata pengantar, daftar
materi
panduan
praktikum, tata tertib
laboratorium.
2. Isi panduan praktikum
meliputi
tujuan
praktikum, dasar teori,
alat
dan
bahan,
prosedurkerja, panduan
pertanyaan diskusi dan
pengolahan data.
2. Materi praktikum 1. Materi/ bab dalam
sesuai
dengan
setiap
panduan
Kompetensi Dasar
praktikum
sesuai
dengan
KD Biologi
kelas XI.
2. Materi dalam panduan
praktikum
dikaitkan
dengan
kehidupan
sehari- hari siswa.

3.

Panduan
1. Panduan
praktikum
praktikum
ditulis dengan runtut
disajikan dengan
sesuai
dengan
runtut
sesuai
materi/
bab
dengan
materi
pembelajaran biologi
pembelajaran
kelas XI.
2. Konsistensi penulisan
panduan
praktikum
antarmateri cenderung
sama.

4.

Kesesuaian antara 1. Judul
panduan
petunjuk
praktikum, materi, dan
praktikum, materi,
tujuan praktikum saling
dan
indikator
berkaitan.
yang ingin dicapai
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Panduan Skoring
4: kriteria nomor 1 dan
2 lengkap
3: kriteria nomor 1
tidak lengkap, namun
kriteria nomor 2
lengkap
2: Kriteria nomor 1
lengkap,
namun
kriteria nomor 2 tidak
lengkap
1: jika kriteria 1 dan 2
tidak lengkap

 4: jika kriteria 1 dan 2
tercapai
 3: jika kriteria 1
tercapai,
namun
kriteria 2 tidak terlalu
tercapai
 2: jika kriteria 1 tidak
tercapai,
namun
kriteria 2 tercapai
 1: jika kriteria 1 dan 2
tidak tercapai
 4: jika kriteria 1 dan 2
tercapai
 3: jika kriteria 1
tercapai,
namun
kriteria 2 tidak terlalu
tercapai
 2: jika kriteria 1 tidak
tercapai,
namun
kriteria 2 tercapai
 1: jika kriteria 1 dan 2
tidak tercapai
 4: jika kriteria 1 dan 2
tercapai
 3: jika kriteria 1
tercapai,
namun
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No.

Pernyataan

5.

Langkah
kerja
praktikum ditulis
dengan jelas

6.

Pertanyaan
diskusi membantu
siswa
dalam
menemukan
konsep
pembelajaran

7.

Panduan
praktikum ditulis
menggunakan
bahasa
yang
komunikatif

8.

Panduan
praktikum dibuat
menggunakan
bahasa Indonesia
yang baik dan
benar

Kriteria/ Indikator
Panduan Skoring
2. Indikator yang dicapai
kriteria 2 tidak terlalu
sesuai dengan tujuan
tercapai
panduan praktikum.
 2: jika kriteria 1 tidak
tercapai,
namun
kriteria 2 tercapai
 1: jika kriteria 1 dan 2
tidak tercapai
1. Langkah
kerja  4: jika kriteria 1 dan 2
praktikum ditulis secara
tercapai
runtut dan terarah.
 3: jika kriteria 1
2. Langkah
kerja
tercapai,
namun
membimbing
siswa
kriteria 2 tidak terlalu
menemukan
hasil
tercapai
praktikum
yang  2: jika kriteria 1 tidak
diharapkan.
tercapai,
namun
kriteria 2 tercapai
 1: jika kriteria 1 dan 2
tidak tercapai
1. Pertanyaan
diskusi  4: jika kriteria 1 dan 2
sesuai dengan tujuan
tercapai
praktikum.
 3: jika kriteria 1
2. Pertanyaan
diskusi
tercapai,
namun
berkaitan
dengan
kriteria 2 tidak terlalu
kegiatan
yang
tercapai
dilakukan siswa.
 2: jika kriteria 1 tidak
tercapai,
namun
kriteria 2 tercapai
 1: jika kriteria 1 dan 2
tidak tercapai
1. Bahasa
penulisan  4: jika kriteria 1 dan 2
panduan
praktikum
tercapai
mudah
dipahami  3: jika kriteria 1
pembaca.
tercapai,
namun
2. Penulisan
panduan
kriteria 2 tidak terlalu
praktikum
tidak
tercapai
menimbulkan
tafsir  2: jika kriteria 1 tidak
ganda pembaca.
tercapai,
namun
kriteria 2 tercapai
 1: jika kriteria 1 dan 2
tidak tercapai
1. Penulisan kata, kalimat,  4: jika kriteria 1 dan 2
singkatan
dalam
tercapai
panduan
praktikum  3: jika kriteria 1
sesuai dengan Pedoman
tercapai,
namun
Umum Ejaan Bahasa
kriteria 2 tidak terlalu
Indonesia (PUEBI)
tercapai
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No.

Pernyataan

9.

Model
animasi
panduan
praktikum sesuai
dengan kebutuhan
pembelajaran
siswa

10.

Model
animasi
panduan
praktikum
mempermudah
pembelajaran
biologi siswa

Kriteria/ Indikator
Panduan Skoring
2. Penulisan
panduan  2: jika kriteria 1 tidak
praktikum
tercapai,
namun
menggunakan bahasa
kriteria 2 tercapai
baku
 1: jika kriteria 1 dan 2
tidak tercapai
1. Model animasi panduan  4: jika kriteria 1 dan 2
praktikum membantu
tercapai
siswa
menemukan  3: jika kriteria 1
konsep pembelajaran.
tercapai,
namun
2. Model animasi panduan
kriteria 2 tidak terlalu
praktikum membantu
tercapai
siswa dalam melakukan  2: jika kriteria 1 tidak
kegiatan
praktikum
tercapai,
namun
mandiri
kriteria 2 tercapai
 1: jika kriteria 1 dan 2
tidak tercapai
1. Model animasi panduan  4: jika kriteria 1 dan 2
praktikum
dapat
tercapai
diakses di mana sana  3: jika kriteria 1
dan kapan saja oleh
tercapai,
namun
siswa.
kriteria 2 tidak terlalu
2. Model animasi panduan
tercapai
praktikum
mudah  2: jika kriteria 1 tidak
dibawa.
tercapai,
namun
kriteria 2 tercapai
 1: jika kriteria 1 dan 2
tidak tercapai
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Lampiran 2 Panduan Skoring Instrumen Validasi Aspek Media/ Tampilan Animasi
oleh Ahli Media/ Konten
No.
1.

Pernyataan

Kriteria/ Indikator

Cover dan judul 1. Judul praktikum sesuai 
sesuai
dengan
dengan materi praktikum.
materi praktikum 2. Gambar/ background utama 
panduan praktikum sesuai
dengan mata pelajaran yang
dipelajari.




2.

Tampilan
1. Tampilan background tidak 
background
mengganggu
fokus
sesuai
dengan
pengguna animasi.
kontras
warna 2. Jika animasi menggunakan 
tampilan animasi
warna
gelap,
tampilan
background yang digunakan
menggunakan warna terang.
3. Jika animasi berwarna
terang, background yang 
digunakan berwarna gelap.



3.

Background yang 1. Gambar background
digunakan sesuai
dengan
setiap
dengan
praktikum.
pembelajaran
2. Background
biologi
mengganggu
pengguna.

sesuai 
materi

tidak
fokus
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Panduan
Skoring
4: jika kriteria 1
dan 2 tercapai
3: jika kriteria 1
tercapai, namun
kriteria 2 tidak
terlalu tercapai
2: jika kriteria 1
tidak tercapai,
namun kriteria 2
tercapai
1: jika kriteria 1
dan 2 tidak
tercapai
4: jika indikator
1, 2, dan 3
tercapai
3: jika indikator
1
tercapai,
namun indikator
2 dan 3 tidak
tercapai
2: jika indikator
1 tidak tercapai,
namun indikator
2 dan 3 tercapai
1: jika indikator
1, 2, dan 3 tidak
tercapai
4: jika kriteria 1
dan 2 tercapai
3: jika kriteria 1
tercapai, namun
kriteria 2 tidak
tercapai
2: jika kriteria 1
tidak tercapai,
namun kriteria 2
tercapai
1: jika kriteria 1
dan 2 tidak
tercapai
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No.
4.

Pernyataan

Kriteria/ Indikator

Animasi
yang 1. Animasi tidak mengganggu 
digunakan tidak
fokus pengguna.
terlalu
meriah 2. Transisi
animasi
tidak
atau mengganggu
mengganggu
kegiatan 
fokus pengguna
praktikum siswa.
3. Warna
animasi
sesuai
dengan warna background
maupun
tulisan
dalam 
panduan praktikum.



5.

Gambar
yang 1. Gambar jelas, tidak kabur. 
disajikan jelas
2. Proporsi ukuran gambar
sesuai antara panjang dan 
lebar.




6.

Tampilan animasi
menarik
minat
pengguna

1. Animasi yang digunakan 
berkaitan dengan mata
pelajaran Biologi.

2. Animasi yang digunakan
merupakan
animasi
interaktif.
3. Tampilan warna dan animasi 
memotivasi pengguna dalam
melaksanakan praktikum.



7.

Layout animasi 1. Penempatan animasi tidak 
proporsional bagi
mengganggu konten materi.
pembaca
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Panduan
Skoring
4: jika indikator
1, 2, dan 3
tercapai
3: jika indikator
1 dan 2 tercapai,
namun indikator
3 tidak tercapai
2: jika indikator
1 dan 2 tidak
tercapai, namun
indikator
3
tercapai
1: jika indikator
1, 2, dan 3 tidak
tercapai
4: jika kriteria 1
dan 2 tercapai
3: jika kriteria 1
tercapai, namun
kriteria 2 tidak
tercapai
2: jika kriteria 1
tidak tercapai,
namun kriteria 2
tercapai
1: jika kriteria 1
dan 2 tidak
tercapai
4: jika kriteria 1,
2, dan 3 tercapai
3: jika kriteria 1
dan 2tercapai,
namun kriteria
3 tidak tercapai
2: jika kriteria 1
dan 2 tidak
tercapai, namun
kriteria
3
tercapai
1: jika kriteria 1,
2, dan 3 tidak
tercapai
4: jika kriteria 1,
2, dan 3 tercapai
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No.

Pernyataan

Kriteria/ Indikator
2. Penempatan animasi sesuai 
dengan tempatnya.
3. Animasi tidak diletakkan
terlalu pinggir atau terlalu
berdekatan




8.

Panduan
1. Panduan praktikum dapat 
praktikum
dibuka menggunakan pc,
berbasis animasi
smarthphone.

mudah digunakan 2. Panduan praktikum mudah
dioperasikan dan responsif
dengan cepat.
3. Panduan praktikum mudah 
dibagikan ke siapa saja baik
melalui email, media social



9.

Pemilihan
font
mudah
dibaca
oleh pengguna

1. Menggunakan jenis font 
yang mudah dibaca.
2. Ukuran font sesuai dan 
mudah dibaca.
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Panduan
Skoring
3: jika kriteria 1
dan 2tercapai,
namun kriteria 3
tidak tercapai
2: jika kriteria 1
dan 2 tidak
tercapai, namun
kriteria
3
tercapai
1: jika kriteria 1,
2, dan 3 tidak
tercapai
4: jika kriteria 1,
2, dan 3 tercapai
3: jika kriteria 1
dan 2tercapai,
namun kriteria 3
tidak tercapai
2: jika kriteria 1
dan 2 tidak
tercapai, namun
kriteria
3
tercapai
1: jika kriteria 1,
2, dan 3 tidak
tercapai
4: jika kriteria 1
dan 2 tercapai
3: jika kriteria 1
tercapai, namun
kriteria 2 tidak
tercapai
2: jika kriteria 1
tidak tercapai,
namun kriteria 2
tercapai
1: jika kriteria 1
dan 2 tidak
tercapai
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No.

Pernyataan

10.

Pemilihan warna
font
kontras
dengan
background

Kriteria/ Indikator
1. Pemilihan warna font tidak 
mengganggu
fokus
pengguna.

2. Jika background gelap,
tulisan
terang
atau
sebaliknya.
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Panduan
Skoring
4: jika kriteria 1
dan 2 tercapai
3: jika kriteria 1
tercapai, namun
kriteria 2 tidak
tercapai
2: jika kriteria 1
tidak tercapai,
namun kriteria 2
tercapai
1: jika kriteria 1
dan 2 tidak
tercapai
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Lampiran 3 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan di SMA N 1 Kalasan
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Lampiran 4 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan di SMA N 8 Yogyakarta
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Lampiran 5 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan di SMA Bopkri 2 Yogyakarta
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Lampiran 6 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan di SMA Santo Mikael Sleman
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Lampiran 7 Surat izin validasi di SMA N 1 Banguntapan
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Lampiran 8 Surat izin validasi di SMA Santo Mikael Sleman
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Lampiran 9 Hasil validasi dari Ibu D.E.W ( validator 1)
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Lampiran 10 Hasil validasi dari Ibu F.G.P. ( validator 2)
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Lampiran 11 Hasil Validasi dari ahli materi (validator 3)
INSTRUMEN VALIDASI PRODUK
PANDUAN PRAKTIKUM BERBASIS FLASH
PADA MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS XI SMA
Aspek Validasi
Judul Skripsi
pada Mata

: Materi Pembelajaran
: Pengembangan Panduan Praktikum Berbasis Flash

Pelajaran Biologi Kelas XI SMA
Pengembang
: Florentina Budi Ardiani
Program Studi
: Pendidikan Biologi
Asal Universitas
: Universitas Sanata Dharma
Nama Validator
: Ika Yuli Listyarini, M.Pd.
Instansi
: Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Sanata Dharma
Petunjuk
:
1. Mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menilai kualitas produk Panduan
Praktikum Berbasis Flash pada Mata Pelajaran Biologi Kelas XI SMA
dengan cara memberi tanda centang () pada kolom bilangan di bawah ini
sesuai dengan penilaian dari Bapak/Ibu.
2. Mohon kepada Bapak/ Ibu untuk melihat panduan skoring yang ada pada
lampiran bersama dengan lembar instrument validasi ini.
3. Apabila Bapak/ Ibu hendak memberikan komentar dan saran untuk
pernyataan penilaian dapat dituliskan di kolom komentar.
4. Mohon kepada Bapak/ Ibu juga menyertakan saran secara keseluruhan pada
kotak yang telah disediakan di bagian akhir lembar validasi.
Skor
No.
Pernyataan
Komentar
1 2
3
4

1. Format
panduan
praktikum lengkap

2. Materi praktikum sesuai
dengan
Kompetensi
Dasar mata pelajaran
Biologi SMA kelas XI

3. Panduan
praktikum
disajikan dengan runtut
sesuai dengan materi
pelajaran Biologi SMA
kelas XI
4. Kesesuaian
antara
v
petunjuk praktikum ,
materi, dan indikator
yang ingin dicapai
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5.

Langkah
praktikum
dengan jelas

kerja
ditulis

v

Sebaiknya untuk langkah
kerja diberi penomoran 1, 2
dst karena itu merupakan
suatu urutan

6.

Pertanyaan
diskusi
membantu siswa dalam
menemukan
konsep
pembelajaran

v

Sebaiknya
ditambahkan
juga pertanyaan diskusi
yang mengacu ke materi/
mengkaitkan
dengan
materi. Pertanyaan masih
terbatas pada kegiatan
praktikum yang di lakukan.
Untuk pertanyaan di sistem
reproduksi, itu Cuma 3
saja, di LKS ada 4 (silahkan
dibetulkan penomorannya)

7.

Panduan
praktikum
ditulis
menggunakan
bahasa
yang
komunikatif
Panduan
praktikum
dibuat
menggunakan
bahasa Indonesia yang
baik dan benar.
Model animasi panduan
praktikum
sesuai
dengan
kebutuhan
pembelajaran siswa.
Model animasi panduan
praktikum
mempermudah
pembelajaran biologi
siswa kelas XI

8.

9.

10.

v

v

Untuk bab 9, namanya
sistem koordinasi, bukan
sistem koordonasi

v

Bisa
ditambahkan
pertanyaan di awal yang
menumbuhkan rasa ingin
tahu siswa
v

TOTAL SKOR

36

RATA-RATA

3,6
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Komentar umum dan saran perbaikan:
Secara umum, aplikasi panduan praktikum yang disusun sudah baik dan sesuai dengan KD
dan materi kelas XI SMA. Petunjuk praktikum juga sudah disusun dengan menggunakan
Bahasa yang sederhana dan mudah di pahami. Panduan praktikum sudah dilengkapi ikon
di setiap sub bab sehingga memudahkan siswa juga dalam mengakses petunjuk praktiku
dan kegiatannya, Untuk langkah kegiatan bisa ditambahkan penomoran, karena langkah
kerja merupakan hal yang runtut dan sistematis. Untuk pertanyaan diskusi, sebaiknya tidak
hanya membahas tentang hasil praktikum saja, tetapi juga perlu ditambahkan dengan
pertanyaan dalam level HOTS yang bersifat analisis terkait juga dengan materi yang di
pelajari. Untuk pertanyaan di kegiatan sistem reproduksi bisa ditambahkan di pertanyaan
diskusi tentang alat kontrasepsi juga dan pertanyaan lain yang terkait materi. Untuk
pengenalan alat lab supaya diperbaiki lagi sehingga sinkron gambar dan nama alatnya.
Perlu diperhatikan lagi dalam penulisan sehingga tidak ada typo dan penomoran yang
kurang sesuai, untuk sumber gambar bisa dicari dari sumber yang ilmiah, meminimalisir
dari blog. Bisa ditambahkan juga untuk sistematika laporannya di menu.

Kesimpulan (mohon dilingkari salah satu)
1. Produk layak digunakan tanpa revisi
2. Produk layak digunakan dengan revisi sesuai saran ()
3. Produk tidak layak digunakan
Yogyakarta, …. Maret 2020
Validator

Ika Yuli Listyarini, M.Pd.
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Lampiran 12 Hasil validasi dari ahli media (validator 4)
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Lampiran 13 Silabus Pelajaran Biologi Kelas XI SMA/ MA
SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU-ILMU ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA
Satuan Pendidikan
: SMA/ MA
Kelas
: XI IPA
Kompetensi Inti
:
KI 1 : Menghayati dan menganalisa ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, bertanggung jawab,
responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah,
masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada
tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks 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 pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI 4 : Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif,
komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta
mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan.
Kompetensi Dasar
3.1

Menjelaskan komponen3.1.1.
kimiawi penyusun sel,
struktur, fungsi, dan
proses yang berlangsung3.1.2.
dalam sel sebagai unit
terkecil kehidupan
3.1.3.

Indikator Pencapaian
Kompetensi (IPK)
Mengidentifikasi
1.
struktur dan bagianbagian sel hewan.
Mengklasifikasi struktur 2.
dan bagian-bagian sel 3.
tumbuhan.
Mengamati struktur sel 4.
hewan dan tumbuhan.

Materi Pokok

Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

1. Sel
Sejarah
4 JP x 21.
Mengamati
Laporan
penemuan sel 1. Mengamati video/ gambar struktur Pengamatan
minggu
dan teori sel
sel prokariotik, hewan dan 1. Praktikum
Jenis sel
tumbuhan serta semua proses
pengamatan
Komponen
kimiawi dan mekanismenya.
struktur sel hewan
kimiawi sel
2. Membaca literatur dari berbagai
dan tumbuhan
2.
Struktur Sel dan
sumber tentang struktur sel 2. Praktikum difusi
3.
fungsinya
prokariotik, hewan, dan tumbuhan
pada
minuman

280

Sumber Belajar
Irnaningtyas,
2016.
Biologi
untuk
SMA/MA
Kelas XI. Jakarta:
Erlangga
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3.1.4.

3.2

Menganalisis
berbagai3.2.1.
bioproses dalam sel yang
meliputi
mekanisme3.2.2.
transpor
membran,
reproduksi, dan sintesis .
protein

4.1

Menyajikan
hasil4.1.1.
pengamatan mikroskopik
struktur sel hewan dan sel
tumbuhan sebagai unit
terkecil kehidupan

4.2

Membuat model tentang4.2.1.
bioproses yang terjadi
dalam sel berdasarkan
studi
literatur
dan4.2.2.
percobaan

4.2.3.

3.3

Menganalisis keterkaitan3.5.1.
antara struktur sel pada
jaringan
tumbuhan

Membandingkan
5.
perbedaan struktur sel
hewan
dan
sel 6.
tumbuhan.
Menjelaskan pengertian
difusi dan osmosis.
Mengamati proses difusi
dan osmosis.

Melakukan pengamatan
mikroskopik struktur sel
hewan dan sel tumbuhan
menggunakan preparat
segar
secara
berkelompok.
Melakukan pengamatan
proses
difusi
pada
minuman sehari-hari.
Melakukan pengamatan
proses osmosis pada
lobak, bengkuang, dan
kentang.
Menyajikan
hasil
pengamatan
dalam
bentuk
laporan
praktikum.

Sistem
endomembran
Mekanisme
transpor sel

serta semua mekanisme proses
yang terjadi.
Menanya
Peserta
didik
mendiskusikan
bagaimana mekanisme proses yang
terjadi dalam sel dan kaitannya dengan
aktivitas manusia.
Mengumpulkan Data
1. Melakukan pengamatan tentang
struktur sel hewan dan tumbuhan
pada
preparat
segar,
serta
pengamatan proses difusi dan
osmosis.
2. Mengumpulkan informasi dari
berbagai
sumber
tentang
pengamatan yang dilakukan.
Mengasosiasikan
1. Mendiskusikan
secara
berkelompok
tentang
hasil
pengamatan yang telah dilakukan.
2. Mengaitkan hasil pengamatan
dengan hasil studi literatur.
Mengkomunikasikan
Mengkomunikasikan
hasil
pengamatan dan pembahasannya
dalam bentuk laporan praktikum
secara individu.

sirup dan teh, serta
osmosis
pada
lobak, bengkuang,
dan kentang.

Bab 2. Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan
Mengidentifikasi
1. Jenis
Jaringan Mengamati
Laporan
pengertian dan jenis Tumbuhan
1. Mengamati video/ gambar tentang Pengamatan
jaringan dan fungsinya2. Organ Tumbuhan
struktur dan fungsi jaringan dan 1. Praktikum
pada tumbuhan.
organ pada tumbuhan.
pengamatan
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hewan, dan
tumbuhan

4 JP x 31.
minggu

sel
sel

Irnaningtyas,
2016.
Biologi
untuk SMA/MA
Kelas
XI.
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dengan fungsi organ pada3.5.2.
tumbuhan.

4.3

Menganalisis jaringan3.
penyusun dan fungsinya
pada organ daun dan
akar tumbuhan.
4.
3.5.3. Menbandingkan
perbedaan
anatomi
batang
tumbuhan
monokotil dan dikotil.
Menyajikan data hasil 4.3.1. Melakukan pengamatan
pengamatan
struktur
struktur berbagai jenis
jaringan dan organ pada
jaringan
tumbuhan,
tumbuhan
meliputi
modifikasi
jaringan epidermis pada
berbagai jenis daun,
sklerenkim
pada
tempurung
kelapa,
jaringan
pengangkut
pada batang jagung.
4.3.2. Melakukan pengamatan
pada batang tumbuhan
dikotil dan monokotil
secara berkelompok.
4.3.3. Membuat laporan hasil
pengamatan
dalam
bentuk
laporan
praktikum.

Tumbuhan
2. Membaca literatur dari berbagai
Monokotil
dan sumber tentang struktur dan fungsi
Dikotil
jaringan dan organ pada tumbuhan.
Kultur Jaringan Menanya
pada Tumbuhan 1. Peserta
didik
mendiskusikan
bagaimana keterkaitan jaringanjaringan pada tumbuhan dengan
fungsi organ tumbuhan.
2. Peserta
didik
mendiskusikan
bagaimana struktur jaringan dari
tumbuhan monokotil dan dikotil.
Mengumpulkan Data
1. Mengamati berbagai jenis jaringan
tumbuhan, meliputi modifikasi 2.
jaringan epidermis pada berbagai
jenis daun, sklerenkim pada
tempurung
kelapa,
jaringan
pengangkut pada batang jagung.
2. Mengamati
struktur
jaringan
tumbuhan irisan melintang dan
membujur pada organ daun dan
akar.
3. Melakukan pengamatan tentang
struktur jaringan tumbuhan pada
batang, tumbuhan monokotil dan
dikotil.
4. Mengumpulkan informasi dari
berbagai
sumber
tentang
pengamatan yang dilakukan.
Mengasosiasikan
1. Mendiskusikan
secara
berkelompok
tentang
hasil
pengamatan yang telah dilakukan.
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tumbuhan,
meliputi
modifikasi
jaringan epidermis
pada
berbagai
jenis
daun,
sklerenkim pada
tempurung kelapa,
jaringan
pengangkut pada
batang jagung.
Praktikum
pengamatan
struktur
batang
tumbuhan
monokotil
dan
dikotil.

2.
3.

Jakarta:
Erlangga
Biologi
Campbell
Gambar
dan
video
tentang
struktur
dan
fungsi jaringan
serta organ pada
tumbuhan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3.4

4.4

2. Mengaitkan hasil pengamatan
dengan hasil studi literatur.
Mengkomunikasikan
Mengkomunikasikan
hasil
pengamatan dan pembahasannya
dalam bentuk laporan praktikum
secara individu.
Bab 3. Struktur dan Fungsi Jaringan Hewan
Menganalisis keterkaitan3.4.1. Mendeskripsikan
1. Jenis
jaringan Mengamati
Laporan Praktikum 5 JP x 3 1. Irnaningtyas,
antara struktur sel pada
pengertian dan jenis
pada hewan
1. Mengamati video/ gambar tentang 1. Praktikum
minggu
2016. Biologi
jaringan hewan dengan
jaringan dan fungsinya 2. Organ
pada struktur dan fungsi jaringan dan pengamatan
untuk SMA/MA
fungsi organ pada hewan.
pada hewan.
Hewan
organ pada hewan.
struktur
jaringan
Kelas
XI.
Organ2. Membaca literatur dari berbagai hewan
Jakarta:
Menyajikan data hasil4.4.1. Melakukan pengamatan 3. Sistem
pada Manusia
sumber tentang struktur dan fungsi menggunakan
Erlangga
pengamatan
struktur
struktur jaringan hewan
4. Sel Punca (Stem jaringan dan organ pada hewan.
preparat awetan.
2. Biologi
jaringan dan organ pada
pada awetan.
Cell)
Campbell
Menanya
hewan.
4.4.2. Membuat laporan hasil
dan Peserta
didik
mendiskusikan
3. Gambar
dan
pengamatan dalam bentuk 5. Tumor
Kanker
bagaimana keterkaitan jaringan, organ
video
tentang
laporan tertulis.
pada hewan dengan fungsi sistem
struktur
dan
organ pada hewan/ manusia.
fungsi jaringan
dan
organ
Mengumpulkan Data
1. Melakukan pengamatan tentang
hewan/ manusia.
struktur
jaringan
hewan
menggunakan preparat awetan.
2. Mengumpulkan informasi dari
berbagai
sumber
tentang
pengamatan yang dilakukan.
Mengasosiasikan
1. Mendiskusikan secara berkelompok
tentang hasil pengamatan yang telah
dilakukan.
2. Mengaitkan hasil pengamatan
dengan hasil studi literatur.
Mengkomunikasikan
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Mengkomunikasikan
hasil
pengamatan dan pembahasannya
dalam bentuk laporan praktikum
secara individu.

3.5

Menganalisis hubungan3.5.1.
antara struktur jaringan
penyusun organ pada
sistem
gerak
dalam
kaitannya
dengan3.5.2.
bioproses dan gangguan
fungsi yang dapat terjadi
pada
sistem
gerak
manusia.
3.5.3.

3.5.4.

3.5.5.

4.5

Menyajikan
karya4.5.1.
tentang
pemanfaatan
teknologi
dalam4.5.2.
mengatasi
gangguan
sistem gerak melalui studi
literatur.

Mengidentifikasi jenis 1.
tulang
dan 2.
karakteristiknya melalui 3.
diskusi.
4.
Menganalisis
jenis, 5.
fungsi, dan mekanisme
kerja otot dan sendi pada 6.
sistem gerak manusia
melalui diskusi.
Menganalisis
struktur
tulang keras berdasarkan
percobaan
dan
mengaitkannya dengan
fungsi zat kapur bagi
tulang.
Mengamati
kontraksi
otot pada makhluk hidup
melalui percobaan.
Menganalisis gangguan
dan solusi pencegahan
pada
sistem
gerak
manusia melalui diskusi.
Mengamati
struktur
tulang keras
Menghubungkan hasil
pengamatan
struktur
tulang keras dengan
teknologi yang dapat

Bab 4. Sistem Gerak
Rangka tubuh
Mengamati
Laporan Praktikum 5 JP x 3 1. Irnaningtyas,
Tulang
1. Mengamati video/ gambar/ torso 1. Praktikum
minggu
2016. Biologi
Sendi
tentang struktur, fungsi, dan pengamatan struktur
untuk SMA/MA
Otot
mekanisme organ penyusun sistem tulang pada hewan
Kelas
XI.
Gangguan pada gerak manusia.
yang
direndam
Jakarta:
sistem gerak
2. Membaca literatur dari berbagai dengan HCl dan
Erlangga
Teknologi sistem sumber tentang struktur, fungsi, dan tulang yang tidak
2. Biologi
gerak
mekanisme organ penyusun sistem direndam.
Campbell
gerak manusia.
2. Praktikum
3. Gambar/ video/
pengamatan
torso
tentang
Menanya
Peserta
didik
mendiskusikan kontraksi otot pada
struktur, fungsi,
bagaimana keterkaitan struktur, fungsi, katak.
dan mekanisme
dan mekanisme organ penyusun sistem
kerja
organ
gerak serta gangguan yang dapat
penyusun sistem
terjadi.
gerak manusia.
Mengumpulkan Data
1. Melakukan pengamatan tentang
struktur tulang yang direndam
dengan HCl dan tidak direndam.
2. Melakukan pengamatan kontraksi
otot pada katak.
3. Melakukan studi kasus terhadap
gangguan,
pencegahan,
dan
pengobatan teknologi pada sistem
gerak manusia.
4. Mengumpulkan informasi dari
berbagai
sumber
tentang
pengamatan yang dilakukan.
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mengatasi
gangguan
sistem gerak.

3.6

Menganalisis hubungan3.6.1.
antara struktur jaringan
penyusun organ pada
sistem sirkulasi dalam3.6.2.
kaitannya
dengan
bioproses dan gangguan
fungsi yang dapat terjadi
pada sistem sirkulasi
manusia.
3.6.3.

3.6.4.

3.6.5.

Mendeskripsikan fungsi 1.
sistem sirkulasi manusia
melalui diskusi.
Menjelaskan
struktur 2.
darah,
jantung, 3.
pembuluh darah beserta
fungsi dan prosesnya 4.
pada sistem peredaran
darah manusia melalui
diskusi.
Mengidentifikasi
mekanisme peredaran
darah
besar
dan
peredaran darah kecil
melalui diskusi.
Mengamati
struktur
darah manusia melalui
kegiatan praktikum.
Menganalisis golongan
darah manusia melalui
kegiatan praktikum.

Mengasosiasikan
1. Mendiskusikan secara berkelompok
tentang hasil pengamatan yang telah
dilakukan.
2. Mengaitkan hasil pengamatan
dengan hasil studi literatur.
Mengkomunikasikan
Mengkomunikasikan
hasil
pengamatan dan pembahasannya
dalam bentuk laporan praktikum
secara individu.
Bab 5. Sistem Sirkulasi
Sistem peredaran Mengamati
Laporan Praktikum 5 JP x 5 1. Irnaningtyas,
darah
pada1. Mengamati video/ gambar/ torso 1. Praktikum
minggu
2016. Biologi
manusia
tentang struktur, fungsi, dan
pengamatan
untuk SMA/MA
Sistem limfa
mekanisme kerja darah, jantung,
struktur sel darah.
Kelas
XI.
Gangguan sistem dan sistem limfa.
2. Praktikum
Jakarta:
peredaran darah 2. Membaca kasus tentang kasus
golongan darah
Erlangga
Teknologi sistem
kelainan/ gangguan pada sistem
manusia
2. Biologi
peredaran darah
peredaran darah manusia.
3. Praktikum
Campbell
menghitung
3. Gambar/ video/
Menanya
Peserta
didik
mendiskusikan
frekuensi denyut
torso
tentang
bagaimana keterkaitan struktur, fungsi,
pembuluh
nadi
struktur, fungsi,
dan mekanisme organ penyusun sistem
manusia.
dan mekanisme
sirkulasi serta gangguan yang dapat
darah, jantung,
terjadi.
dan pembuluh
darah.
Mengumpulkan Data
1. Melakukan pengamatan tentang
struktur sel darah, golongan darah,
dan frekuensi denyut nadi
manusia.
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3.6.6.

4.6

Menyajikan karya tulis4.6.1.
tentang kelainan pada
struktur dan fungsi darah,
jantung, pembuluh darah
yang
menyebabkan
gangguan sistem sirkulasi
manusia serta teknologi
melalui studi literatur
4.6.2.

3.7

Menganalisis hubungan3.7.1.
antara struktur jaringan
penyusun organ pada
sistem pencernaan dalam
kaitannya dengan nutrisi,3.7.2.
bioproses dan gangguan
fungsi yang dapat terjadi
pada sistem pencernaan.
3.7.3.

Menganalisis
faktor2. Mengumpulkan informasi dari
faktor
yang
berbagai
sumber
tentang
memengaruhi frekuensi
pengamatan yang dilakukan.
denyut nadi melalui
Mengasosiasikan
kegiatan praktikum.
1. Mendiskusikan secara berkelompok
tentang hasil pengamatan yang telah
Melakukan studi kasus
dilakukan.
tentang kelainan pada
2. Mengaitkan hasil pengamatan
struktur dan fungsi
dengan hasil studi literatur.
darah,
jantung,
pembuluh darah, serta
Mengkomunikasikan
penerapan pencegahan/
Mengkomunikasikan
hasil
pengobatan
dengan
pengamatan dan pembahasannya
teknologi masa kini.
dalam bentuk laporan tertulis.
Membuat
makalah
tentang hasil studi kasus
mengenai kelainan pada
struktur dan fungsi
darah,
jantung,
pembuluh darah, serta
penerapan penc
Bab 6. Makanan dan Sistem Pencernaan Makanan
Mendeskripsikan zat- 1. Ilmu gizi
Mengamati
Laporan Praktikum 4 JP x 4 1. Irnaningtyas,
zat
makanan yang 2. Makanan dan zat1. Mengamati video/ gambar/ torso Praktikum
uji minggu
2016. Biologi
dibutuhkan oleh tubuh
makanan
tentang struktur, fungsi, dan kandungan
zat
untuk SMA/MA
melalui diskusi kelas. 3. Air
mekanisme sistem pencernaan makanan meliputi uji
Kelas
XI.
Mengaitkan kandungan 4. Zat
aditif manusia
glukosa,
amilum,
Jakarta:
zat makanan dengan
makanan
2. Membaca kasus tentang kasus protein, lemak, dan
Erlangga
fungsi dalam tubuh 5. Teknologi
kelainan/ gangguan pada sistem vitamin C.
2. Biologi
melalui diskusi kelas.
pengolahan
pencernaan manusia.
Campbell
Mengidentifikasi organ
pangan
dan Menanya
3. Gambar/ video/
pencernaan
makanan
keamanan
1. Peserta
didik
mendiskusikan
torso
tentang
berkaitan dengan fungi
pangan
tentang nutrisi dan jumlah gizi
struktur, fungsi,
dan proses yang terjadi
seimbang yang dibutuhkan tubuh
dan mekanisme
melalui diskusi kelas.
organ
sistem

286

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4.7

Menyajikan laporan hasil4.7.1.
uji zat makanan yang
terkandung
dalam
berbaagai jenis bahan
makanan
dikaitkan
dengan kebutuhan energi4.7.2.
setiap individu serta
teknologi
pengolahan
pangan dan keamanan
pangan.

3.8

Menganalisis hubungan3.8.1.
antara struktur jaringan
penyusun organ pada
sistem respirasi dalam
kaitannya
dengan3.8.2.
bioproses dan gangguan
fungsi yang dapat terjadi
pada sistem respirasi
manusia.
3.8.3.

Melakukan uji zat 6.
makanan
yang
terkandung
pada
beberapa jenis bahan 7.
makanan.
Membuat
laporan
tertulis hasil uji zat
makanan
dikaitkan 8.
dengan
kebutuhan
energi dan teknologi
pengolahan
dan
keamanan pangan .
9.

Kebutuhan dan2. Peserta
didik
mendiskusikan
pencernaan
kesimbangan
bagaimana keterkaitan struktur,
manusia.
energi
fungsi, dan mekanisme sistem
Manajemen gizi pencernaan manusia serta gangguan
dan
menu yang dapat terjadi.
makanan
Mengumpulkan Data
seimbang
Melakukan
pengamatan
tentang
Sistem
kandungan gizi pada beberapa bahan
pencernaan
makanan.
makanan pada
manusia
Mengasosiasikan
Gangguan sistem 1. Mendiskusikan secara berkelompok
pencernaan
tentang hasil pengamatan yang telah
manusia
dilakukan.
10. Teknologi
2. Mengaitkan hasil pengamatan
sistem
dengan hasil studi literatur.
pencernaan
Mengkomunikasikan
makanan
Mengkomunikasikan
hasil
pengamatan dan pembahasannya
dalam bentuk laporan tertulis.
Bab 7. Sistem Respirasi
Mengidentifikasi
1. Organ
pada Mengamati
Laporan Praktikum 5 JP x 3 1. Irnaningtyas,
jaringan penyusun organ
sistem respirasi Mengamati gambar/ video/ torso 1. Praktikum frekuensi minggu
2016. Biologi
pada sistem respirasi
pada manusia
hidung, tenggorokan, dan paru-paru pernapasanmanusia.
untuk SMA/MA
manusia melalui diskusi. 2. Pengaruh
serta semua proses mekanisme 2. Simulasi pengaruh
Kelas
XI.
Menelaah struktur dan
Pencemaran
respirasi manusia.
asap pembakaran
Jakarta:
fungsi masing-masing
Udara
dan Menanya
terhadap kesehatan
Erlangga
organ penyusun pada
Bahaya
rokok Peserta
didik
mendiskusikan sistem pernapasan
2. Biologi
sistem respirasi manusia
bagi kesehatan bagaimana keterkaitan antara akivitas
Campbell
melalui diskusi.
respirasi
sehari-hari manusia dengan proses
3. Gambar/ video/
Menganalisis
proses
manusia
sistem respirasi manusia.
torso
tentang
respirasi dan pertukaran 3. Gangguan dan Mencoba
organ penyusun
gas
pada
manusia
teknologi pada Peserta didik melakukan praktikum
sistem respirasi
melalui diskusi.
menghitung kapasitas vital paru-paru,
manusia.
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3.8.4.

3.8.5.

3.8.6.

4.8

Menyajikan hasil analisis4.8.1.
pengaruh
pencemaran
udara terhadap kelainan
pada struktur dan fungsi
organ respirasi manusia
berdasarkan
studi
literatur.
4.8.2.

3.9

Menganalisis hubungan3.9.1.
antara struktur jaringan
penyusun organ pada
sistem ekskresi dalam3.9.2.
kaitannya
dengan

Mengidentifikasi
frekuensi
pernapasan
manusia
melalui
kegiatan praktikum.
Menganalisis
faktorfaktor
yang
mempengaruhi frekuensi
pernapasan
melalui
kegiatan praktikum dan
diskusi kelas.
Menganalisis pengaruh
pencemaran
udara
terhadap kelainan pada
struktur dan fungsi organ
respirasi
berdasarkan
diskusi dan praktikum.
Melakukan
simulasi
pengaruh
asap
pembakaran
terhadap
kesehatan
sistem
pernapasan
dengan
percobaan sederhana
Membuat laporan hasil
pengamatan berdasarkan
analisis hasil simulasi
dengan
kaitannya
terhadap kelainan sistem
respirasi manusia.
Menyebutkan pengertian 1.
sistem ekskresi pada 2.
manusia melalui diskusi. 3.
Menjelaskan struktur dan 4.
fungsi
organ-organ

sistem respirasi frekuensi pernapasan manusia, dan
manusia
melakukan
simulasi
dampak
pencemaran udara bagi kesehatan
sistem pernapasan manusia.
Menalar
Menghubungkan hasil praktikum
dengan aktivitas manusia yang
memengaruhinya.
Mengkomunikasikan
Mempresentasikan hasil praktikum di
depan kelas

Bab 8. Sistem Ekskresi
Ginjal
Mengamati
Laporan Praktikum 4 JP x 3 1.
Hati
1. Mengamati gambar/ video/ torso Praktikum
uji minggu
Paru-paru
struktur ginjal, paru-paru, hati, kandungan
urin
Kulit
dan kulit serta semua proses manusia
mekanisme ekskresinya.
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bioproses dan gangguan
fungsi yang dapat terjadi
pada sistem ekskresi3.9.3.
manusia

4.9

3.10

penyusun sistem ekskresi 5.
manusia melalui diskusi.
Mendeskripsikan
6.
mekanisme pembentukan
urin pada ginjal melalui
diskusi.
3.9.4. Mengidentifikasi
kandungan urin manusia
melalui
kegiatan
praktikum dan diskusi.
Menyajikan hasil analisis4.9.1. Melakukan praktikum uji
pengaruh pola hidup
kandungan urin pada
terhadap kelainan pada
manusia.
struktur dan fungsi organ4.9.2. Membuat laporan hasil
yang
menyebabkan
praktikum uji kandungan
gangguan pada sistem
urin pada manusia.
ekskresi serta kaitannya
dengan teknologi

Menganalisis hubungan3.10.1. Menjelaskan struktur dan 1.
antara struktur jaringan
fungsi organ pada sistem 2.
penyusun organ pada
koordinasi
manusia
sistem koordinasi (saraf,
melalui diskusi.
hormon, dan alat indera)3.10.2. Mengklasifikasikan
3.
dalam kaitannya dengan
stuktur,
fungsi,
dan
mekanisme
koordinasi
mekanisme kerja alat
dan
regulasi
serta
indera lidah manusia 4.
gangguan fungsi yang
melalui praktikum.
dapat terjadi pada sistem3.10.3. Menganalisis gangguan
koordinasi manusia.
pada sistem saraf manusia 5.
melalui diskusi.

Gangguan pada 2. Membaca literatur dari berbagai
Jakarta:
sistem ekskresi
sumber tentang struktur ginjal,
Erlangga
Teknologi pada
paru-paru, hati, dan kulit serta
2. Biologi
sistem ekskresi
semua
proses
mekanisme
Campbell
manusia
ekskresinya.
3. Gambar/ video/
torso
tentang
Menanya
Peserta
didik
mendiskusikan
organ penyusun
bagaimana keterkaitan antara akivitas
sistem ekskresi
sehari-hari manusia dengan proses
manusia.
sistem ekskresi.
Mencoba
Peserta didik melakukan praktikum uji
kandungan urin manusia.
Menalar
Menghubungkan hasil praktikum
dengan aktivitas manusia yang
memengaruhinya.
Mengkomunikasikan
Menyajikan laporan hasil praktikum
dalam diskusi kelas.
Bab 9. Sistem Koordinasi
Sel saraf
Mengamati
Laporan Praktikum 4 JP x 3 1. Irnaningtyas,
Impuls
saraf, 1. Mengamati gambar/ video/ torso 1. Praktikum
minggu
2016. Biologi
gerak sadar, dan
struktur saraf, alat indera serta
penentuan
area
untuk SMA/MA
gerak refleks
semua
proses
mekanisme
kepekaan
rasa
Kelas
XI.
Mekanisme
ekskresinya.
pada lidah.
Jakarta:
penghantaran
2. Membaca literatur dari berbagai 2. Poster kampanye
Erlangga
impuls
sumber tentang saraf, alat indera
narkoba
2. Biologi
Sistem
saraf
serta semua proses mekanisme
Campbell
pusat dan sistem
ekskresinya.
3. Gambar/ video/
saraf tepi
torso tentang sel
Menanya
Gangguan sistem Peserta
didik
mendiskusikan
saraf,
sistem
saraf
bagaimana mekanisme kerja saraf, alat
endokrin, dan
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4.10

3.11

4.11

3.12

Menyajikan hasil analisis 4.10.1.
pengaruh pola hidup
terhadap kelainan pada
struktur dan fungsi organ
sistem koordinasi yang
menyebabkan gangguan
sistem saraf dan hormon
pada
manusia
berdasarkan
studi
literatur.

Membuat
makalah 6. Sistem endokrin indera, dan hormon, serta pengaruh
studi kasus pengaruh 7. Perbedaan
NAPZA bagi sistem koordinasi.
pola hidup terhadap
sistem saraf dan Mencoba
kelainan pada struktur
sistem endokrin 1. Peserta didik melakukan praktikum
dan
fungsi
organ 8. Sistem
indera penentuan jarak bintik buta pada
sistem
koordinasi
manusia
mata dan area kepekaan rasa pada
manusia
dan 9. Pengaruh
lidah.
mengaitkannya dengan
NAPZA
2. Peserta didik melakukan studi kasus
penerapan teknologi
terhadap sistem dan membuat poster kampanye
sistem
ekskresi
koordinasi
narkoba.
manusia terkini.
10. Pencegahan Menalar
penggunaan Menghubungkan hasil praktikum
Mengevaluasi
bahaya3.11.1. Mengidentifikasi
jenisNAPZA
dengan aktivitas manusia yang
penggunaan psikotropika
jenis psikotropika dan
memengaruhinya.
dan dampaknya terhadap
bahaya bagi kesehatan diri
Mengkomunikasikan
kesehatan
diri,
dan lingkungan sekitar
1. Menyajikan
laporan
hasil
lingkungan,
dan
melalui diskusi.
praktikum dalam diskusi kelas.
masyarakat.
3.11.2. Menganalisis
langkah
2. Mengkampanyekan poster narkoba
pencegahan
dan
di media sosial
pengobatan penggunaan
psikotropika melalui studi
kasus.
Melakukan
kampanye 4.11.1. Membuat
poster
narkoba di lingkungan
kampanye narkoba secara
sekolah dan masyarakat
berkelompok.
sekitar.

Menganalisis hubungan3.12.1. Mengidentifikasi fungsi 1.
struktur
jaringan
dan
struktur
organ
penyusun
organ
penyusun
sistem
reproduksi
dengan
reproduksi
manusia 2.
fungsinya dalam sistem
melalui diskusi.
reproduksi manusia.
3.12.2. Menganalisis mekanisme 3.
yang terjadi pada saat

Bab 10. Sistem Reproduksi
Sistem
Mengamati
Laporan Studi Kasus 5 JP x 3 1.
reproduksi laki- 1. Mengamati gambar/ video/ torso Pembuatan
minggu
laki dan wanita
struktur, fungsi, dan mekanisme 1. Membuat poster
Gangguan sistem
pada sistem reproduksi manusia
tentang menjaga
reproduksi
2. Membaca literatur dari berbagai
kesehatan
Teknologi sistem
sumber tentang struktur, fungsi,
reproduksi di masa
reproduksi
remaja
dan
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Kelas
XI.
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4.12

3.13

4.13

menstruasi
dan 4.
perkembangan
janin
melalui diskusi.
3.12.3. Menganalisis gangguan
yang dapat terjadi pada
sistem reproduksi wanita
dan laki-laki dan dampak
bagi kesehatan reproduki
melalui diskusi.
Menyajikan hasil analisis4.12.1. Melakukan studi kasus
tentang
dampak
tentang
pentingnya
pergaulan bebas, penyakit
menjaga
kesehatan
dan
kelainan
pada
reproduksi manusia
struktur dan fungsi organ4.12.2. Membuat poster tentang
yang
menyebabkan
menjaga
kesehatan
gangguan
sistem
reproduksi.
reproduksi manusia serta
teknologi
sistem
reproduksi.
Menganalisis penerapan3.13.1. Menjelaskan program
prinsip reproduksi pada
pemberian
ASI
manusia dan pemberian
eksklusif dan program
ASI eksklusif dalam
keluarga
berencana
program
keluarga
dalam kaitannya dengan
berencana sebagai upaya
peningkatan
SDM
meningkatkan
mutu
melalui diskusi.
Sumber Daya Manusia3.13.2. Menganalisis
fungsi,
SDM)
proses produksi, dan
manfaat pemberian ASI
eksklusif bagi individu
melalui diskusi.
Menyajikan karya tulis4.13.1. Membuat
makalah
tentang
pentingnya
tentang
keluarga
menyiapkan
generasi
berencana
bagi

Metode
dan mekanisme pada sistem
dampaknya bagi
kontrasepsi
reproduksi manusia.
kesehatan
dalam program Menanya
reproduksi
kependudukan Peserta
didik
mendiskusikan 2. Pembuatan
dan
Keluarga bagaimana mekanisme pada sistem
makalah tentang
Berencana (KB) reproduksi
manusia,
dampak
keluarga
pergaulan bebas terhadap kelainan
berencana untuk
sistem reproduksi manusia, dan
meningkatkan
bagaimana kaitannya antara pemberian
kualitas SDM
ASI eksklusif dengan peningkatan
kualitas SDM.
Mencoba
Peserta didik melakukan studi kasus
dan membuat karya tulis tentang
keluarga berencana bagi kepentingan
peningkatan SDM.
Menalar
Menghubungkan hasil studi kasus
dengan aktivitas manusia yang
memengaruhinya.
Mengkomunikasikan
Menyajikan hasil diskusi dalam bentuk
makalah
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2.

Biologi
Campbell
3. Gambar/ video/
torso
tentang
organ penyusun
sistem
reproduksi lakilaki dan wanita.
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terencana
untuk
meningkatkan
mutu
Sumber Daya Manusia
(SDM)
3.14

4.14

kepentingan
peningkatan
Sumber
Daya Manusia (SDM)
secara berkelompok.

Menganalisis
peran 3.14.1. Menjelaskan
peran 1.
sistem
imun
dan
sistem imun dalam tubuh
imunisasi terhadap proses
manusia melalui diskusi 2.
fisiologi di dalam tubuh.
kelas.
3.14.2. Mengidentifikasi
3.
gangguan pada sistem
imun
dalam
tubuh 4.
manusia
dan
pencegahannya.
3.14.3. Mengklasifikasi
program
dan
jenis 5.
imunisasi
yang
diwajibkan melalui studi
literatur.
Melakukan
kampanye4.14.1. Membuat
poster
pentingnya
partisipasi
kampanye pentingnya
masyarakat
dalam
partisipasi
program
program dan imunisasi
imuniasi dan kelainan
serta kelainan dalam
pada sistem imun dan
sistem imun
menyebarkannya
ke
media sosial.

Bab 11. Sistem Pertahanan Tubuh
Fungsi
sistem Mengamati
1.
pertahanan tubuh1. Mengamati gambar/ video tentang
Mekanisme
struktur, fungsi, dan mekanisme
pertahanan tubuh pada sistem imun manusia.
Program
dan2. Membaca literatur dari berbagai
jenis imunisasi
sumber tentang struktur, fungsi, dan
Faktor
yang mekanisme pada sistem imun
memengaruhi
manusia.
sistem
Menanya
pertahanan tubuh Peserta
didik
mendiskusikan
Gangguan sistem bagaimana mekanisme pertahanan
pertahanan tubuh tubuh manusia dan program imunisasi
apa saja yang wajib diikuti, serta
gangguan yang dapat terjadi pada
sistem imun manusia.
Mencoba
1. Peserta didik melakukan percobaan
mekanisme sistem pertahanan tubuh
manusia.
2. Peserta didik membuat poster
kampanye pentingnya partisipasi
masyarakat
dalam
program
imunisasi dan menjaga tubuh dari
gangguan sistem imun.
Menalar
Menghubungkan hasil percobaan
dengan aktivitas manusia yang
memengaruhinya.
Mengkomunikasikan
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Pembuatan poster 5 JP x 3 1. Irnaningtyas,
kampanye
minggu
2016. Biologi
pentingnya
untuk SMA/MA
partisipasi
Kelas
XI.
masyarakat dalam
Jakarta:
program imunisasi
Erlangga
dan menjaga tubuh
2. Biologi
dari
gangguan
Campbell
sistem imun.
3. Gambar/ video
tentang
organ
penyusun sistem
imun manusia.
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Menyajikan hasil diskusi dalam bentuk
poster.
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Lampiran 14 RPP Pelajaran Biologi Kelas XI SMA Semester Ganjil dan Genap
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu
Tahun Ajaran

:
:
:
:
:
:

SMA/ MA
Biologi
XI/I
Sel
4 kali pertemuan (8 x 45 menit)
2020/ 2021

A. Kompetensi Inti
KI 1 :
KI 2 :

KI 3 :

KI 4 :

Menghayati dan menganalisa ajaran agama yang dianutnya.
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong
royong, kerjasama, toleran, bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam
berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan
keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara,
kawasan regional, dan kawasan internasional.
Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan
kompleks 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 pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk memecahkan masalah.
Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif,
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam
ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya
di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar
Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
3.1 Menjelaskan
komponen
kimiawi 3.1.5. Mengidentifikasi struktur dan bagianpenyusun sel, struktur, fungsi, dan
bagian sel hewan.
proses yang berlangsung dalam sel 3.1.6. Mengklasifikasi struktur dan bagiansebagai unit terkecil kehidupan
bagian sel tumbuhan.
3.1.7. Mengamati struktur sel hewan dan
tumbuhan.
3.1.8. Membandingkan perbedaan struktur
sel hewan dan sel tumbuhan.
3.2 Menganalisis berbagai bioproses dalam 3.2.3. Menjelaskan pengertian difusi dan
sel yang meliputi mekanisme transpor
osmosis.
membran, reproduksi, dan sintesis 3.2.4. Mengamati proses difusi dan osmosis.
protein.
4.1

Menyajikan
hasil
pengamatan 4.1.2. Melakukan pengamatan mikroskopik
mikroskopik struktur sel hewan dan sel
struktur sel hewan dan sel tumbuhan
tumbuhan sebagai unit terkecil
menggunakan preparat segar secara
kehidupan
berkelompok.
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4.2

Membuat model tentang bioproses yang 4.2.4. Melakukan pengamatan proses difusi
terjadi dalam sel berdasarkan studi
pada minuman sehari-hari.
literatur dan percobaan
4.2.5. Melakukan
pengamatan
proses
osmosis pada lobak, bengkuang, dan
kentang.
4.2.6. Menyajikan hasil pengamatan dalam
bentuk laporan praktikum.

C. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan scientific menggunakan
model pembelajaran discovery learning, siswa mampu:
1. Mengidentifikasi struktur dan bagian-bagian sel hewan melalui diskusi.
2. Mengklasifikasi struktur dan bagian-bagian sel tumbuhan melalui diskusi.
3. Mengamati struktur sel hewan dan tumbuhan melalui kegiatan praktikum.
4. Membandingkan perbedaan struktur sel hewan dan sel tumbuhan melalui kegiatan
praktikum.
5. Melakukan pengamatan proses difusi pada minuman sehari-hari melalui kegiatan
praktikum.
6. Melakukan pengamatan proses osmosis pada lobak, bengkuang, dan kentang
melalui kegiatan praktikum.
7. Menyajikan hasil pengamatan dalam bentuk laporan praktikum.
D. Materi Pembelajaran
Materi Faktual

: struktur sel, jenis sel, perbedaan sel tumbuhan dan sel
hewan
Materi Konseptual : pengertian dan teori sel
Materi Prosedural : mekanisme transpor membran

E. Pendekatan/ Metode/ Model Pembelajaran
Pendekatan Pembelajaran : Scientific Learning
Model Pembelajaran : Discovery Learning
Metode Pembelajaran
: Praktikum, diskusi
F. Alat/ Media Pembelajaran, Sumber Belajar
1. Alat/ media
: LCD, laptop/ handphone, panduan praktikum berbasis
animasi flash
2. Sumber belajar
:
a. Panduan praktikum berbasis flash
b. Buku Biologi:
- Irnaningtyas & Yossa I, 2016. Biologi untuk SMA/ MA Kelas XI. Jakarta:
Penerbit Erlangga
- Lestari, E.S. dan Idun K. 2009.Biologi, Makhluk Hidup dan Lingkungannya
SMA/MA. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional,
2009.
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G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 (2 x 45 menit)
Indikator:
3.1.1. Mengidentifikasi struktur dan bagian-bagian sel hewan melalui diskusi.
3.1.2. Mengklasifikasi struktur dan bagian-bagian sel tumbuhan melalui diskusi.
3.1.3. Mengamati struktur sel hewan dan tumbuhan melalui kegiatan praktikum.
3.1.4. Membandingkan perbedaan struktur sel hewan dan sel tumbuhan melalui
kegiatan praktikum
4.1.1. Melakukan pengamatan mikroskopik struktur sel hewan dan sel tumbuhan
menggunakan preparat segar secara berkelompok.
Sintaks Model
Alokasi
Kegiatan
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Waktu
Salam
7’
Pendahuluan
1. Guru mengucapkan salam dan berdoa, peserta
menjawab salam dan mengkondisikan diri
untuk berdoa.
2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik.
Apersepsi
3. Guru bertanya kepada peserta didik tentang
tingkatan organisasi kehidupan penyusun tubuh
makhluk hidup
Motivasi
4. Guru menunjukkan gambar pertumbuhan
manusia mulai dari fase bayi hingga manusia
dewasa sambil bertanya “Apakah asal mula
manusia terbentuk langsung terbentuk bayi
atau adakah struktur penyusun yang lebih
sederhana?”
Orientasi
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang
akan dipelajari pada hari ini tentang sel.
Kegiatan Inti Pemberian
6. Peserta didik disajikan foto ayam dan 76’
Rangsangan
beberapa jenis hewan lain, serta foto pohon
(Stimulation)
dengan
memberikan
pertanyaan:
“Pernahkah kamu mengamati bagaimanakah
struktur makhluk hidup yang ada di sekitarmu?
Apakah tumbuhan dan ayam memiliki bentuk
tubuh yang sama? Mengapa kedua makhluk
hidup ini berbeda? Apakah penyusunnya juga
berbeda?”
Identifikasi
7. Peserta
didik
dimotivasi
untuk
Masalah (Problem
mengidentifikasi permasalahan: “Struktur
Statement)
apa yang menyusun setiap makhluk hidup di
sekitar kita? apakah ada perbedaan antara
tumbuhan dan hewan?”
Pengumpulan
8. Guru mempersilahkan peserta didik untuk
Data
(Data
mendiskusikan struktur dan bagian-bagian pada
Collection)
sel hewan dan sel tumbuhan bersama dengan
teman kelompoknya.
9. Peserta didik mengumpulkan data dari berbagai
macam sumber, seperti internet, buku, artikel,
dll.
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10. Peserta

11.

Pengolahan Data 12.
(Data Processing)

13.

Pembuktian
(Verification)

14.

15.
Menarik
Kesimpulan
(Generalization)

16.

17.
Penutup

Evaluasi

18.

Refleksi

19.
20.

Tindak Lanjut

21.
22.

Salam penutup

23.

didik melakukan eksperimen
kegiatan 1-1 berdasarkan aplikasi Panduan
Praktikum Biologi untuk SMA/MA Kelas
XI.
Peserta
didik
mengumpulkan
data
berdasarkan hasil pengamatan pada kegiatan
1-1
berdasarkan
aplikasi
Panduan
Praktikum Biologi untuk SMA/MA Kelas
XI.
Peserta didik menganalisis hasil pengamatan
dengan
cara
membandingkan
hasil
pengamatan dengan hasil diskusi sebelumnya
mengenai struktur dan bagian sel hewan dan
tumbuhan.
Peserta didik membandingkan perbedaan
antara sel hewan dan sel tumbuhan
berdasarkan hasil pengamatan dan studi
literatur.
Guru memberi materi tambahan dan koreksi
dengan menunjukkan gambar struktur sel
hewaan dan tumbuhan, peserta didik
memperhatikan.
Guru mengajukan pertanyaan dan memberi
penguatan pada peserta didik, peserta didik
menjawab pertanyaan dari guru.
Guru bersama-sama dengan peserta didik
menyimpulkan tentang materi yang telah
dipelajari oleh peserta didik melalui diskusi
dan hasil pengamatan hari ini.
Peserta didik menyebutkan kesimpulan yang
diperoleh dalam kegiatan pembelajaran
tersebut.
Peserta didik diminta untuk merangkum apa
yang telah dipelajari dalam kegiatan diskusi
dan praktikum hari ini dengan bimbingan
guru.
Peserta didik bersama dengan guru
merefleksikan manfaat yang diperoleh peserta
didik dari kegiatan praktikum.
Guru memberikan apresiasi terhadap proses
kegiatan praktikum yang telah dilakukan
peserta didik.
Peserta didik ditugaskan untuk menyajikan
hasil pengamatan dalam bentuk laporan
praktikum.
Guru menyampaikan materi yang akan
dibahas pada pertemuan selanjutnya.
Guru memberikan arahan pada peserta didik
untuk mempelajari materi yang akan dibahas
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selanjutnya dan menutup pelajaran dengan
salam.
Pertemuan 2 (2 x 45 menit)
Indikator:
3.2.1. Menjelaskan pengertian difusi dan osmosis melalui diskusi.
3.2.2. Mengamati proses difusi dan osmosis melalui kegiatan praktikum
4.2.1. Melakukan pengamatan proses difusi pada minuman sehari-hari melalui
kegiatan praktikum.
4.2.2. Melakukan pengamatan proses osmosis pada lobak, bengkuang, dan kentang
melalui kegiatan praktikum.
Sintaks Model
Alokasi
Kegiatan
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Waktu
7’
Pendahuluan Salam
1. Guru mengucapkan salam dan berdoa, peserta
menjawab salam dan mengkondisikan diri
untuk berdoa.
2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik.
Apersepsi
3. Guru bertanya kepada peserta didik apakah
pernah mengonsumsi es teh manis.
Motivasi
4. Guru menunjukkan es sirup di depan kelas
sambil bertanya
“Apakah teman-teman
menyukai es sirup? Mengapa air es dan sirup
dapat menyatu dengan sempurna sehingga
kita dapat merasakan segar dan manisnya es
sirup?”
Orientasi
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
yang akan dipelajari pada hari ini tentang sel.
Kegiatan Inti Pemberian
6. Peserta didik disajikan sebuah fenomena 76’
Rangsangan
dengan pertanyaan “Ketika hendak
(Stimulation)
memasak pare biasanya pare akan diberi
sedikit garam sambil diremas-remas hingga
tekstur pare menjadi layu. Konon katanya hal
ini dapat mengurangi rasa pahit yang ada
dalam pare. Tahukah kamu mengapa hal ini
bisa terjadi? Mengapa setelah diberi garam
pare menjadi lemas dan tidak pahit?”
Identifikasi
7. Peserta
didik
dimotivasi
untuk
Masalah (Problem
mengidentifikasi
permasalahan:
Statement)
“Bagaimana proses yang terjadi pada pare
dan sirup? Apakah hal ini juga dapat terjadi
pada bahan lain?”
Pengumpulan
8. Guru mempersilahkan peserta didik untuk
Data
(Data
mendiskusikan mengenai peristiwa osmosis
Collection)
pada pare dan difusi pada air yang dicampur
dengan sirup.
9. Peserta didik mengumpulkan data dari
berbagai macam sumber, seperti internet,
buku, artikel, dll.
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10. Peserta

11.

Pengolahan Data 12.
(Data Processing)

13.

Pembuktian
(Verification)

14.
15.

Menarik
Kesimpulan
(Generalization)

16.

17.
Penutup

Merangkum

18.

Refleksi

19.
20.

Tindak Lanjut

21.
22.

Salam penutup

23.

didik melakukan eksperimen
kegiatan 1-2 berdasarkan aplikasi Panduan
Praktikum Biologi untuk SMA/MA Kelas
XI.
Peserta
didik
mengumpulkan
data
berdasarkan hasil pengamatan pada kegiatan
1-2
berdasarkan
aplikasi
Panduan
Praktikum Biologi untuk SMA/MA Kelas
XI.
Peserta didik menganalisis hasil pengamatan
dengan
cara
membandingkan
hasil
pengamatan osmosis dan difusi dengan hasil
diskusi sebelumnya mengenai pengertian dan
karakteristik peristiwa osmosis dan difusi.
Peserta didik menganalisis peristiwa difusi
dan osmosis dalam kehidupan sehari-hari
yang dapat terjadi selain dari contoh
pengamatan pada kegiatan praktikum.
Guru memberi materi tambahan dan koreksi
dengan menunjukkan video proses osmosis
dan difusi.
Guru mengajukan pertanyaan dan memberi
penguatan pada peserta didik, peserta didik
menjawab pertanyaan dari guru.
Guru bersama-sama dengan peserta didik
menyimpulkan tentang materi yang telah
dipelajari oleh peserta didik melalui diskusi
dan hasil pengamatan hari ini.
Peserta didik menyebutkan kesimpulan yang
diperoleh dalam kegiatan pembelajaran
tersebut.
Peserta didik diminta untuk merangkum apa
yang telah dipelajari dalam kegiatan diskusi
dan praktikum hari ini dengan bimbingan
guru.
Peserta didik bersama dengan guru
merefleksikan manfaat yang diperoleh peserta
didik dari kegiatan praktikum.
Guru memberikan apresiasi terhadap proses
kegiatan praktikum yang telah dilakukan
peserta didik.
Peserta didik ditugaskan untuk menyajikan
hasil pengamatan dalam bentuk laporan
praktikum.
Guru menyampaikan materi yang akan
dibahas pada pertemuan selanjutnya.
Guru memberikan arahan pada peserta didik
untuk mempelajari materi yang akan dibahas
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selanjutnya dan menutup pelajaran dengan
salam.
H. Penilaian
Kognitif
Psikomotorik

: Pertanyaan Eksperimen
: Laporan praktikum kegiatan 1-1 dan kegiatan 1-2
Yogyakarta,...........................2020
Guru Mata Pelajaran

(....................................)
Lampiran
: Rubrik Penilaian
a) Rubrik Penilaian Pertanyaan Eksperimen
Kegiatan 1-1
No.
Pertanyaan
Uraian Jawaban
1. Gambarkan hasil a. Gambar sesuai dengan hasil pengamatan 
pengamatan
yang diperoleh.
terhadap bawang b. Gambar disajikan dengan dilengkapi 
merah
dan
dengan
bagian-bagian
strukturnya,
tunjukkan
meliputi dinding sel, sitoplasma, dan inti 
bagiansel.
bagiannya!
c. Gambar yang disajikan adalah gambar 
yang jelas dengan perbesaran yang baik
dan jelas.
2. Gambarkan hasil a. Gambar sesuai dengan hasil pengamatan 
pengamatan
yang diperoleh.
terhadap epitel b. Gambar disajikan dengan dilengkapi 
rongga mulut dan
dengan
bagian-bagian
strukturnya,
tunjukkan
meliputi membran sel, sitoplasma, dan inti 
bagiansel.
bagiannya!
c. Gambar yang disajikan adalah gambar 
yang jelas dengan perbesaran yang baik
dan jelas.
3. Bandingkan hasil Sel hewan dan sel tumbuhan memiliki 
pengamatan
beberapa perbedaan, antara lain:
antara
sel a. Bentul sel hewan bermacam-macam dan 
tumbuhan dan sel
dapat berubah bentuk, sedangkan bentuk
hewan, apakah
sel tumbuhan cenderung kaku.

ada
b. Sel hewan tidak memiliki dinding sel,
perbedaannya?
sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding 
sel.
c. Sel tumbuhan memiliki vakuola berukuran 
besar, sedangkan sel hewan hanya
sebagian saja yang memiliki vakuola tetapi 
berukuran kecil.
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Skor
12: jika 3 kriteria
jawaban terpenuhi
10: jika 2 kriteria
jawaban terpenuhi
5: jika 1 kriteria
jawaban terpenuhi
0: jika tidak ada kriteria
yang memenuhi
12: jika 3 kriteria
jawaban terpenuhi
10: jika 2 kriteria
jawaban terpenuhi
5: jika 1 kriteria
jawaban terpenuhi
0: jika tidak ada kriteria
yang memenuhi
6: jika menyebutkan
perbedaan dan tepat
5: jika menyebutkan
perbedaan dan tepat
4: jika menyebutkan
perbedaan dan tepat
3: jika menyebutkan
perbedaan dan tepat
2: jika menyebutkan
perbedaan dan tepat
2: jika menyebutkan
perbedaan dan tepat

6
5
4
3
2
1
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d. Sel
tumbuhan
memiliki
plastida, 
sedangkan sel hewan tidak
e. Sel tumbuhan memperoleh energi dari
proses fotosintesis, sedangkan sel hewan
bersifat heterotrof.
f. Sel hewan memiliki lisosom dan
sentrosom, sedangkan sel tumbuhan tidak.
4. Sebutkan organel Organel Sel Hewan:
Organel
Sel 
yang
terdapat a. Membran sel
tumbuhan:
pada
sel b. Vesikel
a. Dinding sel
tumbuhan dan sel c. Badan golgi
b. Membran sel 
hewan!
d. Lisosom
c. Plasmodesmata
e. Sitoplasma
d. Plastida
f. Peroksisom
e. Sitoskeleton

g. Sentrosom
f. Vakuola
h. Mitokondria
g. Ribosom
i. Sitoskeleton
h. RE halus
j. Ribosom
i. RE kasar
k. Retikulum
j. Nukleus
Endoplasma kasar
k. Nukleolus
l. RE halus
l. Badan Golgi
m. Membran inti
m. Mitokondria
n. Nukleus
n. Peroksisom
o. Nukleolus
5. Mengapa bentuk a. Membran sel berfungsi sebagai penjaga 
sel epitel lebih
kehidupan sel karena melindungi isi sel
fleksibel daripada
dari lingkungan sekitar, mengatur keluar
sel bawang
masuknya molekul-molekul dan sebagai 
merah? Struktur
reseptor rangsan
apa yang
b. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung
pada sel tumbuhan dari benda-benda asing 
dan memberikan bentuk yang tetap

0:
jika
tidak
menyebutkan
perbedaan atau semua
perbedaan salah

5: jika menyebutkan
semua organel dengan
tepat
3:
jika
hanya
menyebutkan > 8 jenis
organel dengan tepat
0:
jika
hanya
menyebutkan
<
3
dengan tepat.

15: jika menyebutkan
18 fungsi organel
dengan tepat.
10: jika menyebutkan
15 fungsi organel
dengan tepat.
5: jika menyebutkan 10
fungsi organel dengan
tepat
 3: jika menyebutkan 7
fungsi ornagel dengan
tepat.
 0:
jika
tidak
menyebutkan
perbedaan atau semua
perbedaan salah

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 = 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉 × 𝟐
Kegiatan 1-2
No.
Pertanyaan
Uraian Jawaban
Skor
1. Mengapa air di Air di dalam gelas beaker berubah warnanya  10: jika penjelasan
dalam
gelas setelah dituang sirup karena adanya peristiwa tepat, rinci, dan sesuai
beaker
berubah difusi. Difusi adalah berpindahnya suatu zat
dalam pelarut dari konsentrasi tinggi ke
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warnanya setelah konsentrasi rendah. Dalam praktikum ini,  5: jika penjelasan tepat
dituang sirup?
sirup (berkonsentrasi tinggi) bergerak ke air namun
tidak
(berkonsentrasi rendah) hingga terbentuknya terperinci.
keseimbangan konsentrasi zat yang sama.
 0: jika tidak menjawab
atau jawaban salah.
2. Berapa
lama Jawaban sesuai dengan hasil pengamatan
waktu
yang
dibutuhkan hingga
proses perubahan
warna merata?
3. Amati perubahan Mengisi tabel pada kegiatan 1-2 dengan
yang terjadi pada tepat sesuai hasil pengamatan
peristiwa osmosis,
catatlah
hasil
pengamatanmu
seperti tabel di
bawah ini!
4. Adakah perubahan Perendaman umbi-umbian dengan dua larutan 
berat dan keadaan yang berbeda merupakan simulasi proses
tekstur pada umbi- osmosis. Osmosis merupakan perpindahan
umbi
tersebut pelarut dari konsentrasi rendah (hipotonis) ke
setelah direndam pelarut dengan konsentrasi tinggi (hipertonis). 
larutan gula 30% Umbi yang direndam larutan gula akan
dan
akuades? mengalami penurunan berat dan tekstur akhir
Mengapa
menjadi lebih lembek karena air dalam umbi
demikian?
(konsentrasi rendah) akan bergerak ke larutan
gula yang konsentrasinya lebih tinggi. 
Sedangkan umbi yang direndam dalam
akuades tidak mengalami perubahan karena
konsentrasi pelarutnya sama.


5. Berdasarkan
Peristiwa difusi dan osmosis dapat kita jumpai 
prinsip kerjanya, dalam kehidupan sehari-hari. Contoh
carilah contoh lain peristiwa difusi yang dapat kita jumpai adalah:
dari
peristiwa a. Pewarna makanan/ pewarna tekstil yang
difusi dan osmosis akan berdifusi pada gelas yang berisi air.
dalam kehidupan b. Menyebarnya warna teh dalam air.
sehari-harimu!
c. Parfum atau pewangi ruangan yang dapat 
tersebar rata dalam udara suatu ruangan
(Difusi gas)
Contoh peristiwa osmosis yang dapat kita
jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah:
a. Siput mengkerut saat disiram air garam. 
b. Osmosis dalam cairan infus yang masuk
ke darah pasien.
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5

10

15:
menyajikan
jawaban yang benar,
tepat, jelas, dan disertai
analisis rasional.
10:
menyajikan
jawaban yang benar,
tepat, jelas, namun
tidak disertai analisis
rasional.
5: menyajikan jawaban
yang benar, namun
tidak rinci dan tidak
jelas.
0: jika jawaban salah
atau tidak menjawab.

10:
jika
dapat
menyajikan masingmasing minimal 2
contoh pada kedua
peristiwa tersebut dan
tepat.
5: jika hanya dapat
menyajikan 1 contoh
dari
masing-masing
peristiwa tersebut dan
tepat.
0: jika jawaban salah
atau tidak menjawab
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𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 = 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉 × 𝟐
b) Instrumen Penilaian Portofolio
LEMBAR PENILAIAN PORTOFOLIO
Tugas
Kelas
Kelompok
Anggota

No.
1.

2.
3.

4.

6.

:
:
:
: 1.
2.
3.

4.
5.
6.

Aspek yang Diamati
Pendahuluan
a. Latar Belakang
b. Rumusan Masalah
c. Tujuan
d. Manfaat
Kajian Teori (mencantumkan tinjauan pustaka sesuai
dengan topik bahasan praktikum)
Metodologi
a. Tempat dan waktu pelaksanaan praktikum
b. Alat dan bahan yang digunakan
c. Prosedur Kerja
Hasil Pengamatan dan Pembahasan
a. Tabel hasil pengamatan
b. Pembahasan
Penutup
a. Kesimpulan
b. Saran
c. Refleksi
Total Skor
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c) Panduan Skoring Penilaian Portofolio
Aspek yang
No.
Kriteria/ Indikator
Diamati
1. Pendahuluan
a. Latar
1. Latar
belakang
sesuai
Belakang
dengan bahasan praktikum.
2. Mencantumkan
alasan
rasional
pentingnya
pelaksanaan
praktikum
tersebut
3. Ditulis
menggunakan
kaidah penulisan PUEBI
yang baik dan benar.

2.

b. Rumusan
Masalah

1. Menjadi dasar menentukan
tujuan praktikum
2. Mencerminkan
judul
praktikum
3. Dirumuskan dalam bentuk
pertanyaan yang padat,
jelas, dan mudah dipahami

c. Tujuan

1. Sesuai dengan rumusan
masalah.
2. Ditulis
dalam
bentuk
pernyataan yang padat,
jelas, mudah dipahami, dan
memenuhi kaidah PUEBI.

d. Manfaat

1. Mencantumkan
manfaat
penelitian bagi siswa, guru,
dan masyarakat.
2. Ditulis
dalam
bentuk
pernyataan yang padat,
jelas, mudah dipahami, dan
memenuhi kaidah PUEBI.

Kajian
Teori 1. Mencakup materi yang
(mencantumkan
sesuai dengan informasi
tinjauan pustaka
yang dibutuhkan dalam
sesuai
dengan
kegiatan praktikum.
topik
bahasan 2. Menggunakan
minimal
praktikum)
literatur dari 2 buku yang
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Skor yang Diperoleh
 10: jika kriteria 1-3 sesuai
 8: jika kriteria 1 dan 2 sesuai,
namun kriteria 3 tidak sesuai.
 5: jika kriteria 1 dan 3 sesuai,
namun kriteria 2 tidak sesuai.
 3: jika kriteria 1 tidak sesuai,
namun kriteria 2 dan 3 sesuai.
 0: jika kriteria 1 hingga 3 tidak
sesuai.
 5: jika kriteria 1 hingga 3
terpenuhi
 3: jika kriteria 1 dan 2
terpenuhi, namun kriteria 3
tidak terpenuhi.
 1: jika kriteria 1 dan 2 tidak
terpenuhi, namun kriteria 3
terpenuhi
 0: jika tidak memenuhi kriteria
1 hingga 3
 5: jika kriteria 1 dan 2
terpenuhi.
 3: jika kriteria 1 terpenuhi,
namun kriteria 2 tidak
terpenuhi.
 1: jika kriteria 1 tidak
terpenuhi, namun kriteria 2
terpenuhi.
 0: jika kriteria 1 dan 2 tidak
terpenuhi.
 5: jika kriteria 1 dan 2
terpenuhi.
 3: jika kriteria 1 terpenuhi,
namun kriteria 2 tidak
terpenuhi.
 1: jika kriteria 1 tidak
terpenuhi, namun kriteria 2
terpenuhi.
 0: jika kriteria 1 dan 2 tidak
terpenuhi.
 15: jika 5 kriteria terpenuhi
 10: jika 4 kriteria terpenuhi
 7: jika 3 kriteria terpenuhi
 5: jika 2 kriteria terpenuhi
 3: jika 1 kriteria terpenuhi
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berkaitan dengan kegiatan  0: jika 5
praktikum.
terpenuhi.
3. Menggunakan minimal 2
sumber jurnal ilmiah dalam
5 tahun terakhir (20142019)
4. Menuliskan sitasi.
5. Kaidah penulisan sesuai
dengan PUEBI.
3.

4.

kriteria

tidak

Metodologi
a. Tempat dan Mencantumkan tempat dan  3: jika kriteria terpenuhi
waktu
waktu yang sesuai dengan  0: jika kriteria tidak terpenuhi.
pelaksanaan pelaksanan praktikum
praktikum
b. Alat
dan 1. Alat dan bahan yang  3: jika kriteria 1 dan 2
bahan yang
dituliskan lengkap.
terpenuhi
digunakan
2. Penulisan alat dan bahan  1: jika kriteria 1 terpenuhi,
dipisah dalam subbagian
namun kriteria 2 tidak
terpenuhi.
 0: jika kriteria 1 dan 2 tidak
terpenuhi.
c. Prosedur
1. Prosedur kerja lengkap dan  5: jika kriteria 1 dan 2
Kerja
sesuai dengan pelaksanaan
terpenuhi.
praktikum.
 3: jika kriteria 1 terpenuhi,
2. Ditulis
menggunakan
namun kriteria 2 tidak
kalimat pasif dan diagram
terpenuhi.
alir.
 1: jika kriteria 1 tidak
terpenuhi, namun kriteria 2
terpenuhi.
 0: jika tidak ada kriteria
terpenuhi.
Hasil Pengamatan dan Pembahasan
a. Hasil
1. Hasil pengamatan disajikan  10: jika kriteria 1 dan 2
pengamatan
lengkap dengan keterangan,
terpenuhi.
meliputi besar perbesaran  5: jika kriteria 1 terpenuhi,
mikroskop yang digunakan
namun kriteria 2 tidak
dan bagian-bagian pada
terpenuhi.
hasil pengamatan tepat dan  1: jika kriteria 1 tidak
lengkap.
terpenuhi, namun kriteria 2
2. Data
disajikan
sesuai
terpenuhi.
dengan
arahan
pada  0: jika tidak ada kriteria
petunjuk praktikum Biologi
terpenuhi.
untuk SMA/MA kelas XI.
b. Pembahasan 1. Pembahasan
mengaitkan  25: jika kriteria 1, 2, dan 3
hasil pengamatan dengan
terpenuhi.
kajian teori dan pertanyaan  20: jika kriteria 1 dan 2
eksperimen.
terpenuhi, sedangkan kriteria 3
2. Pembahasan sesuai dengan
tidak terpenuhi.
tujuan praktikum.
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3. Pembahasan ditulis sesuai  15: jika kriteria 1 dan 3
dengan kaidah PUEBI.
terpenuhi, namun kriteria 2
tidak terpenuhi.
 7: jika kriteria 1 terpenuhi,
namun kriteria 2 dan 3 tidak
terpenuhi.
 0: jika kriteria 1, 2, dan 3 tidak
terpenuhi.
6.

Penutup
a. Kesimpulan 1. Kesimpulan
menjawab  5: jika kriteria 1 dan 2
tujuan praktikum.
terpenuhi.
2. Ditulis
dalam
bentuk  3: jika kriteria 1 terpenuhi,
pernyataan yang padat,
namun kriteria 2 tidak
jelas, mudah dipahami, dan
terpenuhi.
memenuhi kaidah PUEBI.  1: jika kriteria 1 tidak
terpenuhi, namun kriteria 2
terpenuhi.
 0: jika kriteria 1 dan 2 tidak
terpenuhi.
b. Saran
1. Saran
yang
diberikan  5: jika kriteria 1 dan 2
merupakan saran untuk
terpenuhi.
kegiatan ilmiah praktikum  3: jika kriteria 1 terpenuhi,
dan relevan.
namun kriteria 2 tidak
2. Ditulis
dalam
bentuk
terpenuhi.
pernyataan yang padat,  1: jika kriteria 1 tidak
jelas, mudah dipahami, dan
terpenuhi, namun kriteria 2
memenuhi kaidah PUEBI.
terpenuhi.
 0: jika kriteria 1 dan 2 tidak
terpenuhi.
c. Refleksi
1. Refleksi merupakan refleksi  4: jika kriteria 1 dan 2
individu setiap anggota
terpenuhi.
kelompok
dan
berisi  2: jika kriteria 1 terpenuhi,
pengalaman berharga dan
namun kriteria 2 tidak
nilai yang diperoleh serta
terpenuhi.
niat yang akan dilakukan  1: jika kriteria 1 tidak
untuk kedepannya dari
terpenuhi, namun kriteria 2
pelaksanaan
kegiatan
terpenuhi.
praktikum.
 0: jika kriteria 1 dan 2 tidak
2. Ditulis
dalam
bentuk
terpenuhi.
pernyataan yang padat,
jelas, mudah dipahami, dan
memenuhi kaidah PUEBI.
Total Skor Maksimum
100
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu
Tahun Ajaran

:
:
:
:
:
:

SMA/ MA
Biologi
XI/I
Struktur dan Fungsi Jaringan Tumbuhan
6 kali pertemuan (8 x 45 menit)
2020/ 2021

A. Kompetensi Inti
KI 1
KI 2

:
:

KI 3

:

KI 4

:

Menghayati dan menganalisa ajaran agama yang dianutnya.
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong
royong, kerjasama, toleran, bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif
dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di
lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar,
bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik,
detil, dan kompleks 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 pada bidang kajian yang spesifik
sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif,
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam
ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan
kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar
Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
3.3 Menganalisis
3.1.1. Mengidentifikasi pengertian dan jenis jaringan dan
keterkaitan antara
fungsinya pada tumbuhan melalui diskusi.
struktur sel pada 3.1.2. Menganalisis jaringan penyusun dan fungsinya pada organ
jaringan tumbuhan
akar, batang, dan daun tumbuhan melalui diskusi.
dengan fungsi organ 3.1.3. Membandingkan perbedaan anatomi batang tumbuhan
pada tumbuhan.
monokotil dan dikotil melalui diskusi.
4.3 Menyajikan
data 4.3.1. Melakukan pengamatan struktur berbagai jenis jaringan
hasil
pengamatan
tumbuhan, meliputi modifikasi jaringan epidermis pada
struktur jaringan dan
berbagai jenis daun, sklerenkim pada tempurung kelapa,
organ
pada
jaringan pengangkut pada batang jagung melalui kegiatan
tumbuhan
praktikum.
4.3.2. Melakukan pengamatan pada batang tumbuhan dikotil dan
monokotil secara berkelompok melalui kegiatan
praktikum.
4.3.3. Membuat laporan hasil pengamatan dalam bentuk laporan
praktikum
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C. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan scientific menggunakan
model pembelajaran discovery learning, siswa mampu:
1. Mengidentifikasi pengertian dan jenis jaringan dan fungsinya pada tumbuhan
melalui diskusi.
2. Menganalisis jaringan penyusun dan fungsinya pada organ akar, batang, dan daun
tumbuhan melalui diskusi.
3. Membandingkan perbedaan anatomi batang tumbuhan monokotil dan dikotil
melalui diskusi.
4. Melakukan pengamatan struktur berbagai jenis jaringan tumbuhan, meliputi
modifikasi jaringan epidermis pada berbagai jenis daun, sklerenkim pada
tempurung kelapa, jaringan pengangkut pada batang jagung melalui kegiatan
praktikum.
5. Melakukan pengamatan pada batang tumbuhan dikotil dan monokotil secara
berkelompok melalui kegiatan praktikum.
6. Membuat laporan hasil pengamatan dalam bentuk laporan praktikum.
D. Materi Pembelajaran
Materi Faktual
: struktur jaringan tumbuhan, organ tumbuhan
Materi Konseptual : prinsip kultur jaringan pada tumbuhan
Materi Prosedural : praktikum pengamatan beberapa jenis jaringan tumbuhan dan
pengamatan struktur batang tumbuhan monokotil dan dikotil.
E. Pendekatan/ Metode/ Model Pembelajaran
Pendekatan Pembelajaran : Scientific Learning
Model Pembelajaran : Discovery Learning
Metode Pembelajaran
: Praktikum, diskusi
F. Alat/ Media Pembelajaran, Sumber Belajar
1. Alat/ media
: LCD, laptop/ handphone, panduan praktikum berbasis
animasi flash
2. Sumber belajar
:
a. Panduan praktikum berbasis flash
b. Buku Biologi:
- Irnaningtyas & Yossa I, 2016. Biologi untuk SMA/ MA Kelas XI. Jakarta:
Penerbit Erlangga
- Lestari, E.S. dan Idun K. 2009.Biologi, Makhluk Hidup dan Lingkungannya
SMA/MA. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional,
2009.
G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 (2 x 45 menit)
Indikator:
3.3.1. Mengidentifikasi pengertian dan jenis jaringan dan fungsinya pada tumbuhan
melalui diskusi.
3.3.2. Menganalisis jaringan penyusun dan fungsinya pada organ akar, batang, dan daun
tumbuhan melalui diskusi.
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Sintaks Model
Pembelajaran
1.
Pendahuluan Salam
Kegiatan

Apersepsi

2.
3.

Motivasi

4.

Orientasi

5.

Kegiatan Inti Pemberian
Rangsangan
(Stimulation)

6.

Identifikasi
7.
Masalah
(Problem
Statement)
Pengumpulan 8.
Data
(Data
Collection)
9.
10.

Pengolahan
11.
Data
(Data
Processing)
12.

Pembuktian
(Verification)

13.

Alokasi
Waktu
Guru mengucapkan salam dan berdoa, peserta
7’
menjawab salam dan mengkondisikan diri untuk
berdoa.
Guru memeriksa kehadiran peserta didik.
Guru bertanya kepada peserta didik tentang
fungsi tumbuhan bagi kehidupan sehari-hari
manusia.
Guru menunjukkan gambar beberapa aktivitas
manusia yang berkaitan dengan tumbuhan sambil
bertanya “Mengapa bagian-bagian dari
tumbuhan tersebut dapat dikonsumsi manusia?
Apakah semua bagian tumbuhan dapat
dikonsumsi oleh kita?”
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang
akan dipelajari pada hari ini tentang jenis
jaringan penyusun dan fungsi pada organ akar,
batang, dan daun.
Peserta didik disajikan foto hasil pengamatan 76’
batang tumbuhan sambil bertanya “Apakah
teman-teman pernah melihat struktur tumbuhan
berikut ini? Ini adalah struktur batang tumbuhan
yang diamati melalui mikroskop, menurut temanteman bagian manakah yang menghasilkan kayu
yang keras sehingga dapat digunakan oleh
manusia untuk perabotan?”
Peserta
didik
dimotivasi
untuk
mengidentifikasi permasalahan: “Bagaimana
struktur jaringan penyusun dan karakteristiknya
pada organ tumbuhan?”
Guru mempersilahkan peserta didik untuk
mendiskusikan jenis dan struktur jaringan
penyusun organ tumbuhan.
Peserta didik mengumpulkan data dari berbagai
macam sumber, seperti internet, buku, artikel, dll.
Peserta didik mencatat hasil diskusi kelompok
mengenai jenis dan struktur jaringan penyusun
organ tumbuhan.
Masing-masing
perwakilan
kelompok
menyampaikan hasil diskusinya mengenai jenis
dan struktur jaringan penyusun organ tumbuhan
di depan kelas.
Peserta didik menganalisis hasil diskusi dengan
cara membandingkannya dengan hasil diskusi
kelompok lain.
Guru memberi materi tambahan dan koreksi
dengan menunjukkan gambar struktur jaringan
pada organ tumbuhan.
Kegiatan Pembelajaran
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Penutup

14. Guru mengajukan pertanyaan dan memberi
penguatan pada peserta didik, peserta didik
menjawab pertanyaan dari guru.
Menarik
15. Guru bersama-sama dengan peserta didik
Kesimpulan
menyimpulkan tentang materi yang telah
(Generalizatio
dipelajari oleh peserta didik melalui diskusi dan
n)
hasil pengamatan hari ini.
16. Peserta didik menyebutkan kesimpulan yang
diperoleh dalam kegiatan pembelajaran tersebut.
Evaluasi
17. Peserta didik diminta untuk merangkum apa yang
telah dipelajari dalam kegiatan diskusi hari ini
dengan bimbingan guru.
Refleksi
18. Peserta
didik
bersama
dengan
guru
merefleksikan manfaat yang diperoleh peserta
didik dari kegiatan praktikum.
19. Guru memberikan apresiasi terhadap proses
kegiatan diskusi yang telah dilakukan peserta
didik.
Tindak Lanjut 20. Guru menyampaikan materi dan kegiatan yang
akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya.
21. didik ditugaskan untuk menyiapkan alat dan
bahan untuk kegiatan praktikum pada pertemuan
selanjutnya.
Salam penutup 22. Guru memberikan arahan pada peserta didik
untuk mempelajari materi yang berkaitan dengan
kegiatan praktikum dan menutup pertemuan
dengan salam.

7’

Pertemuan 2 (2 x 45 menit)
Indikator:
4.3.1. Melakukan pengamatan struktur berbagai jenis jaringan tumbuhan, meliputi
modifikasi jaringan epidermis pada berbagai jenis daun, sklerenkim pada
tempurung kelapa, jaringan pengangkut pada batang jagung melalui kegiatan
praktikum.
Sintaks Model
Alokasi
Kegiatan
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Waktu
1. Guru mengucapkan salam dan berdoa, peserta
7’
Pendahuluan Salam
menjawab salam dan mengkondisikan diri untuk
berdoa.
2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik.
Apersepsi
3. Guru bertanya kepada peserta didik tentang
materi pada pertemuan sebelumnya.
Motivasi
4. Guru menunjukkan beberapa gambar jaringan
tumbuhan pada objek tumbuhan tertentu sambil
mengatakan “Hari ini kita akan melihat
bagaimana bentuk struktur jaringan dari
beberapa objek secara berkelompok.”
Orientasi
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang
akan dipelajari pada hari ini tentang sel.
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Kegiatan Inti Pemberian
Rangsangan
(Stimulation)

6.

Identifikasi
7.
Masalah
(Problem
Statement)
Pengumpulan 8.
Data
(Data
Collection)
9.

10.

Pengolahan
11.
Data
(Data
Processing)

Pembuktian
(Verification)

12.

13.

Menarik
14.
Kesimpulan
(Generalizatio
n)
15.
Penutup

Merangkum

16.

Peserta didik disajikan sebuah fenomena
dengan pertanyaan “Tumbuhan memiliki
jaringan yang berbeda dengan hewan. Salah satu
buktinya adalah bahwa tumbuhan dapat
berfotosintesis, sedangkan hewan tidak. Hal ini
disebabkan karena struktur yang berbeda.
struktur apa yang membedakan antara jaringan
hewan dan tumbuhan?”
Peserta
didik
dimotivasi
untuk
mengidentifikasi permasalahan: “Bagaimana
jenis dan karakteristik jaringan pada objek yang
akan diamati?
Peserta didik melakukan eksperimen kegiatan 21 pada media interaktif Panduan Praktikum
Biologi untuk SMA/MA Kelas XI tentang
pengenalan jenis jaringan tumbuhan.
Peserta didik mengumpulkan data berdasarkan
hasil pengamatan pada kegiatan 2-1 pada media
interaktif Panduan Praktikum Biologi untuk
SMA/MA Kelas XI dan studi literatur pada
berbagai sumber seperti internet, buku, artikel,
dll.
Guru mempersilahkan peserta didik untuk
mendiskusikan mengenai struktur jaringan pada
beberapa jenis daun, tempurung kelapa, dan
batang jagung.
Peserta didik menganalisis hasil pengamatan
dengan cara membandingkan hasil pengamatan
pada struktur dan karakteristik jaringan pada
objek yang diamati dengan materi yang telah
dipelajari pada pertemuan sebelumnya serta dari
hasil studi literatur.
Guru memberi materi tambahan dan koreksi
dengan menunjukkan gambar jenis jaringan yang
sama dengan yang diamati, namun pada objek
yang berbeda.
Guru mengajukan pertanyaan dan memberi
penguatan pada peserta didik, peserta didik
menjawab pertanyaan dari guru.
Guru bersama-sama dengan peserta didik
menyimpulkan tentang materi yang telah
dipelajari oleh peserta didik melalui diskusi dan
hasil pengamatan hari ini.
Peserta didik menyebutkan kesimpulan yang
diperoleh dalam kegiatan pembelajaran tersebut.
Peserta didik diminta untuk merangkum apa yang
telah dipelajari dalam kegiatan diskusi dan
praktikum hari ini dengan bimbingan guru.
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Refleksi

17. Peserta
didik
bersama
dengan
guru
merefleksikan manfaat yang diperoleh peserta
didik dari kegiatan praktikum.
18. Guru memberikan apresiasi terhadap proses
kegiatan praktikum yang telah dilakukan peserta
didik.
Tindak Lanjut 19. Peserta didik ditugaskan untuk menyajikan hasil
pengamatan dalam bentuk laporan praktikum.
20. Guru menyampaikan materi yang akan dibahas
pada pertemuan selanjutnya.
Salam penutup 21. Guru memberikan arahan pada peserta didik
untuk mempelajari materi yang akan dibahas
selanjutnya dan menutup pelajaran dengan
salam.
Pertemuan 3 (2 x 45 menit)
Indikator:
3.3.3. Menbandingkan perbedaan anatomi batang tumbuhan monokotil dan dikotil
melalui diskusi.
4.3.2. Melakukan pengamatan pada batang tumbuhan dikotil dan monokotil secara
berkelompok melalui kegiatan praktikum.
Sintaks Model
Alokasi
Kegiatan
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Waktu
1. Guru mengucapkan salam dan berdoa, peserta
7’
Pendahuluan Salam
menjawab salam dan mengkondisikan diri untuk
berdoa.
2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik.
Apersepsi
3. Guru bertanya kepada peserta didik tentang
materi pada pertemuan sebelumnya.
Motivasi
4. Guru memotivasi siswa dengan menunjukkan
gambar pohon mangga dan tebu sambil bertanya
“Apakah di dekat rumahmu ada yang menanam
pohon mangga dan tebu? Mengapa batang tebu
tidak sekeras kayu pada pohon mangga?
Mengapa batang tebu daunnya berbentuk
panjang, sedangkan daun pohon mangga
menyirip? Hal ini akan kita pelajari pada
pertemuan kita hari ini.”
Orientasi
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang
akan dipelajari pada hari ini tentang perbedaan
tumbuhan monokotil dan dikotil.
Kegiatan Inti Pemberian
6. Peserta didik disajikan sebuah fenomena 76’
Rangsangan
dengan pertanyaan “Ada berbagai macam
(Stimulation)
tumbuhan dengan karakteristik yang berbedabeda. Mengapa biji pada buah kelapa berbentuk
satu bulatan utuh saja? Mengapa biji kacang
tanah dapat kita belah menjadi 2 bagian?
Apakah batang tanaman jagung bila dibiarkan
lebih dari 3 bulan akan tumbuh seperti kokohnya
pohon rambutan?”
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Identifikasi
7.
Masalah
(Problem
Statement)
Pengumpulan 8.
Data
(Data
Collection)
9.

10.

11.

12.

Pengolahan
13.
Data
(Data
Processing)

Pembuktian
(Verification)

14.

15.

Menarik
16.
Kesimpulan
(Generalizatio
n)
17.
Penutup

Merangkum

18.

Peserta
didik
dimotivasi
untuk
mengidentifikasi permasalahan: “Bagaimana
perbedaan struktur tumbuhan monokotil dan
dikotil?”
Guru mempersilahkan peserta didik untuk
berdiskusi secara berkelompok mengenai
perbedaan struktur tumbuhan monokotil dan
dikotil.
Peserta didik mengumpulkan data studi literatur
tentang struktur tumbuhan monokotil dan dikotil
dari berbagai sumber, seperti buku paket,
internet, artikel, dan jurnal penelitian.
Peserta didik melakukan eksperimen kegiatan 22 pada media interaktif Panduan Praktikum
Biologi untuk SMA/MA Kelas XI tentang
struktur tumbuhan monokotil dan dikotil.
Peserta didik mengumpulkan data berdasarkan
hasil pengamatan pada kegiatan 2-2 pada media
interaktif Panduan Praktikum Biologi untuk
SMA/MA Kelas XI dan studi literatur pada
berbagai sumber seperti internet, buku, artikel,
dll.
Guru mempersilahkan peserta didik untuk
mendiskusikan mengenai hasil pengamatan
struktur tumbuhan monokotil dan dikotil pada
pengamatan menggunakan batang muda dan
daun muda pada tumbuhan padi dan kacang
tanah.
Peserta didik menganalisis hasil pengamatan
dengan cara membandingkan hasil pengamatan
pada struktur tumbuhan monokotil dan dikotil
pada pengamatan menggunakan batang muda
dan daun muda pada tumbuhan padi dan kacang
tanah dengan hasil diskusi studi literatur.
Guru memberi materi tambahan dan koreksi
dengan menunjukkan gambar perbedaan struktur
batang dan daun pada tumbuhan monokotil dan
dikotil.
Guru mengajukan pertanyaan dan memberi
penguatan pada peserta didik, peserta didik
menjawab pertanyaan dari guru.
Guru bersama-sama dengan peserta didik
menyimpulkan tentang materi yang telah
dipelajari oleh peserta didik melalui diskusi dan
praktikum hari ini.
Peserta didik menyebutkan kesimpulan yang
diperoleh dalam kegiatan pembelajaran tersebut.
Peserta didik diminta untuk merangkum apa yang
telah dipelajari dalam kegiatan diskusi dan
praktikum hari ini dengan bimbingan guru.
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Refleksi

19. Peserta
didik
bersama
dengan
guru
merefleksikan manfaat yang diperoleh peserta
didik dari kegiatan praktikum.
20. Guru memberikan apresiasi terhadap proses
kegiatan praktikum yang telah dilakukan peserta
didik.
Tindak Lanjut 21. Peserta didik ditugaskan untuk menyajikan hasil
pengamatan dalam bentuk laporan praktikum.
22. Guru menyampaikan materi yang akan dibahas
pada pertemuan selanjutnya.
Salam penutup 23. Guru memberikan arahan pada peserta didik
untuk mempelajari materi yang akan dibahas
selanjutnya dan menutup pelajaran dengan
salam.
H. Penilaian
Kognitif
Psikomotorik

: Pertanyaan Eksperimen
: Laporan praktikum kegiatan 2-1 dan kegiatan 2-2
Yogyakarta,...........................2020
Guru Mata Pelajaran

(....................................)

Lampiran
: Rubrik Penilaian
a) Rubrik Penilaian Pertanyaan Eksperimen
Kegiatan 2-1
No.
Pertanyaan
1. Gambarkan bentuk a.
jaringan yang kamu
amati dari masingmasing jaringan dan
tunjukkan
bagianbagiannya!
b.

Uraian Jawaban
Masing-masing kelompok 
menggambar
setiap
jaringan yang ditemukan 
dari setiap objek yang
diamati.

Gambar sesuai dengan hasil
pengamatan yang diperoleh. 
c. Gambar disajikan dengan
dilengkapi dengan bagian- 
bagian strukturnya.
d. Yang disajikan adalah
gambar yang jelas dengan
perbesaran yang baik dan
jelas.
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Skor
8: jika kriteria jawaban
a, b, c, dan d terpenuhi.
6: jika 3 kriteria
jawaban terpenuhi.
4: jika 2 kriteria
jawaban terpenuhi.
2: jika 1 kriteria
jawaban terpenuhi.
0: jika jawaban salah
atau tidak menjawab
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2. Bagaimana bentuk Stomata pada daun Rheo 
stomata pada daun discolor
merupakan
tipe
Rheo discolor?
parasitik
stomata.
Tipe
stomata ditunjukkan karena 
pada setiap sel penutup
didampingi oleh satu atau
lebih sel tetangga yang
letakknya sejajar dengan
stomata.



3. Bagaimana
Epidermis pada daun durian 
modifikasi epidermis dan daun jagung ada yang
pada daun durian dan membentuk trikoma1, yaitu
daun jagung? Apa derivat epidermis. Trikoma 
fungsi
trikoma biasanya berbentuk rambut
tersebut?
bersel satu/ banyak yang
dibentuk dari sel epidermis2 
dengan struktur yang lebih
besar dan padat seperti kutil
duri. Daun durian memiliki 
trikoma yang berbentuk
sisik yang memipih dan
bersel
banyak,
dan
merupakan trikoma non
glanduler3
karena
tidak
menghasilkan sekret. Pada
daun jagung ditemukan bahwa
trikoma berbentuk rambut
tunggal dan merupakan
trikoma glandular4. Adapun
fungsi trikoma antara lain:
melindungi tanaman dari
gangguan
lingkungan
sekitar,
sebagai
alat
pengisap air dan garamgaram tanah, sebagai alat
penerus rangsang yang
datang dari luar, dan sebagai
alat ekskresi5.
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8: jika jawaban sesuai
dengan garis besar
uraian jawaban.
6:
jika
tidak
menyebutkan
tipe
stomata dengan tepat
dan hanya menjelaskan
bagian.
4: jika menjelaskan
tipe dengan tepat dan
tidak
menyebutkan
temuan
hasil
pengamatan.
0: jika jawaban salah
atau tidak menjawab
8: jika jawaban sesuai
dengan 5 garis besar
uraian jawaban.
6: jika jawaban sesuai
dengan 4 garis besar
uraian jawaban
4: jika jawaban sesuai
dengan 3 garis besar
uraian jawaban
0: jika jawaban salah
atau tidak menjawab
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4. Bagaimana bentuk Jaringan
sklerenkim 
jaringan sklerenkim merupakan
jaringan
pada
tempurung permanen yang sudah mati
kelapa?
Apa dengan dinding sel yang tebal 
fungsinya?
dan
mengeras
serta
mengandung lignin. Ada 2
jenis jaringan sklerenkim, 
yaitu sklereid dan serat. Pada
tempurung
kelapa
ini
merupakan sklereid, yaitu sel
batu yang berbentuk bulat.
Jaringan ini berfungsi sebagai
penyokong
tumbuhan
sehingga
dapat
memberi
dukungan mekanik bagi organ
tumbuhan. Selain itu, jaringan
ini juga berfungsi sebagai
pelindung
organ
dan
mencegah tanaman dari stres
karena faktor lingkungan.
5. Deskripsikan
Tanaman jagung merupakan 
jaringan pengangkut golongan
tumbuhan
yang ada pada batang monokotil.
Berkas
jagung
beserta pengangkut
pada
batang 
fungsinya!
jagung
merupakan
tipe
kolateral tertutup dan berkas
pengangkutnya tersebar pada 
batang. Pada tipe ini xilem
dan
floem
saling
berdampingan.
Berkas
pengangkut
pada
batang
jagung juga dikelilingi oleh
jaringan sklerenkim.
Jaringan tersebut memiliki
peranan yang berbeda-beda,
yaitu jaringan xilem sebagai
pengangkut air dan mineral
dari akar ke daun, sedangkan
jaringan
floem
berperan
sebagai
distributor
hasil
fotosintesis ke seluruh bagian
tumbuhan, serta jaringan
sklerenkim yang berfungsi
sebagai jaringan penyokong.

316

8: jika jawaban sesuai
dan dikaitkan dengan 5
kata kunci.
6: jika jawaban sesuai
dan dikaitkan dengan 4
kata kunci.
4: jika jawaban sesuai
dan dikaitkan dengan 3
kata kunci.
0: jika jawaban salah
atau tidak menjawab

10: jika jawaban sesuai
dan dikaitkan dengan 5
kata kunci.
8: jika jawaban sesuai
dan dikaitkan dengan 4
kata kunci.
4: jika jawaban sesuai
dan dikaitkan dengan 3
kata kunci.
0: jika jawaban salah
atau tidak menjawab
jika jawaban salah
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6. Pada
jaringan Jaringan
yang
berperan 
manakah
yang memperbesar ukuran batang
berperan
jagung
adalah
jaringan
memperbesar ukuran meristem interkalar yang
batang jagung?
terletak pada ruas batang 
jagung. Meristem ini berfungsi
memperpanjang ukuran batang
jagung.

Total Skor Maksimum

8: jika menyebutkan
nama jaringan dan
penjelasan
dengan
tepat dan benar.
6: jika menyebutkan
nama jaringan dengan
benar namun fungsi
tidak tepat.
0: jika jawaban salah
atau tidak menjawab
50

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 = 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉 × 𝟐
Kegiatan 2-2
No.
Pertanyaan
1. Gambarkan susunan a.
jaringan pada daun
dan
batang
tumbuhan monokotil
dan dikotil tersebut?
b.

Uraian Jawaban
Masing-masing kelompok 
menggambar
setiap
jaringan yang ditemukan
dari setiap objek yang 
diamati.
Gambar sesuai dengan hasil 
pengamatan
yang
diperoleh.

c. Gambar disajikan dengan
dilengkapi dengan bagian- 
bagian strukturnya.
d. Yang disajikan adalah
gambar yang jelas dengan
perbesaran yang baik dan
jelas.
2. Jaringan apa saja Jaringan yang menyusun organ 
yang ada pada daun? daun antara lain:
a. Jaringan epidermis, dapat
berupa kutikula, stomata,
dan trikoma.
b. Jaringan parenkim (mesofil 
daun), meliput jaringan
palisade (jaringan tiang)
dan
jaringan
spons
(jaringan bunga karang).
c. Jaringan kolenkim

d. Jaringan
pengangkut,
meliputi xilem dan floem.

Skor
10:
jika
kriteria
jawaban a, b, c, dan d
terpenuhi.
8: jika 3 kriteria
jawaban terpenuhi.
6: jika 2 kriteria
jawaban terpenuhi.
4: jika 1 kriteria
jawaban terpenuhi.
0: jika tidak ada kriteria
jawaban
yang
terpenuhi.

9: jika menyebutkan
semua jaringan
penyusun daun dengan
lengkap, urut, dan
tepat
7: jika menyebutkan
semua jaringan
penyusun daun dengan
lengkap dan tepat,
tetapi tidak urut.
4: jika menyebutkan
jaringan penyusun
daun dengan tepat dan
urut tetapi tidak
lengkap.
 0: jika jawaban salah
atau tidak menjawab.
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Jaringan apa saja Jaringan yang menyusun organ  5: jika menyebutkan
yang
ada
pada batang antara lain:
semua jaringan
batang?
penyusun batang
a. Jaringan epidermis
dengan lengkap, urut,
b. Jaringan korteks
c. Silinder pusat yang terdiri dan tepat
 3: jika menyebutkan
atas xilem dan floem
semua jaringan
penyusun batang
dengan lengkap dan
tepat, tetapi tidak urut.
 0: jika jawaban salah
atau tidak menjawab.
4. Jelaskan perbedaan a. Mesofil daun tumbuhan  6: jika menyebutkan 2
anatomi
daun
dengan
dikotil
terletak
antara perbedaan
tumbuhan monokotil
lapisan epidermis atas dan tepat.
dan dikotil!
lapisan epidermis bawah,  3: jika menyebutkan 1
sedangkan pada tumbuhan perbedaan
dengan
monokotil jaringan mesofil tepat.
terletak
pada
bagian  0: jika jawaban salah
cekungan antara urat daun.
atau tidak menjawab.
b. Stomata pada tumbuhan
dikotil ditemukan pada
permukaan atas dan bawah
dari
daun,
sedangkan
stomata pada tumbuhan
monokotil
ditemukan
berderet di antara bagian
dari urat daun.
5. Jelaskan perbedaan a. Berkas pengangkut pada  10: jika menyebutkan 5
anatomi
batang
dengan
tumbuhan dikotil tersusun perbedaan
tumbuhan monokotil
dalam
1
lingkaran, tepat.
dan dikotil
sedangkan pada tumbuhan  8: jika menyebutkan 4
monokotil
berkas perbedaan
dengan
pengangkut menyebar.
tepat.
b. Pada tumbuhan dikotil  6: jika menyebutkan 3
floem terletak di sebelah perbedaan
dengan
luar xilem, sedangkan pada tepat.
tumbuhan monokotil floem  4: jika menyebutkan 2
dan
xilem
terletak perbedaan
dengan
bersebelahan.
tepat.
c. Antara xilem dan floem  2: jika menyebutkan 1
pada tumbuhan dikotil perbedaan
dengan
terdapat
kambium, tepat.
sedangkan pada tumbuhan  0: jika jawaban salah
monokotil tidak terdapat atau tidak menjawab.
kambium.
d. Jaringan
dasar
pada
tumbuhan dikotil dibedakan
atas korteks dan empulus,
sedangkan pada tumbuhan
3.
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monokotil tidak dibedakan
antara korteks dan empulur.
e. Pada tumbuhan dikotil tidak
ada sel seludang pembuluh,
sedangkan pada tumbuhan
monokotil terdapat sel
seludang pembuluh.
6. Tumbuhan
dikotil Secara umum, perbedaan
dan
monokotil antara tumbuhan dikotil dan
memiliki perbedaan monokotil adalah jumlah
berdasarkan jumlah keping biji yang ada pada
keping biji dan masing-masing
tumbuhan.
struktur
anatomi Namun, masih ada perbedaan
jaringan.
Coba lain, antara lain:
sebutkan perbedaan a. Tumbuhan
monokotil
lain
yang
ada
memiliki 1 daun lembaga,
diantara kedua jenis
sedangkan
tumbuhan
tanaman tersebut!
dikotil memiliki 2 daun
lembaga.
b. Tumbuhan
monokotil
berakar serabut, sedangkan
tumbuhan dikotil memiliki
akar tunggang.
c. Bentuk batang monokotil
tidak memiliki cabang,
sedangkan
tumbuhan
dikotil bercabang.
d. Tumbuhan monokotil tidak
memiliki
kambium,
sedangkan
tumbuhan
dikotil memiliki kambium.
e. Tulang
daun
pada
tumbuhan dikotil berbentuk
sirip, sedangkan tumbuhan
monokotil memiliki tulang
daun yang sejajar.
f. Bunga pada tumbuhan
dikotil memiliki kelopak
berjumlah kelipatan 5,
sedangkan pada tumbuhan
monokotil kelipatan 3.
Total Skor Maksimum

 10: jika menyebutkan
minimal 5 perbedaan
dengan benar dan tepat
(selain
perbedaan
keping biji).
 8: jika menyebutkan
minimal 4 perbedaan
dengan benar dan tepat
(selain
perbedaan
keping biji).
 6: jika menyebutkan
minimal 3 perbedaan
dengan benar dan tepat
(selain
perbedaan
keping biji).
 4: jika menyebutkan
minimal 2 perbedaan
dengan benar dan tepat
(selain
perbedaan
keping biji).
 2: jika menyebutkan
minimal 1 perbedaan
dengan benar dan tepat
(selain
perbedaan
keping biji).
 0: jika jawaban salah
atau tidak menjawab.

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 = 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉 × 𝟐

b) Instrumen Penilaian Portofolio
Sama seperti pada lampiran RPP bab 1

c) Panduan Skoring Penilaian Portofolio
Sama seperti pada lampiran RPP bab 1
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu
Tahun Ajaran

:
:
:
:
:
:

SMA/ MA
Biologi
XI/I
Struktur dan Fungsi Jaringan Hewan
6 kali pertemuan (12 x 45 menit)
2020/ 2021

A. Kompetensi Inti
KI 1 : Menghayati dan menganalisa ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli,
gotong royong, kerjasama, toleran, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di
lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar,
bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis,
spesifik, detil, dan kompleks 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 pada bidang kajian
yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah.
KI 4 : Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif,
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif
dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan
kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
3.4

4.4

Kompetensi Dasar
Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
Menganalisis keterkaitan antara 3.5.4. Mendeskripsikan pengertian dan jenis
struktur sel pada jaringan hewan
jaringan dan fungsinya pada hewan.
dengan fungsi organ pada hewan.
Menyajikan
data
hasil 4.4.3. Melakukan
pengamatan
struktur
pengamatan struktur jaringan dan
jaringan hewan pada awetan.
organ pada hewan.
4.4.4. Membuat laporan hasil pengamatan
dalam bentuk laporan tertulis.

C. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan scientific menggunakan
model pembelajaran discovery learning, siswa mampu:
1. Mendeskripsikan pengertian dan jenis jaringan dan fungsinya pada hewan melalui
diskusi kelompok.
2. Melakukan pengamatan struktur jaringan hewan pada awetan.
3. Membuat laporan hasil pengamatan dalam bentuk laporan tertulis.
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D. Materi Pembelajaran
Materi Faktual
: struktur jaringan hewan, organ hewan
Materi Konseptual : fungsi dan mekanisme kerja pada organ hewan
Materi Prosedural : praktikum pengamatan beberapa jenis struktur jaringan hewan
menggunakan preparat awetan
E. Pendekatan/ Metode/ Model Pembelajaran
Pendekatan Pembelajaran : Scientific Learning
Model Pembelajaran : Discovery Learning
Metode Pembelajaran
: Praktikum, diskusi
F. Alat/ Media Pembelajaran, Sumber Belajar
1. Alat/ media
: LCD, laptop/ handphone, aplikasi panduan praktikum
2. Sumber belajar:
a. Panduan praktikum berbasis flash
b. Buku Biologi:
- Irnaningtyas & Yossa I, 2016. Biologi untuk SMA/ MA Kelas XI. Jakarta:
Penerbit Erlangga
- Lestari, E.S. dan Idun K. 2009.Biologi, Makhluk Hidup dan Lingkungannya
SMA/MA. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional,
2009.
G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 (2 x 45 menit)
Indikator:
3.4.1. Mendeskripsikan pengertian dan jenis jaringan dan fungsinya pada hewan.
Sintaks Model
Alokasi
Kegiatan
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Waktu
1. Guru mengucapkan salam dan berdoa,
7’
Pendahuluan Salam
peserta
menjawab
salam
dan
mengkondisikan diri untuk berdoa.
2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik.
Apersepsi
3. Guru bertanya kepada peserta didik tentang
fungsi hewan bagi kehidupan sehari-hari
manusia.
Motivasi
4. Guru menunjukkan gambar kelinci dan
kecoa sambil bertanya “Apa perbedaan
kelinci dan kecoa? Kelinci memiliki ukuran
tubuh yang lebih besar daripada kecoa,
selain itu kelinci bergerak dengan cara
melompat, sedangkan kecoa bergerak
dengan kaki beruasnya. Mengapa demikian?
Pada hari ini kita akan mempelajari tentang
jaringan hewan.”
Orientasi
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
yang akan dipelajari pada hari ini tentang
jenis jaringan penyusun dan fungsi pada
hewan.
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Kegiatan Inti Pemberian
Rangsangan
(Stimulation)

76’

Penutup

7’

6. Peserta didik disajikan pernyataan dan
pertanyaan “Hewan memiliki jaringan yang
berbeda dengan tumbuhan. Selain itu, bentuk
jaringan antarhewan juga berbeda-beda,
itulah mengapa kelinci dan kecoa juga
berbeda. Apakah jaringan antara manusia
dan hewan juga berbeda? Bagaimana
struktur jaringan hewan?”
Identifikasi
7. Peserta
didik
dimotivasi
untuk
Masalah (Problem mengidentifikasi
permasalahan:
Statement)
“Bagaimana struktur jaringan penyusun dan
karakteristiknya pada organ hewan?”
Pengumpulan
8. Guru mempersilahkan peserta didik untuk
Data
(Data mendiskusikan jenis dan struktur jaringan
Collection)
penyusun organ hewan.
9. Peserta didik mengumpulkan data dari
berbagai macam sumber, seperti internet,
buku, artikel, dll.
10. Peserta didik mencatat hasil diskusi
kelompok mengenai jenis dan struktur
jaringan penyusun organ hewan.
Pengolahan Data 11. Masing-masing perwakilan kelompok
(Data Processing)
menyampaikan hasil diskusinya mengenai
jenis dan struktur jaringan penyusun organ
hewan di depan kelas.
12. Peserta didik menganalisis hasil diskusi
dengan cara membandingkannya dengan
hasil diskusi kelompok lain.
Pembuktian
13. Guru memberi materi tambahan dan
(Verification)
koreksi dengan menunjukkan gambar
struktur jaringan pada organ hewan.
14. Guru mengajukan pertanyaan dan memberi
penguatan pada peserta didik, peserta didik
menjawab pertanyaan dari guru.
Menarik
15. Guru bersama-sama dengan peserta didik
Kesimpulan
menyimpulkan tentang materi yang telah
(Generalization)
dipelajari oleh peserta didik melalui diskusi
dan hasil pengamatan hari ini.
16. Peserta didik menyebutkan kesimpulan
yang
diperoleh
dalam
kegiatan
pembelajaran tersebut.
Evaluasi
17. Peserta didik diminta untuk merangkum
apa yang telah dipelajari dalam kegiatan
diskusi hari ini dengan bimbingan guru.
Refleksi
18. Peserta didik bersama dengan guru
merefleksikan manfaat yang diperoleh
peserta didik dari kegiatan diskusi hari ini.
19. Guru memberikan apresiasi terhadap
proses kegiatan diskusi yang telah
dilakukan peserta didik.
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Tindak Lanjut

Salam penutup

20. Guru menyampaikan materi dan kegiatan
yang akan dilakukan pada pertemuan
selanjutnya.
21. Guru memberikan arahan pada peserta
didik untuk mempelajari materi yang
berkaitan dengan kegiatan praktikum dan
menutup pertemuan dengan salam.

Pertemuan 2 (2 x 45 menit)
Indikator:
4.3.2. Melakukan pengamatan struktur jaringan hewan pada awetan.
4.3.3. Membuat laporan hasil pengamatan dalam bentuk laporan tertulis.
Sintaks Model
Pembelajaran
Pendahuluan Salam
Kegiatan

1.

Apersepsi

2.
3.

Motivasi

4.

Orientasi

5.

Kegiatan Inti Pemberian
Rangsangan
(Stimulation)

Alokasi
Waktu
Guru mengucapkan salam dan berdoa,
7’
peserta
menjawab
salam
dan
mengkondisikan diri untuk berdoa.
Guru memeriksa kehadiran peserta didik.
Guru bertanya kepada peserta didik
tentang
materi
pada
pertemuan
sebelumnya.
Guru menunjukkan beberapa gambar
jaringan hewan dan tumbuhan sambil
bertanya “Apakah teman-teman pernah
mengonsumsi daging ayam? Menurut
teman-teman apa nama bagian yang
teman-teman konsumsi tersebut?”
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
yang akan dipelajari pada hari ini tentang
sel.
76’
Peserta
didik
disajikan
sebuah
fenomena dengan pertanyaan “Apakah
teman-teman menyukai bagian ini juga?
Apakah
teman-teman
pernah
memakannya? Tersusun dari apakah
bagian ceker dan tulang muda ayam ini
sehingga rasanya lembut dan enak untuk
dikonsumsi?”
Peserta
didik
dimotivasi
untuk
mengidentifikasi
permasalahan:
“Bagaimana struktur penyusun jaringan
hewani?
Peserta didik melakukan eksperimen
kegiatan 3 pada media interaktif
Panduan Praktikum Biologi untuk
SMA/MA Kelas XI tentang pengamatan
preparat awetan beberapa jaringan hewan.
Peserta didik mengumpulkan data
berdasarkan hasil pengamatan pada
Kegiatan Pembelajaran

6.

Identifikasi
7.
Masalah (Problem
Statement)
Pengumpulan
8.
Data
(Data
Collection)

9.
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10.

Pengolahan Data 11.
(Data Processing)

Pembuktian
(Verification)

12.

13.

Menarik
Kesimpulan
(Generalization)

14.

15.

Penutup

Merangkum

16.

Refleksi

17.

18.

Tindak Lanjut

19.

20.
Salam penutup

21.

kegiatan 3 pada media interaktif
Panduan Praktikum Biologi untuk
SMA/MA Kelas XI dan studi literatur
pada berbagai sumber seperti internet,
buku, artikel, dll.
Guru mempersilahkan peserta didik untuk
mendiskusikan mengenai struktur jaringan
pada beberapa jaringan yang telah diamati.
Peserta
didik
menganalisis
hasil
pengamatan dengan cara membandingkan
hasil pengamatan pada struktur dan
karakteristik jaringan pada objek yang
diamati dengan materi yang telah
dipelajari pada pertemuan sebelumnya
serta dari hasil studi literatur.
Guru memberi materi tambahan dan
koreksi dengan menunjukkan gambar jenis
jaringan yang sama dengan yang diamati,
namun pada objek yang berbeda.
Guru mengajukan pertanyaan dan
memberi penguatan pada peserta didik,
peserta didik menjawab pertanyaan dari
guru.
Guru bersama-sama dengan peserta didik
menyimpulkan tentang materi yang telah
dipelajari oleh peserta didik melalui
diskusi dan hasil pengamatan hari ini.
Peserta didik menyebutkan kesimpulan
yang
diperoleh
dalam
kegiatan
pembelajaran tersebut.
Peserta didik diminta untuk merangkum
apa yang telah dipelajari dalam kegiatan
diskusi dan praktikum hari ini dengan
bimbingan guru.
Peserta didik bersama dengan guru
merefleksikan manfaat yang diperoleh
peserta didik dari kegiatan praktikum.
Guru memberikan apresiasi terhadap
proses kegiatan praktikum yang telah
dilakukan peserta didik.
Peserta didik ditugaskan untuk menyajikan
hasil pengamatan dalam bentuk laporan
praktikum.
Guru menyampaikan materi yang akan
dibahas pada pertemuan selanjutnya.
Guru memberikan arahan pada peserta
didik untuk mempelajari materi yang akan
dibahas selanjutnya dan menutup pelajaran
dengan salam.
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H. Penilaian
Kognitif
Psikomotorik

: Pertanyaan Eksperimen
: Laporan praktikum kegiatan 3
Yogyakarta,...........................2020
Guru Mata Pelajaran

(....................................)
Lampiran
: Rubrik Penilaian
a) Rubrik Penilaian Pertanyaan Eksperimen
Kegiatan 3
No. Pertanyaan
Uraian Jawaban
1. Jaringan apa saja a. Jaringan epitel pada usus

yang kamu temui b. Jaringan otot pada otot polos,
pada organ-organ
otot lurik, dan otot jantung
tersebut?
c. Jaringan ikat pada tulang keras 
dan tulang rawan


Jaringan
pada
otot lurik 
berbentuk panjang silindris, otot
polos berbentuk gelendong
meruncing, dan otot jantung 
berbentuk silindris bercabangcabang.
b. Jumlah inti sel pada jaringan otot 
lurik banyak dan terletak di tepi
sel, jaringan otot polos memiliki
jumlah inti sel satu dan terletak di 
tengah sel, dan jumlah inti sel
pada jaringan otot jantung
banyak terletak di tengah serabut. 
c. Jaringan otot lurik bekerja
dengan dipengaruhi kesadaran,
sedangkan jaringan otot polos
dan otot jantung bekerja tanpa
dipengaruhi kesadaran.
d. Jaringan otot lurik bergerak
cepat, teratur, tetapi cepat lelah.
Jaringan otot polos bekerja
lambat, teratur, dan tidak cepat
lelah, sedangkan jaringan otot
jantung bekerja secara teratur
dan tidak cepat lelah.

2. Apa perbedaan a.
jaringan
otot
polos, otot lurik,
dan otot jantung?
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Skor
5: jika menyebutkan 3 jenis
jaringan dengan lengkap dan
benar.
3: jika hanya menyebutkan 2
jenis jaringan dengan lengkap
dan benar.
0: jika hanya menyebutkan 1
jenis jaringan atau tidak
menjawab atau jawaban salah
semua.
10: jika menyebutkan 4
perbedaan dengan benar dan
lengkap.
7,5: jika menyebutkan 3
perbedaan dengan benar dan
lengkap.
5: jika menyebutkan 2
perbedaan dengan benar dan
lengkap.
2,5: jika menyebutkan 1
perbedaan dengan benar dan
lengkap.
0: jika tidak menjawab atau
jawaban salah semua.
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Sel pada jaringan tulang keras  12,5: jika menyebutkan 5
tersusun atas osteosit, sedangkan perbedaan dengan benar dan
pada jaringan tulang rawan lengkap.
tersusun atas kondrosit.
 10: jika menyebutkan 4
Jaringan pada tulang rawan perbedaan dengan benar dan
banyak mengandung zat perekat lengkap.
dan
sedikit
zat
kalsium,  7,5: jika menyebutkan 3
sedangkan jaringan pada tulang perbedaan dengan benar dan
keras
banyak
mengandung lengkap.
kalsium dan sedikit mengandung  5: jika menyebutkan 2
zat perekat.
perbedaan dengan benar dan
c. Jaringan ikat pada tulang rawan lengkap.
bersifat fleksibel, sedangkan  2,5: jika menyebutkan 1
jaringan ikat pada tulang keras perbedaan dengan benar dan
merupakan jaringan ikat yang lengkap.
kuat dan kaku.
 0: jika tidak menjawab atau
d. Jaringan tulang rawan memiliki jawaban salah semua.
matriks yang homogen yang
berisi serabut kolagen elastis,
sedangkan pada jaringan tulang
keras memiliki matriks yang
berisi fosfat dan kalsium.
e. Contoh tulang rawan adalah
tulang hidung, tulang daun
telinga, dan tulang trakea,
sedangkan contoh tulang keras
adalah tulang hasta, tulang
tengkorak, dan tulang paha.
4. Setelah
Berdasarkan praktikum pada bab  22,5: jika menyebutkan 9
melakukan
sebelumnya dan bab ini serta studi perbedaan dengan benar dan
praktikum pada literatur, disimpulkan beberapa lengkap.
bab sebelumnya perbedaan antara jaringan hewan  20: jika menyebutkan 8
dan bab ini, coba dan tumbuhan, antara lain:
perbedaan dengan benar dan
analisislah apa a. Jaringan tumbuhan memiliki lengkap.
yang
dinding sel, sedangkan pada  17,5: jika menyebutkan 7
membedakan
jaringan hewan dilindungi oleh perbedaan dengan benar dan
antara jaringan membran sel tipis dan lentur serta lengkap.
hewan
dan tidak mengalami penebalan.
 15: jika menyebutkan 6
jaringan
b. Jaringan tumbuhan terdiri atas perbedaan dengan benar dan
tumbuhan!
jaringan meristem, penyokong, lengkap.
dasar, pengangkut, dan pelindung,  12,5: jika menyebutkan 5
sedangkan jaringan hewan terdiri perbedaan dengan benar dan
atas jaringan epitel, jaringan ikat, lengkap.
jaringan otot, dan jaringan saraf.  10: jika menyebutkan 4
c. Sel-sel pada jaringan tumbuhan perbedaan dengan benar dan
terdiri dari sel hidup dan mati, lengkap.
sedangkan pada jaringan hewan  7,5: jika menyebutkan 3
hanya memiliki sel-sel hidup saja. perbedaan dengan benar dan
d. Jaringan tumbuhan berada pada lengkap.
fase diam/ stasioner, sedangkan
3. Bagaimana
a.
dengan
perbedaan antara
tulang rawan dan
tulang keras?
b.
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pada jaringan hewan berada pada  5: jika menyebutkan 2
fase lokomotif.
perbedaan dengan benar dan
e. Energi yang dibutuhkan pada lengkap.
jaringan tumbuhan lebih sedikit,  2,5: jika menyebutkan 1
sedangkan pada jaringan hewan perbedaan dengan benar dan
membutuhkan energi yang lebih lengkap.
banyak.
 0: jika tidak menjawab atau
f. Nutrisi pada jaringan tumbuhan jawaban salah semua.
diperoleh sendiri dari proses
fotosintesis, sedangkan jaringan
hewan mendapat asupan nutrisi
dari luar (heterotrof).
g. Sebagian besar jaringan tmbuhan
dapat membedakan jaringan ke
jaringan yang lain, sedangkan
sebagian besar jaringan hewan
tidak mampu membedakan.
h. Pertumbuhan jaringan tumbuhan
sebagian besar tidak mempunyai
batasan, sedangkan pertumbuhan
hewan mempunyai batasan.
i. Jaringan tumbuhan berperan untuk
menyokong
mekanis
pada
organisme tumbuhan tersebut,
sedangkan pada hewan sebagian
jaringan
berperan
untuk
mendukung
gerakan
yang
dilakukan oleh hewan tersebut.
Total Skor Maksimum
50
𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 = 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉 × 𝟐
b) Instrumen Penilaian Portofolio
Sama seperti pada lampiran RPP bab 1
c) Panduan Skoring Penilaian Portofolio
Sama seperti pada lampiran RPP bab 1
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu
Tahun Ajaran

:
:
:
:
:
:

SMA/ MA
Biologi
XI/I
Sistem Gerak
6 kali pertemuan (12 x 45 menit)
2020/ 2021

A. Kompetensi Inti
KI 1 : Menghayati dan menganalisa ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong
royong, kerjasama, toleran, bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam
berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan
keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara,
kawasan regional, dan kawasan internasional.
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik,
detil, dan kompleks 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 pada bidang kajian yang spesifik
sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI 4 : Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif,
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam
ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan
kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar
Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
3.5 Menganalisis
hubungan 3.5.1. Mengidentifikasi
jenis
tulang
dan
antara struktur jaringan
karakteristiknya melalui diskusi.
penyusun organ pada 3.5.2. Menganalisis jenis, fungsi, dan mekanisme
sistem
gerak
dalam
kerja otot dan sendi pada sistem gerak
kaitannya
dengan
manusia melalui diskusi.
bioproses dan gangguan 3.5.3. Menganalisis
struktur
tulang
keras
fungsi yang dapat terjadi
berdasarkan percobaan dan mengaitkannya
pada sistem gerak manusia.
dengan fungsi zat kapur bagi tulang.
3.5.4. Mengamati kontraksi otot pada makhluk
hidup melalui percobaan.
3.5.5. Menganalisis
gangguan
dan
solusi
pencegahan pada sistem gerak manusia
melalui diskusi.
4.5 Menyajikan karya tentang 4.5.3. Mengamati struktur tulang keras melalui
pemanfaatan
teknologi
kegiatan praktikum.
dalam mengatasi gangguan 4.5.4. Menghubungkan hasil pengamatan struktur
sistem gerak melalui studi
tulang keras dengan teknologi yang dapat
literatur.
mengatasi gangguan sistem gerak.
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C. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan scientific menggunakan
model pembelajaran discovery learning, siswa mampu:
1. Menganalisis struktur tulang keras berdasarkan percobaan dan mengaitkannya
dengan fungsi zat kapur bagi tulang.
2. Menganalisis jenis, fungsi, dan mekanisme kerja otot pada sistem gerak manusia
melalui diskusi.
3. Mengamati kontraksi otot pada makhluk hidup melalui percobaan.
4. Menganalisis gangguan dan solusi pencegahan pada sistem gerak manusia melalui
diskusi.
5. Mengamati struktur tulang keras melalui kegiatan praktikum.
6. Menghubungkan hasil pengamatan struktur tulang keras dengan teknologi yang
dapat mengatasi gangguan sistem gerak.
D. Materi Pembelajaran
Materi Faktual
: rangka, otot, dan sendi manusia
Materi Konseptual : mekanisme kerja rangka, otot, dan sendi manusia
Materi Prosedural : praktikum pengamatan struktur tulang pada hewan yang
direndam dengan HCl dan tidak direndam, serta praktikum
pengamatan kontraksi otot pada katak.
E. Pendekatan/ Metode/ Model Pembelajaran
Pendekatan Pembelajaran : Scientific Learning
Model Pembelajaran
: Discovery Learning
Metode Pembelajaran
: Praktikum, diskusi
F. Alat/ Media Pembelajaran, Sumber Belajar
1. Alat/ media
: LCD, laptop/ handphone aplikasi panduan praktikum
2. Sumber belajar
:
a. Panduan praktikum berbasis flash
b. Buku Biologi:
- Irnaningtyas & Yossa I, 2016. Biologi untuk SMA/ MA Kelas XI. Jakarta:
Penerbit Erlangga
- Lestari, E.S. dan Idun K. 2009.Biologi, Makhluk Hidup dan Lingkungannya
SMA/MA. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional,
2009.
G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 (2 x 45 menit)
Indikator:
3.5.1. Mengidentifikasi jenis tulang dan karakteristiknya melalui diskusi.
3.5.2. Menganalisis jenis, fungsi, dan mekanisme kerja otot dan sendi pada sistem
gerak manusia melalui diskusi.
Sintaks Model
Alokasi
Kegiatan
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Waktu
1. Guru mengucapkan salam dan berdoa, peserta
7’
Pendahuluan Salam
menjawab salam dan mengkondisikan diri
untuk berdoa.
2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik.
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Apersepsi

3.
4.

Motivasi

5.

Orientasi

6.

Kegiatan Inti Pemberian
Rangsangan
(Stimulation)

7.

Identifikasi
8.
Masalah
(Problem
Statement)
Pengumpulan
9.
Data
(Data
Collection)
10.

11.

Pengolahan Data 12.
(Data
Processing)
13.

Pembuktian
(Verification)

14.

15.

Guru bertanya kepada peserta didik tentang
pelajaran pada pertemuan sebelumnya.
Guru bertanya kepada peserta didik mengapa
manusia dan hewan dapat menggerakan
tubuhnya dengan aktif.
Guru menunjukkan gambar aktivitas manusia
yang sedang berenang sambil bertanya “Apa
yang akan terjadi jika manusia tidak bergerak
ketika berenang? Mengapa kita harus
menggerakkan tubuh kita ketika berenang?”
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang
akan dipelajari pada hari ini tentang jenis,
fungsi, karakteristik, dan mekanisme kerja
tulang, otot, dan sendi manusia.
Peserta didik disajikan foto orang yang
sedang bermain sepak bola sambil bertanya
“Apakah teman-teman pernah bermain sepak
bola? Bagian tubuh apa saja yang ikut
bergerak ketika kita bermain sepakbola? Apa
yang akan terjadi jika manusia tidak memiliki
tulang, apakah tubuh kita tetap dapat bergerak
seperti biasanya?
Peserta
didik
dimotivasi
untuk
mengidentifikasi permasalahan: “Organ apa
saja yang terlibat dalam sistem gerak manusia?
Guru mempersilahkan peserta didik untuk
mendiskusikan jenis, fungsi, karakteristik, dan
mekanisme kerja tulang, otot, dan sendi
manusia.
Peserta didik mengumpulkan data dari berbagai
macam sumber, seperti internet, buku, artikel,
dll.
Peserta didik mencatat hasil diskusi kelompok
mengenai jenis, fungsi, karakteristik, dan
mekanisme kerja tulang, otot, dan sendi
manusia.
Masing-masing
perwakilan
kelompok
menyampaikan hasil diskusinya mengenai
jenis, fungsi, karakteristik, dan mekanisme
kerja tulang, otot, dan sendi manusia.
Peserta didik menganalisis hasil diskusi dengan
cara membandingkannya dengan hasil diskusi
kelompok lain.
Guru memberi materi tambahan dan koreksi
dengan menunjukkan gambar organ tulang,
otot, dan sendi.
Guru mengajukan pertanyaan dan memberi
penguatan pada peserta didik, peserta didik
menjawab pertanyaan dari guru.

330

76’

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penutup

Menarik
16. Guru bersama-sama dengan peserta didik
Kesimpulan
menyimpulkan tentang materi yang telah
(Generalization)
dipelajari oleh peserta didik melalui diskusi
hari ini.
17. Peserta didik menyebutkan kesimpulan yang
diperoleh dalam kegiatan pembelajaran
tersebut.
Evaluasi
18. Peserta didik diminta untuk merangkum apa
yang telah dipelajari dalam kegiatan diskusi
hari ini dengan bimbingan guru.
Refleksi
19. Peserta didik bersama dengan guru
merefleksikan manfaat yang diperoleh peserta
didik dari kelas diskusi hari ini.
20. Guru memberikan apresiasi terhadap proses
kegiatan diskusi yang telah dilakukan peserta
didik.
Tindak Lanjut
21. Guru menyampaikan materi dan kegiatan yang
akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya.
22. Peserta didik ditugaskan untuk menyiapkan alat
dan bahan untuk kegiatan praktikum pada
pertemuan selanjutnya.
Salam penutup 23. Guru memberikan arahan pada peserta didik
untuk mempelajari materi yang berkaitan
dengan kegiatan praktikum dan menutup
pertemuan dengan salam.

7’

Pertemuan 2 (2 x 45 menit)
Indikator:
3.5.3. Menganalisis struktur tulang keras berdasarkan percobaan dan mengaitkannya
dengan fungsi zat kapur bagi tulang.
4.5.1. Mengamati struktur tulang keras melalui kegiatan praktikum.
4.5.2. Menghubungkan hasil pengamatan struktur tulang keras dengan teknologi yang
dapat mengatasi gangguan sistem gerak.
Sintaks Model
Alokasi
Kegiatan
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Waktu
1. Guru mengucapkan salam dan berdoa, peserta
7’
Pendahuluan Salam
menjawab salam dan mengkondisikan diri
untuk berdoa.
2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik.
Apersepsi
3. Guru bertanya kepada peserta didik tentang
materi pada pertemuan sebelumnya.
4. Guru bertanya pada peserta didik apakah
kekerasan tulang antarsiswa sama atau
berbeda.
Motivasi
5. Guru menunjukkan gambar bayi dan orang
dewasa sambil bertanya “Pernahkah kamu
menggendong atau memegang tangan bayi
nan mungil? Bagaimana rasanya jika
dibandingkan dengan tangan manusia

331

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Orientasi
Kegiatan Inti Pemberian
Rangsangan
(Stimulation)

6.
7.

Identifikasi
8.
Masalah (Problem
Statement)
Pengumpulan
9.
Data
(Data
Collection)

10.

11.

Pengolahan Data 12.
(Data Processing)

Pembuktian
(Verification)

13.

14.

Menarik
Kesimpulan
(Generalization)

15.

dewasa? Mengapa tangan bayi terasa lembut
dan tulangnya tidak sekeras manusia
dewasa? Untuk menjawab pertanyaan
tersebut, pada hari ini kita akan mempelajari
tentang sistem gerak manusia.”
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
yang akan dipelajari pada hari ini tentang sel.
Peserta didik disajikan sebuah fenomena
dengan
pertanyaan
“Berdasarkan
strukturnya, diketahui bahwa ada 2 jenis
tulang, yaitu tulang rawan dan tulang keras.
Menurut teman-teman, manakah yang
merupakan penyusun pada tulang adik bayi
nan mungil tersebut?”
Peserta
didik
dimotivasi
untuk
mengidentifikasi
permasalahan:
“Bagaimana struktur tulang pada manusia
dan mekanisme kerjanya?”
Peserta didik melakukan eksperimen
kegiatan 4-1 pada media interaktif Panduan
Praktikum Biologi untuk SMA/MA Kelas
XI tentang pengamatan struktur tulang yang
direndam larutan HCl dan tidak direndam.
Peserta
didik
mengumpulkan
data
berdasarkan hasil pengamatan pada kegiatan
4-1 pada media interaktif Panduan
Praktikum Biologi untuk SMA/MA Kelas
XI dan studi literatur pada berbagai sumber
seperti internet, buku, artikel, dll.
Guru mempersilahkan peserta didik untuk
mendiskusikan mengenai struktur tulang dan
gangguan yang dapat terjadi.
Peserta didik menganalisis hasil pengamatan
dengan
cara
membandingkan
hasil
pengamatan pada tulang pada objek yang
diamati dengan materi yang telah dipelajari
pada pertemuan sebelumnya serta dari hasil
studi literatur.
Guru memberi materi tambahan dan koreksi
dengan menunjukkan gambar beberapa
gangguan akibat kekurangan zat kapur.
Guru mengajukan pertanyaan dan memberi
penguatan pada peserta didik, peserta didik
menjawab pertanyaan dari guru.
Guru bersama-sama dengan peserta didik
menyimpulkan tentang materi yang telah
dipelajari oleh peserta didik melalui diskusi
dan hasil pengamatan hari ini.

332

76’

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penutup

Merangkum

Refleksi

Tindak Lanjut

Salam penutup

16. Peserta didik menyebutkan kesimpulan yang
diperoleh dalam kegiatan pembelajaran
tersebut.
17. Peserta didik diminta untuk merangkum apa
yang telah dipelajari dalam kegiatan diskusi
dan praktikum hari ini dengan bimbingan
guru.
18. Peserta didik bersama dengan guru
merefleksikan manfaat yang diperoleh peserta
didik dari kegiatan praktikum.
19. Guru memberikan apresiasi terhadap proses
kegiatan praktikum yang telah dilakukan
peserta didik.
20. Peserta didik ditugaskan untuk menyajikan
hasil pengamatan dalam bentuk laporan
praktikum.
21. Guru menyampaikan materi yang akan
dibahas pada pertemuan selanjutnya.
22. Peserta didik ditugaskan untuk menyiapkan
alat dan bahan untuk praktikum otot pada
pertemuan selanjutnya.
23. Guru memberikan arahan pada peserta didik
untuk mempelajari materi yang akan dibahas
selanjutnya dan menutup pelajaran dengan
salam.

7’

Pertemuan 3 (2 x 45 menit)
Indikator:
3.5.4. Mengamati kontraksi otot pada makhluk hidup melalui percobaan.
Sintaks Model
Alokasi
Kegiatan
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Waktu
1. Guru mengucapkan salam dan berdoa, peserta
7’
Pendahuluan Salam
menjawab salam dan mengkondisikan diri
untuk berdoa.
2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik.
Apersepsi
3. Guru bertanya kepada peserta didik tentang
materi pada pertemuan sebelumnya.
Motivasi
4. Guru memotivasi siswa dengan bertanya
“Apakah
teman-teman
pernah
memperhatikan
orang
yang
rajin
berolahraga? Mengapa pada bagian lengan
orang yang rajin berolahraga dapat terlihat
otot yang terbentuk dan kuat?”
Orientasi
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
yang akan dipelajari pada hari ini tentang
pengamatan kontraksi otot pada makhluk
hidup melalui kegiatan praktikum.
76’
Kegiatan Inti Pemberian
6. Peserta didik disajikan sebuah fenomena
Rangsangan
dengan pertanyaan “Mengapa lengan orang
(Stimulation)
yang tidak rajin berolahraga secara rutin
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Identifikasi
7.
Masalah (Problem
Statement)
Pengumpulan
8.
Data
(Data
Collection)

9.

10.

Pengolahan Data 11.
(Data Processing)

Pembuktian
(Verification)

12.

13.

Menarik
Kesimpulan
(Generalization)

14.

15.

Penutup

Merangkum

16.

Refleksi

17.

terlihat biasa saja? Apakah tulang orang
yang rajin berolahraga membesar sehingga
membentuk tangan yang kokoh dan kuat?
Apakah sistem gerak manusia hanya tersusun
dari tulang saja?”
Peserta
didik
dimotivasi
untuk
mengidentifikasi
permasalahan:
“Bagaimana mekanisme kerja otot pada
makhluk hidup?”
Peserta didik melakukan eksperimen
kegiatan 4-2 pada media interaktif Panduan
Praktikum Biologi untuk SMA/MA Kelas
XI tentang mekanisme kerja otot melalui
percobaan pada katak.
Peserta
didik
mengumpulkan
data
berdasarkan hasil pengamatan pada kegiatan
4-2 pada media interaktif Panduan
Praktikum Biologi untuk SMA/MA Kelas
XI dan studi literatur pada berbagai sumber
seperti internet, buku, artikel, dll.
Guru mempersilahkan peserta didik untuk
mendiskusikan mengenai hasil pengamatan
mekanisme kerja otot pada pengamatan
menggunakan katak.
Peserta didik menganalisis hasil pengamatan
dengan
cara
membandingkan
hasil
pengamatan mekanisme kerja otot pada katak
dengan hasil diskusi studi literatur mengenai
mekanisme kerja otot sebelumnya.
Guru memberi materi tambahan dan koreksi
dengan menunjukkan video mengenai
mekanisme kerja otot pada manusia.
Guru mengajukan pertanyaan dan memberi
penguatan pada peserta didik, peserta didik
menjawab pertanyaan dari guru.
Guru bersama-sama dengan peserta didik
menyimpulkan tentang materi yang telah
dipelajari oleh peserta didik melalui diskusi
dan praktikum hari ini.
Peserta didik menyebutkan kesimpulan yang
diperoleh dalam kegiatan pembelajaran
tersebut.
Peserta didik diminta untuk merangkum apa
yang telah dipelajari dalam kegiatan diskusi
dan praktikum hari ini dengan bimbingan
guru.
Peserta didik bersama dengan guru
merefleksikan manfaat yang diperoleh peserta
didik dari kegiatan praktikum.
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Tindak Lanjut

Salam penutup

H. Penilaian
Kognitif
Psikomotorik

18. Guru memberikan apresiasi terhadap proses
kegiatan praktikum yang telah dilakukan
peserta didik.
19. Peserta didik ditugaskan untuk menyajikan
hasil pengamatan dalam bentuk laporan
praktikum.
20. Guru menyampaikan materi yang akan
dibahas pada pertemuan selanjutnya.
21. Guru memberikan arahan pada peserta didik
untuk mempelajari materi yang akan dibahas
selanjutnya dan menutup pelajaran dengan
salam.

: Pertanyaan Eksperimen
: Laporan praktikum kegiatan 4-1 dan 4-2
Yogyakarta,...........................2020
Guru Mata Pelajaran

(.................................)
Lampiran
: Rubrik Penilaian
a) Rubrik Penilaian Pertanyaan Eksperimen
Kegiatan 4-1
No.
Pertanyaan
Uraian Jawaban
1. Buatlah
tabel Mengisi tabel pada kegiatan 4-1 
perubahan seperti dengan tepat sesuai hasil
di bawah ini, pengamatan
kemudian
isi

sesuai
dengan
hasil yang kamu
amati!

2. Deskripsikan
Jawaban disesuaikan dengan 
perubahan
apa hasil pengamatan.
yang terjadi pada
tulang
ayam Tulang paha ayam sebelum 
sebelum
dan direndam larutan HCl 15%
sesudah
berwarna kecoklatan dan segar,
direndam larutan keras, dan tidak elastis. Setelah
HCl 15%!
direndam dengan larutan HCl 
15%, kemungkinan yang terjadi
adalah warna tulang berubah 
menjadi lebih pucat, kekerasan
tulang mulai berubah (ada bagian
yang melunak), dan berpengaruh
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Skor
10: jika mengisi tabel dengan
lengkap dan sesuai hasil
pengamatan.
5: jika mengisi tabel dengan
lengkap, tetapi tidak sesuai hasil
pengamatan.
0: jika tidak mengisi tabel.
10: jika penjelasan jawaban
sesuai dengan hasil pengamatan
dan dasar teori.
8: jika penjelasan jawaban
sesuai
dengan
hasil
pengamatan,
namun tidak
didukung dengan dasar teori.
5:
jika
jawaban
hanya
berdasarkan dasar teori.
0: jika tidak menjawab atau
jawan salah.
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pada kelenturan tulang karena
kekerasan tulang yang berubah.
3. Apa
pengaruh Larutan HCl atau asam klorida 
larutan HCl 15% merupakan jenis asam kuat yang
terhadap struktur bersifat
korosif.
Hal
ini
tulang?
menyebabkan
larutan
HCl 
memiliki kecenderungan untuk
melarutkan unsur-unsur. Larutan
HCl akan melarutkan unsur yang
terkandung pada tulang, yaitu 
kalsium (Ca). Kandungan kalsium
pada tulang akan semakin sedikit 
karena dilarutkan oleh larutan HCl
sehingga tulang menjadi lentur/
lunak karena kandungan Ca pada
tulang semakin sedikit.
4. Jelaskan fungsi Kalsium fosfat berfungsi untuk 
kalsium
fosfat mencegah
dan
mengobati
dan
kalsium kekurangan kalsium pada tulang
karbonat
bagi karena semakin lama tulang juga 
tulang!
mengalami
pengeroposan,
sedangkan
kalsium karbonat
berfungsi
untuk
membantu 
pertumbuhan gigi dan tulang
karena merupakan penyusun
utama dalam pembentukan tulang 
dan gigi.
5. Setelah
Kandungan gizi yang baik bagi 
melakukan
kesehatan tulang adalah kalsium.
kegiatan
ini, Kalsium merupakan mineral yang
analisislah
paling banyak dibutuhkan oleh
kandungan gizi tubuh, yaitu sekitar 400-1200 mg
pada susu yang (disesuaikan
dengan
usia). 
baik
bagi Sebagian besar kalsium disimpan
kesehatan tulang! dalam tulang dan gigi, sisanya
Selain
susu, dalam diantara sel-sel dan darah.
makanan apa saja Kandungan
kalsium
dalam
yang baik bagi 100gram susu sapi segar adalah 
kesehatan tulang? sekitar 117 mg. Kandungan
kalsium tidak hanya diperoleh dari
susu, melainkan dapat diperoleh
dari sumber kalsium hewani dan
nabati lainnya. Sumber kalsium 
hewani antara lain produk olahan
susu, telur, daging, seafood,
sedangkan sumber kalsium nabati
dapat diperoleh dari kacangkacangan, seperti kacang tanah,
kacang merah, almond, kenari, dan
biji wijen.
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10: jika penjelasan jawaban
sesuai dengan hasil pengamatan
dan dasar teori.
8: jika penjelasan jawaban
sesuai
dengan
hasil
pengamatan,
namun tidak
didukung dengan dasar teori.
5:
jika
jawaban
hanya
berdasarkan dasar teori.
0: jika tidak menjawab atau
jawan salah.

10: jika menjabarkan fungsi
secara terpisah, benar, dan
lengkap.
8: jika menjabarkan fungi secara
keseluruhan, lengkap, dan
benar.
3: jika menjabarkan fungsi
secara keseluruhan dan benar,
namun tidak lengkap.
0: jika tidak menjawab atau
jawaban salah.
10:
jika
menjabarkan
kandungan susu yang berguna
bagi tulang dengan benar dan
menyebutkan minima 5 jenis
makanan sumber kalsium lain.
8: jika menjabarkan kandungan
susu yang berguna bagi tulang
dengan benar dan menyebutkan
minima 4 jenis makanan sumber
kalsium lain.
5: jika menjabarkan kandungan
susu yang berguna bagi tulang
dengan benar dan menyebutkan
minima 3 jenis makanan sumber
kalsium lain.
0: jika tidak menjawab atau
jawaban salah.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Total Skor Maksimum

50

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 = 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉 × 𝟐
Kegiatan 4-2
No.
Pertanyaan
Uraian Jawaban
1. Buatlah
tabel Mengisi tabel pada kegiatan 4-2 
perubahan
dengan tepat sesuai hasil
seperti di bawah pengamatan
ini, kemudian isi

sesuai
dengan
hasil yang kamu
amati!

2.

3.

4.

5.

Interval waktu Jawaban sesuai dengan hasil
manakah yang pengamatan.
menghasilkan
rerata
jumlah Berdasarkan dasar teori, rerata
kontraksi paling jumlah kontraksi paling banyak
banyak?
akan dijumpai pada interval
rangsangan waktu terlama. Hal ini
berkaitan dengan fase relaksasi.
Jika interval waktu lama, maka
waktu untuk merelaksasikan otot
juga lama sehingga otot tidak
mengalami kelelahan.
Pada
interval Jawaban sesuai dengan hasil
waktu manakah pengamatan.
jumlah kontraksi
paling sedikit? Berdasarkan dasar teori, rerata
jumlah kontrakasi paling sedikit
akan dijumpai pada interval waktu
yang paling sedikit pula. Hal ini
berkaitan dengan waktu relaksasi
otot yang juga singkat karena
interval waktunya singkat.
Apa yang terjadi Otot akan mengalami kelelahan
ketika
karena menurunnya ATP dan
rangsangan
kreatin fosfat, sedangkan ADP
diberikan secara AMP dan asam laktat mengalami
terus menerus? kenaikan konsentrasi.
Apa
fungsi Larutan ringer berfungsi untuk
larutan
ringer menjaga organ agar sel-sel pada
pada
saat jaringan otot tersebut tetap hidup
pengamatan?
meskipun sudah terpisah dari
tubuh katak.
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Skor
5: jika mengisi tabel dengan
lengkap dan sesuai hasil
pengamatan.
3: jika mengisi tabel dengan
lengkap, tetapi tidak sesuai hasil
pengamatan.
0: jika tidak mengisi tabel.

 5: jika jawaban sesuai dengan
hasil praktikum dan disertai
alasan rasional.
 2: jika jawaban sesuai dengan
hasil , praktikum, namun tidak
disertai alasan rasional.
 0: jika tidak menjawab atau
jawaban salah.

 5: jika jawaban sesuai dengan
hasil praktikum dan disertai
alasan rasional.
 2: jika jawaban sesuai dengan
hasil , praktikum, namun tidak
disertai alasan rasional.
 0: jika tidak menjawab atau
jawaban salah.
 5: jika jawaban benar dan sesuai
dasar teori.
 3: jika penjelasan tidak disertai
dasar teori.
 0: jika tidak menjawab atau
jawaban salah.
 5: jika jawaban benar dan sesuai
dasar teori.
 3: jika penjelasan tidak disertai
dasar teori.
 0: jika tidak menjawab atau
jawaban salah.
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6.

Bagaimana
Rangsangan atau perintah dari
mekanisme otot tubuh akan ditangkap oleh sel-sel
terjadi?
saraf pada otot. Rangsangan ini
akan diteruskan ke sel otot dan
diteruskan pada asetilkolin, yaitu
suatu neurohormon yang sangat
peka
terhadap
rangsang.
Asetilkolin akan terurai sehingga
akan membentuk miogen. Miogen
ini akan merangsang pembentukan
aktomiosin. Rangsanan miogen
terhadap
aktomiosin
akan
menyebabkan terjadinya kontraksi
miofibril.
7. Ketika
Anda Tubuh akan terasa lebih lelah saat
berolahraga otot berolahraga beraktivitas berat
akan terasa lebih dibandingkan dengan berjalan/
lelah
beraktivitas
biasa
karena
dibandingkan
kekurangan cadangan energi
ketika
kita (oksigen) dan tingginya kadar
berjalan/
asam laktat dalam tubuh. Asam
beraktivitas
laktat merupakan produk akhir dari
ringan. Mengapa proses
glikolisis.
Glikolisis
demikian?
merupakan pemecahan glukosa
Jelaskan
menjadi asam piruvat. Apabila
mekanismenya tubuh memiliki suplai oksigen
yang cukup, maka asam piruvat
akan dipecah lagi untuk mendapat
lebih banyak energi. Namun,
dalam kondisi oksigen yang
terbatas, terjadi proses respirasi
anaerob yang mengubah asam
piruvat menjadi asam laktat. Asam
laktat yang menumpuk dapat
menimbulkan rasa lelah dalam
tubuh.
Total Skor Maksimum
𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 = 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉 × 𝟐
b) Instrumen Penilaian Portofolio
Sama seperti pada lampiran RPP bab 1
c) Panduan Skoring Penilaian Portofolio
Sama seperti pada lampiran RPP bab 1
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 15: jika jawaban memenuhi 3
kriteria (urut, lengkap, dan
benar)
 10: jika jawaban memenuhi 2
kriteria.
 5: jika jawaban hanya
memenuhi 1 kriteria.
 0: jika tidak menjawab atau
jawaban salah.

 10: jika penjelasan faktor
penyebab dan mekanisme
tepat.
 5: jika faktor penyebab tepat
tetapi penjabaran mekanisme
tidak tepat.
 0: jika jawaban salah atau tidak
menjawab.

50
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu
Tahun Ajaran

:
:
:
:
:
:

SMA/ MA
Biologi
XI/I
Sistem Sirkulasi
8 kali pertemuan (16 x 45 menit)
2020/ 2021

A. Kompetensi Inti
KI 1 : Menghayati dan menganalisa ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong
royong, kerjasama, toleran, bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam
berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan
keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara,
kawasan regional, dan kawasan internasional.
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan
kompleks 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 pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI 4 : Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif,
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam
ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya
di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar
Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
3.6 Menganalisis
hubungan 3.6.1. Mendeskripsikan fungsi sistem sirkulasi manusia
antara struktur jaringan
melalui diskusi.
penyusun organ pada 3.6.2. Menjelaskan struktur darah, jantung, pembuluh
sistem sirkulasi dalam
darah beserta fungsi dan prosesnya pada sistem
kaitannya
dengan
peredaran darah manusia melalui diskusi.
bioproses dan gangguan 3.6.3. Mengidentifikasi mekanisme peredaran darah besar
fungsi yang dapat terjadi
dan peredaran darah kecil melalui diskusi.
pada sistem sirkulasi 3.6.4. Mengamati struktur darah manusia melalui kegiatan
manusia.
praktikum.
3.6.5. Menganalisis golongan darah manusia melalui
kegiatan praktikum.
3.6.6. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi
frekuensi denyut nadi melalui kegiatan praktikum.
4.6 Menyajikan karya tulis 4.6.1. Melakukan studi kasus tentang kelainan pada
tentang kelainan pada
struktur dan fungsi darah, jantung, pembuluh darah,
struktur dan fungsi darah,
serta penerapan pencegahan/ pengobatan dengan
jantung, pembuluh darah
teknologi masa kini melalui diskusi kelompok
yang
menyebabkan
sebagai tugas rumah.
gangguan sistem sirkulasi 4.6.2. Membuat makalah tentang hasil studi kasus
mengenai kelainan pada struktur dan fungsi darah,
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manusia serta teknologi
melalui studi literatur.

jantung, pembuluh darah, serta penerapan
pencegahan/ pengobatan dengan teknologi masa kini
melalui diskusi kelompok sebagai tugas rumah.

C. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan scientific menggunakan
model pembelajaran discovery learning, siswa mampu:
1. Mendeskripsikan fungsi sistem sirkulasi manusia melalui diskusi.
2. Menjelaskan struktur darah, jantung, pembuluh darah beserta fungsi dan prosesnya
pada sistem peredaran darah manusia melalui diskusi.
3. Mengidentifikasi mekanisme peredaran darah besar dan peredaran darah kecil
melalui diskusi.
4. Mengamati struktur darah manusia melalui kegiatan praktikum.
5. Menganalisis golongan darah manusia melalui kegiatan praktikum.
6. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi frekuensi denyut nadi melalui
kegiatan praktikum.
7. Melakukan studi kasus tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, jantung,
pembuluh darah, serta penerapan pencegahan/ pengobatan dengan teknologi masa
kini melalui diskusi kelompok sebagai tugas rumah.
8. Membuat makalah tentang hasil studi kasus mengenai kelainan pada struktur dan
fungsi darah, jantung, pembuluh darah, serta penerapan pencegahan/ pengobatan
dengan teknologi masa kini melalui diskusi kelompok sebagai tugas rumah
D. Materi Pembelajaran
Materi Faktual
: struktur darah, jantung, dan pembuluh darah
Materi Konseptual : mekanisme peredaran darah besar dan kecil
Materi Prosedural : praktikum pengamatan struktur sel darah manusia,
pengamatan golongan darah manusia, dan menghitung
frekuensi pembuluh nadi manusia.
E. Pendekatan/ Metode/ Model Pembelajaran
Pendekatan Pembelajaran : Scientific Learning
Model Pembelajaran
: Discovery Learning
Metode Pembelajaran
: Praktikum, diskusi
F. Alat/ Media Pembelajaran, Sumber Belajar
1. Alat/ media
: LCD, laptop/ handphone, aplikasi panduan praktikum
2. Sumber belajar
:
a. Panduan praktikum berbasis flash
b. Buku Biologi:
- Irnaningtyas & Yossa I, 2016. Biologi untuk SMA/ MA Kelas XI. Jakarta:
Penerbit Erlangga
- Lestari, E.S. dan Idun K. 2009.Biologi, Makhluk Hidup dan Lingkungannya
SMA/MA. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional,
2009.
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G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 (2 x 45 menit)
Indikator:
3.6.1. Mendeskripsikan fungsi sistem sirkulasi manusia melalui diskusi.
3.6.2. Menjelaskan struktur darah, jantung, pembuluh darah beserta fungsi dan
prosesnya pada sistem peredaran darah manusia melalui diskusi.
3.6.3. Mengidentifikasi mekanisme peredaran darah besar dan peredaran darah kecil
melalui diskusi.
Sintaks Model
Alokasi
Kegiatan
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Waktu
1. Guru mengucapkan salam dan berdoa,
7’
Pendahuluan Salam
peserta
menjawab
salam
dan
mengkondisikan diri untuk berdoa.
2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik.
Apersepsi
3. Guru bertanya kepada peserta didik
tentang pelajaran pada pertemuan
sebelumnya.
Motivasi
4. Guru menunjukkan gambar darah sambil
bertanya “Mengapa darah manusia
berwarna merah? Apakah darah
manusia mengandung pigmen khusus?
Pada pertemuan ini kita akan
mempelajari mengenai struktur darah
manusia.”
Orientasi
5. Guru
menyampaikan
tujuan
pembelajaran yang akan dipelajari pada
hari ini tentang fungsi sistem sirkulasi,
struktur dan fungsi serta proses pada
darah, pembuluh darah, dan jantung,
serta mempelajari mekanisme peredaran
darah besar dan peredaran darah kecil.
76’
Kegiatan Inti Pemberian
6. Peserta didik disajikan foto orang
Rangsangan
yang sedang terjatuh dari sepeda
(Stimulation)
sambil bertanya “Apakah teman-teman
pernah bermain jatuh dan terluka?
Mengapa luka yang disebabkan dari
pengalaman terjatuh dapat sembuh?
Organ apa yang berperan dalam
penyembuhan luka tersebut?”
Identifikasi
7. Peserta didik dimotivasi untuk
Masalah
mengidentifikasi
permasalahan:
(Problem
“Bagaimana peran sistem sirkulasi pada
Statement)
manusia dan proses yang terjadi pada
darah, pembuluh darah, dan jantung?”
Pengumpulan
8. Guru mempersilahkan peserta didik
Data
(Data
untuk mendiskusikan fungsi sistem
Collection)
sirkulasi, struktur dan fungsi serta proses
pada darah, pembuluh darah, dan
jantung, serta mempelajari mekanisme
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9.

10.

Pengolahan Data 11.
(Data
Processing)

12.

Pembuktian
(Verification)

13.

14.

Menarik
15.
Kesimpulan
(Generalization)
16.

Penutup

Evaluasi

17.

Refleksi

18.

19.

Tindak Lanjut

20.

peredaran darah besar dan peredaran
darah kecil.
Peserta didik mengumpulkan data dari
berbagai macam sumber, seperti internet,
buku, artikel, dll.
Peserta didik mencatat hasil diskusi
kelompok mengenai fungsi sistem
sirkulasi, struktur dan fungsi serta proses
pada darah, pembuluh darah, dan
jantung, serta mempelajari mekanisme
peredaran darah besar dan peredaran
darah kecil.
Masing-masing perwakilan kelompok
menyampaikan
hasil
diskusinya
mengenai fungsi sistem sirkulasi,
struktur dan fungsi serta proses pada
darah, pembuluh darah, dan jantung,
serta mempelajari mekanisme peredaran
darah besar dan peredaran darah kecil.
Peserta didik menganalisis hasil diskusi
dengan cara membandingkannya dengan
hasil diskusi kelompok lain.
Guru memberi materi tambahan dan
koreksi dengan menunjukkan video
proses peredaran darah besar dan
peredaran darah kecil.
Guru mengajukan pertanyaan dan
memberi penguatan pada peserta didik,
peserta didik menjawab pertanyaan dari
guru.
Guru bersama-sama dengan peserta didik
menyimpulkan tentang materi yang telah
dipelajari oleh peserta didik melalui
diskusi hari ini.
Peserta didik menyebutkan kesimpulan
yang
diperoleh
dalam
kegiatan
pembelajaran tersebut.
Peserta didik diminta untuk merangkum
apa yang telah dipelajari dalam kegiatan
diskusi hari ini dengan bimbingan guru.
Peserta didik bersama dengan guru
merefleksikan manfaat yang diperoleh
peserta didik dari kelas diskusi hari ini.
Guru memberikan apresiasi terhadap
proses kegiatan diskusi yang telah
dilakukan peserta didik.
Guru menyampaikan materi dan kegiatan
yang akan dilakukan pada pertemuan
selanjutnya.
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Salam penutup

21. Peserta
didik
ditugaskan
untuk
menyiapkan alat dan bahan untuk
kegiatan praktikum mengenai struktur
dan golongan darah pada pertemuan
selanjutnya.
22. Guru memberikan arahan pada peserta
didik untuk mempelajari materi yang
berkaitan dengan kegiatan praktikum dan
menutup pertemuan dengan salam.

Pertemuan 2 (2 x 45 menit)
Indikator:
3.6.4. Mengamati struktur darah manusia melalui kegiatan praktikum.
3.6.5. Menganalisis golongan darah manusia melalui kegiatan praktikum.
Sintaks Model
Alokasi
Kegiatan
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Waktu
1. Guru mengucapkan salam dan berdoa,
7’
Pendahuluan Salam
peserta
menjawab
salam
dan
mengkondisikan diri untuk berdoa.
2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik.
Apersepsi
3. Guru bertanya kepada peserta didik
tentang
materi
pada
pertemuan
sebelumnya.
4. Guru bertanya pada peserta didik apakah
masing-masing peserta didik pernah
mengamati struktur darah.
Motivasi
5. Guru menunjukkan gambar beberapa
orang sambil bertanya “Apakah semua
manusia di Bumi memiliki golongan
darah yang sama? Apakah teman-teman
sudah pernah melakukan tes golongan
darah? Kalau sudah, apa golongan
darahmu?”
Orientasi
6. Guru
menyampaikan
tujuan
pembelajaran yang akan dipelajari pada
hari ini tentang praktikum struktur darah
dan golongan darah manusia.
76’
Kegiatan Inti Pemberian
7. Peserta didik disajikan sebuah
Rangsangan
fenomena dengan pertanyaan “Ada
(Stimulation)
berapa jenis golongan darah yang
teman-teman ketahui? Apakah golongan
manusia hanya ada A, B, AB, dan O?
Pernahkah teman-teman memeriksa
golongan darah teman-teman secara
mandiri?”
Identifikasi
8. Peserta didik dimotivasi untuk
Masalah
mengidentifikasi
permasalahan:
(Problem
“Bagaimana struktur darah manusia?
Statement)
Apa saja jenis-jenis golongan darah
manusia?”
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Pengumpulan
9.
Data
(Data
Collection)

10.

11.

Pengolahan Data 12.
(Data
Processing)

Pembuktian
(Verification)

13.

14.

Menarik
15.
Kesimpulan
(Generalization)
16.

Penutup

Merangkum

17.

Refleksi

18.

19.

Tindak Lanjut

20.

Peserta didik melakukan eksperimen
kegiatan 5-1 tentang struktur darah
manusia dan kegiatan 5-2 tentang tes
golongan darah manusia pada media
interaktif Panduan Praktikum Biologi
untuk SMA/MA Kelas XI.
Peserta didik mengumpulkan data
berdasarkan hasil pengamatan pada
kegiatan 5-1 dan kegiatan 5-2 pada
media interaktif Panduan Praktikum
Biologi untuk SMA/MA Kelas XI dan
studi literatur pada berbagai sumber
seperti internet, buku, artikel, dll.
Guru mempersilahkan peserta didik
untuk mendiskusikan mengenai struktur
darah dan hasil tes golongan darah.
Peserta didik menganalisis hasil
pengamatan
dengan
cara
membandingkan hasil pengamatan
struktur darah dan golongan darah satu
kelas dengan hasil diskusi pada
pertemuan sebelumnya tentang darah.
Guru memberi materi tambahan dan
koreksi materi dengan menunjukkan
tipe-tipe golongan darah manusia selain
ABO.
Guru mengajukan pertanyaan dan
memberi penguatan pada peserta didik,
peserta didik menjawab pertanyaan dari
guru.
Guru bersama-sama dengan peserta didik
menyimpulkan tentang materi yang telah
dipelajari oleh peserta didik melalui
diskusi dan hasil pengamatan hari ini.
Peserta didik menyebutkan kesimpulan
yang
diperoleh
dalam
kegiatan
pembelajaran tersebut.
Peserta didik diminta untuk merangkum
apa yang telah dipelajari dalam kegiatan
diskusi dan praktikum hari ini dengan
bimbingan guru.
Peserta didik bersama dengan guru
merefleksikan manfaat yang diperoleh
peserta didik dari kegiatan praktikum.
Guru memberikan apresiasi terhadap
proses kegiatan praktikum yang telah
dilakukan peserta didik.
Peserta
didik
ditugaskan
untuk
menyajikan hasil pengamatan dalam
bentuk laporan praktikum.

344

7’

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Salam penutup

21. Guru menyampaikan materi yang akan
dibahas pada pertemuan selanjutnya.
22. Peserta
didik
ditugaskan
untuk
menyiapkan materi praktikum tentang
frekuensi nadi manusia.
23. Guru memberikan arahan pada peserta
didik untuk mempelajari materi yang
akan dibahas selanjutnya dan menutup
pelajaran dengan salam.

Pertemuan 3 (2 x 45 menit)
Indikator:
3.6.5. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi frekuensi denyut nadi melalui
kegiatan praktikum.
4.6.1. Melakukan studi kasus tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, jantung,
pembuluh darah, serta penerapan pencegahan/ pengobatan dengan teknologi
masa kini.
4.6.2. Membuat makalah tentang hasil studi kasus mengenai kelainan pada struktur
dan fungsi darah, jantung, pembuluh darah, serta penerapan pencegahan/
pengobatan dengan teknologi masa kini.
Sintaks Model
Alokasi
Kegiatan
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Waktu
Salam
1.
Guru
mengucapkan
salam
dan
berdoa,
7’
Pendahuluan
peserta
menjawab
salam
dan
mengkondisikan diri untuk berdoa.
2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik.
Apersepsi
3. Guru bertanya kepada peserta didik
tentang
materi
pada
pertemuan
sebelumnya.
Motivasi
4. Guru memotivasi siswa dengan bertanya
“Apakah teman-teman sudah pernah
menekan bagian leher dan merasakan
adanya denyutan? Denyutan apakah
itu?”
Orientasi
5. Guru
menyampaikan
tujuan
pembelajaran yang akan dipelajari pada
hari ini tentang pengamatan frekuensi
denyut nadi.
76’
Kegiatan Inti Pemberian
6. Peserta didik disajikan sebuah
Rangsangan
fenomena
dengan
pertanyaan
(Stimulation)
“Kegiatan
olahraga
merupakan
kegiatan yang disukai banyak orang
karena dipercaya baik bagi kesehatan
tubuh. Namun, apakah teman-teman
pernah merasakan dampak dari aktivitas
manusia terhadap sistem peredaran
darah, apakah aliran darah akan terasa
sama atau berbeda?”
Identifikasi
7. Peserta didik dimotivasi untuk
Masalah
mengidentifikasi
permasalahan:
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(Problem
Statement)
Pengumpulan 8.
Data
(Data
Collection)

9.

10.

Pengolahan
11.
Data
(Data
Processing)

Pembuktian
(Verification)

12.

13.

Menarik
14.
Kesimpulan
(Generalizatio
n)
15.

Penutup

Merangkum

16.

Refleksi

17.

18.

“Bagaimana frekuensi denyut nadi pada
berbagai jenis aktivitas manusia?”
Peserta didik melakukan eksperimen
kegiatan 5-3 pada media interaktif
Panduan Praktikum Biologi untuk
SMA/MA Kelas XI tentang frekuensi
denyut nadi manusia.
Peserta didik mengumpulkan data
berdasarkan hasil pengamatan pada
kegiatan 5-4 pada media interaktif
Panduan Praktikum Biologi untuk
SMA/MA Kelas XI dan studi literatur
pada berbagai sumber seperti internet,
buku, artikel, dll.
Guru mempersilahkan peserta didik
untuk mendiskusikan mengenai hasil
pengamatan frekuensi denyut nadi
manusia.
Peserta didik menganalisis hasil
pengamatan
dengan
cara
membandingkan hasil pengamatan
frekuensi denyut nadi manusia dengan
hasil diskusi studi literatur mengenai
faktor-faktor
yang
memengaruhi
frekuensi denyut nadi manusia.
Guru memberi materi tambahan tentang
materi kasus kelainan dan penyakit yang
dapat terjadi pada sistem peredaran darah
manusia.
Guru mengajukan pertanyaan dan
memberi penguatan pada peserta didik,
peserta didik menjawab pertanyaan dari
guru.
Guru bersama-sama dengan peserta didik
menyimpulkan tentang materi yang telah
dipelajari oleh peserta didik melalui
diskusi dan praktikum hari ini.
Peserta didik menyebutkan kesimpulan
yang
diperoleh
dalam
kegiatan
pembelajaran tersebut.
Peserta didik diminta untuk merangkum
apa yang telah dipelajari dalam kegiatan
diskusi dan praktikum hari ini dengan
bimbingan guru.
Peserta didik bersama dengan guru
merefleksikan manfaat yang diperoleh
peserta didik dari kegiatan praktikum.
Guru memberikan apresiasi terhadap
proses kegiatan praktikum yang telah
dilakukan peserta didik.
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Tindak Lanjut 19. Peserta
didik
ditugaskan
untuk
menyajikan hasil pengamatan dalam
bentuk laporan praktikum.
20. Guru menyampaikan tugas per kelompok
untuk melakukan diskusi dan pembuatan
makalah di rumah tentang kelainan pada
struktur dan fungsi darah, jantung,
pembuluh darah, serta penerapan
pencegahan/
pengobatan
dengan
teknologi masa kini.
Salam penutup 21. Guru memberikan arahan pengerjaan
laporan dan tugas rumah serta menutup
pelajaran dengan salam.
H. Penilaian
Kognitif
Psikomotorik

: Pertanyaan Eksperimen
: Laporan praktikum kegiatan 5-1, kegiatan 5-2, dan kegiatan 5-3
Yogyakarta,...........................2020
Guru Mata Pelajaran

(.................................)

Lampiran
: Rubrik Penilaian
a) Rubrik Penilaian Pertanyaan Eksperimen
Kegiatan 5-1
No. Pertanyaan
Uraian Jawaban
1. Berdasarkan
Jawaban sesuai dengan hasil 
hasil
pengamatan.
pengamatan,
Ciri-ciri sel darah merah:
apakah kamu 1. Merupakan penyusun sel darah 
menemukan sel
yang jumlahnya paling banyak,
darah merah,
yaitu ada wanita berjumlah ±4,5
apa fungsi sel
juta/ mm3 dan pada laki-laki
darah
merah
berjumlah ±5 juta/ mm3.

dan bagaimana 2. Berbentuk cakram tanpa inti sel
ciri-cirinya?
dengan diameter sekitar 75 nm,
ketebalan di tepi 2 nm dan
ketebalan di tengah 1 nm.

3. Dibentuk di dalam sumsum tulang
dari sel pembentuk eritroblast.
Pada bayi sel darah dibentuk
dalam hati dan limpa.
4. Mengandung pigmen merah yang
disebut hemoglobin (Hb).
5. Sel darah berusia ±120 hari.
Fungsi sel darah merah: sel darah
merah
dengan
hemoglobinnya
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Skor
10: jika menyebutkan ciriciri dan fungsi secara
benar dan lengkap.
8: jika menyebutkan ciriciri dengan benar dan
lengkap, tetapi fungsi
salah.
6: jika menyebutkan ciriciri benar dan tidak
lengkap, serta fungsi
benar.
0: jika tidak menjawab
atau jawaban salah.
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berfungsi untuk membawa oksigen
untuk diedarkan ke seluruh tubuh.
2. Bagaimana ciri- Jawaban sesuai dengan hasil 
ciri sel darah pengamatan.
putih
yang Ciri-ciri sel darah putih:
kamu
temui, 3. Sel memiliki bentuk nukleus yang 
apakah fungsi
bervariasi.
sel darah putih? 4. Berukuran antara 10 nm – 25 nm.
5. Jumlahnya berkisar 6000-9000
ribu butir/ mm3

6. Sel darah putih dibentuk di dalam
sumsum tulang, limfa, dan
kelenjar getah bening.
7. Usia sel sekitar 6-8 hari.

8. Sel terdiri atas agranulosit dan
granulosit.
Fungsi sel darah putih: melindungi
tubuh dari infeksi penyakit serta
pembentukan antibodi di dalam
tubuh.

10: jika menyebutkan ciriciri dan fungsi secara
benar dan lengkap.
8: jika menyebutkan ciriciri dengan benar dan
lengkap, tetapi fungsi
salah.
6: jika menyebutkan ciriciri benar dan tidak
lengkap, serta fungsi
benar.
0: jika tidak menjawab
atau jawaban salah.

3. Apakah kamu Jawaban sesuai dengan hasil  10: jika menyebutkan cirimenemui
pengamatan.
ciri dan fungsi secara
keping darah? Ciri-ciri sel keping darah:
benar dan lengkap.
Bagaimana
1. Ukurannya beraneka ragam, tidak  8: jika menyebutkan cirifungsi dan ciriberwarna, tidak berinti.
ciri dengan benar dan
cirinya?
2. Ukuran sel lebih kecil dari sel lengkap, tetapi fungsi
darah merah dan sel darah putih. salah.
3. Jumlah sel pada orang dewasa  6: jika menyebutkan cirisekitar 150.000-400.000 butir/ ciri benar dan tidak
mm3
lengkap, serta fungsi
4. Usia sel sekitar 5-9 hari.
benar.
5. Dibentuk pada sumsum tulang.  0: jika tidak menjawab
Fungsi
keping
darah:
proses atau jawaban salah.
pembekuan darah ketika terjadi luka.
4. Jelaskan
Selain mengandung sel darah merah,  5: jika jawaban benar dan
bagian-bagian sel darah putih, dan keping darah, sesuai.
lain yang ada darah juga terdiri atas bagian lain,  3: jika penjelasan kurang
pada darah!
yaitu plasma darah. Plasma darah rinci
berfungsi
untuk
membantu  0: jika tidak menjawab
pembekuan darah dan mengangkut atau jawaban salah.
zat-zat penting ke seluruh bagian
tubuh karena mengandung nutrisi di
dalamnya.
5. Dalam tubuh 1. Jumlah sel darah merah normal  15: jika menyebutkan
manusia sudah
dalam tubuh manusia adalah 4,3 – gangguan
pada
3
ada
standar
5,6 juta sel/ µl darah pada pria, komponen darah dengan
normal jumlah
sedangkan wanita sebanyak 3,9 - benar dan lengkap
sel
darah
5,1 juta/ µl darah. Apabila kadar  10: jika menyebutkan
merah,
sel
sel darah merah tinggi, maka dapat gangguan
dari
2
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darah
putih,
maupun keping
darah.
Apa
yang
akan
terjadi
jika
seorang
2.
manusia
memiliki
komposisi selsel
tersebut
kurang
atau
lebih
dari
standar normal?

menyebabkan
terjadinya
polisitemia
atau
eritrositis,
sedangkan
apabila
kadarnya 
terlalu rendah dapat menyebabkan
terjadinya anemia (kurang darah).
Leukosit/ sel darah putih dalam
tubuh normal adalah 9.000 – 
30.000/ µl darah pada bayi,
sedangkan pada orang dewasa
berkisar antara 5.000 – 10.000/ µl.
Seseorang
yang
memiliki
kandungan leukosit yang terlalu
tinggi
dapat
menimbulkan
penyakit leukositosis atau bahkan
leukimia. Kondisi ini dapat
menyebabkan darah sangat kental
dan menyebabkan aliran tidak
lancar.
Sedangkan
apabila
kadarnya terlalu rendah dapat
menyebabkan
terjadinya
leukopenia sehingga tubuh akan
mudah terserang penyakit dan
infeksi
3. Kadar normal keping darah atau
trombosit dalam tubuh berkisar
antara 150.000 – 400.000/ µl.
Kadar trombosit yang terlalu
tinggi
dapat
menyebabkan
terjadinya trombositosis di mana
terjadi
pembekuan
atau
penggumpalan
darah
secara
berlebihan.
Hal
ini
dapat
menyumbat aliran darah dan
berbahaya bagi tubuh. Sebaliknya,
ketika trombosit terlalu rendah
dapat menyebabkan terjadinya
trombositopenia
yang
dapat
menyebabkan
darah
sulit
membeku.

komponen darah dengan
benar dan lengkap.
5: jika menyebutkan
gangguan
dari
1
komponen darah dengan
benar dan lengkap.
0: jika jawaban salah atau
tidak menjawab.

Total Skor Maksimum

50
𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 = 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉 × 𝟐

Kegiatan 5-2
No. Pertanyaan
Uraian Jawaban
1. Buatlah
tabel Jawaban sesuai dengan
hasil
pengamatan.
pengamatan
berikut,
kemudian isikan
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hasil  5: jika tabel berisi data
sesuai
dengan
hasil
pengamatan dan lengkap.
 3: jika tabel tidak lengkap.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

jawaban sesuai
 0: jika jawaban salah atau
dengan
hasil
tidak menjawab.
pengamatanmu
dan
teman
sekelas! (+ =
menggumpal, =
tidak
menggumpal)
Berdasarkan
Jawaban sesuai dengan hasil  5: jika jawaban benar dan
hasil
pengamatan.
sesuai dengan hasil
pengamatan,
pengamatan.
berapa frekuensi
 0: jika tidak menjawab atau
masing-masing
jawaban salah.
golongan darah
sistem ABO di
kelasmu?
Berapa
Jawaban sesuai dengan hasil  5: jika jawaban benar dan
frekuensi
pengamatan.
sesuai dengan hasil
golongan darah
pengamatan.
sistem rhesus di
 0: jika tidak menjawab atau
kelasmu?
jawaban salah.
Diantara
4 Jawaban sesuai dengan hasil  5: jika jawaban benar dan
golongan darah pengamatan.
sesuai dengan hasil
pada
sistem
pengamatan.
ABO, golongan
 0: jika tidak menjawab atau
darah mana yang
jawaban salah.
paling banyak?
Diantara
2 Jawaban sesuai dengan hasil  5: jika jawaban benar dan
golongan darah pengamatan.
sesuai dengan hasil
pada
sistem
pengamatan.
rhesus,
 0: jika tidak menjawab
golongan darah
atau jawaban salah.
mana
yang
paling banyak?
Mengapa pada Sel darah pada golongan darah O  5: jika jawaban benar.
golongan darah tidak memiliki antigen (aglutinogen)  0: jika tidak menjawab
O, tidak ada yang
menyebabkan
terjadinya
atau jawaban salah.
reaksi
aglutinasi (penggumpalan) sehingga
penggumpalan ketika direaksikan dengan serum anti
di setiap serum? A, anti B, dan anti AB tidak
menggumpal.
Mengapa pada Sel darah golongan AB memiliki  5: jika jawaban benar.
golongan darah antigen (aglutinogen) A dan B, tetapi  0: jika tidak menjawab
AB,
semua tidak memiliki aglutinin sehingga
atau jawaban salah.
serum
darah tidak mengalami aglutinasi
memberikan
ketika diberi serum anti A, anti B, dan
reaksi
anti AB.
penggumpalan?
Seorang wanita Ketika seorang wanita berdarah Rh-  15: jika jawaban benar
dengan rhesus (- mengandung janin dengan darah
dan lengkap
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)
menikah Rh+, tubuh ibu akan secara alami  10: jika jawaan benar,
bersama seorang membentuk antibodi (RhD) untuk
namun tidak dijelaskan
pria
dengan melindungi sang ibu sekaligus
secara lengkap.
rhesus (+). Pada melawan benda asing (antigen RhD  0: jika tidak menjawab
kehamilan
pada janin). Hal ini menyebabkan sel
atau jawaban salah.
pertama tidak darah merah janin mengalami
terjadi apa-apa hemolisis (pecah dan hancur).
dan bayi yang Kondisi ini mengakibatkan kematian
dilahirkan
janin dalam rahim atau bayi terlahir
mereka selamat dengan menderita penyakit bawaan,
dengan rhesus yaitu penyakit anemia hemolitik
(+).
Namun, (eritroblastosis fetalis). Pada kasus
pada kehamilan tersebut, di kehamilan pertama bayi
kedua
terjadi dapat lahir dengan selamat karena
anemia
diperlukan waktu beberapa minggu
hemolitik pada bagi sang ibu untuk membentuk
bayi,
padahal antibodi (RhD). Antibodi tersebut
sang ibu sudah juga terlalu besar untuk masuk ke
menjaga
pola plasenta bayi sehingga resiko pada
hidup ibu hamil kehamilan pertama rendah. Namun,
seperti
pada pada kehamilan kedua reaksi antibodi
kehamilan
tersebut dengan janin lebih cepat dan
pertama.
dapat melewati plasenta hingga
Menurut
merusak sel darah merah pada janin.
analisismu
mengapa hal ini
terjadi?
Total Skor Maksimum
50
𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 = 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉 × 𝟐
Kegiatan 5-3
No.
Pertanyaan
Uraian Jawaban
Skor
1. Buatlah
tabel Jawaban sesuai dengan hasil  6: jika tabel berisi data sesuai
hasil pengamatan pengamatan.
dengan hasil pengamatan dan
berikut,
lengkap.
kemudian isikan
 3: jika tabel tidak lengkap.
jawaban sesuai
 0: jika jawaban salah atau
dengan
hasil
tidak menjawab.
pengamatanmu
dan
teman
sekelas!
2. Berdasarkan tabel Jawaban sesuai dengan hasil  8: jika jawaban sesuai
tersebut, apakah pengamatan.
dengan hasil pengamatan
frekuensi denyut Berdasarkan dasar teori, frekuensi dan penjelasan yang sesuai.
nadi setiap siswa denyu nadi setiap orang akan  4: jika jawaban sesuai hasil
sama? Mengapa berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan pengamatan tetapi tidak
demikian?
hasil pengamatan di mana frekuensi disertai alasan.
denyut nadi setiap siswa juga  0: jika jawaban salah atau
berbeda. Hal ini disebabkan karena tidak menjawab.
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pengaruh
beberapa
faktor,
diantaranya usia, berat badan, jenis
kelamin, kondisi kesehatan, dan
aktivitas seseorang. Denyut nadi
bayi akan lebih cepat bila
dibandingkan dengan denyut nadi
orang dewasa. Selain itu, denyut
nadi wanita juga lebih tinggi
daripada pria. Ketika kelelahan
denyut
nadi
manusia
akan
bertambah semakin cepat. Individu
yang menderita penyakit seperti
anemia tentu denyut nadinya lebih
cepat karena tubuh membutuhkan
banyak oksigen. Frekuensi denyut
nadi dalam kondisi normal biasanya
antara 60-90 kali denyutan per
menit.
3. Apa perbedaan Denyut nadi perempuan lebih tinggi
antara
denyut dibandingkan dengan denyut nadi
nadi perempuan laki-laki. Hal ini karena ukuran
dan laki-laki?
jantung pada perempuan lebih kecil
sehingga harus memompa darah
lebih cepat untuk memenuhi
kebutuhan oksigen tubuh. Hal ini
lah yang menyebabkan denyut nadi
perempuan lebih cepat.
4. Menurut
Ketika berlari, jantung manusia
pendapat Anda, bekerja lebih cepat sehingga
mengapa denyut frekuensi denyut nadi juga semakin
nadi
antara cepat. Hal ini disebabkan karena
sebelum berlari, tubuh membutuhkan lebih banyak
sesudah berlari oksigen ketika melakukan aktivitas
dan
setelah berat, seperti berlari. Ketika santai
minum
air sebelum berlari, denyut nadi terasa
berbeda?
normal atau biasa saja karena tubuh
dalam keadaan normal. Setelah
minum air dan beristirahat, denyut
nadi akan kembali turun karena
pada saat istirahat jantung perlahanlahan kembali ke keadaan normal.
5. Apa
akibatnya Jika denyut nadi terlalu tinggi akan
jika denyut nadi meningkatkan
resiko
terkena
terlalu tinggi dan serangan jantung, sedangkan ketika
terlalu rendah? denyut nadi terlalu rendah dapat
menyebabkan
terjadinya
bradikardia atau detak jantung
lemah di mana jantung tidak bekerja
dengan baik karena tidak dapat

352

 9: jika jawaban benar
 0: jika jawaban salah atau
tidak menjawab.

 9: jika jawaban benar
 0: jika jawaban salah atau
tidak menjawab.

 9: jika jawaban benar
 0: jika jawaban salah atau
tidak menjawab.
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memompa darah untuk memenuhi
kebutuhan tubuh.
6. Berdasarkan
Faktor yang dapat memengaruhi  9: jika jawaban benar
pengamatan yang perbedaan frekuensi denyut nadi  0: jika jawaban salah atau
kamu
lakukan, manusia antara lain:
tidak menjawab.
faktor apa saja1. Usia
yang
2. Jenis kelamin
mempengaruhi 3. Berat badan
frekuensi denyut4. Aktivitas tubuh
nadi manusia? 5. Kondisi kesehatan
Total Skor Maksimum
50
𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 = 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉 × 𝟐
b) Instrumen Penilaian Portofolio
Sama seperti pada lampiran RPP bab 1
c) Panduan Skoring Penilaian Portofolio
Sama seperti pada lampiran RPP bab 1
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu
Tahun Ajaran

:
:
:
:
:
:

SMA/ MA
Biologi
XI/I
Makanan dan Sistme Pencernaan Makanan
8 kali pertemuan (16 x 45 menit)
2020/ 2021

A. Kompetensi Inti
KI 1 : Menghayati dan menganalisa ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong
royong, kerjasama, toleran, bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam
berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan
keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara,
kawasan regional, dan kawasan internasional.
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan
kompleks 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 pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI 4 : Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif,
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam
ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya
di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar
Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
3.7 Menganalisis hubungan antara struktur 3.7.1. Mendeskripsikan zat-zat makanan yang
jaringan penyusun organ pada sistem
dibutuhkan oleh tubuh melalui diskusi kelas.
pencernaan dalam kaitannya dengan 3.7.2. Mengaitkan kandungan zat makanan dengan
nutrisi, bioproses dan gangguan fungsi
fungsi dalam tubuh melalui diskusi kelas.
yang dapat terjadi pada sistem 3.7.3. Mengidentifikasi organ pencernaan makanan
pencernaan.
berkaitan dengan fungi dan proses yang terjadi
melalui diskusi kelas.
4.7 Menyajikan laporan hasil uji zat 4.7.3. Melakukan uji zat makanan yang terkandung
makanan yang terkandung dalam
pada beberapa jenis bahan makanan.
berbaagai jenis bahan makanan 4.7.4. Membuat laporan tertulis hasil uji zat makanan
dikaitkan dengan kebutuhan energi
dikaitkan dengan kebutuhan energi dan
setiap
individu serta teknologi
teknologi pengolahan dan keamanan pangan
pengolahan pangan dan keamanan
pangan.
C. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan scientific menggunakan
model pembelajaran discovery learning, siswa mampu:
1. Mendeskripsikan zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh melalui diskusi kelas.
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2. Mengaitkan kandungan zat makanan dengan fungsi dalam tubuh melalui diskusi
kels.
3. Mengidentifikasi organ pencernaan makanan berkaitan dengan fungi dan proses
yang terjadi melalui diskusi kelas.
4. Melakukan uji zat makanan yang terkandung pada beberapa jenis bahan makanan.
5. Membuat laporan tertulis hasil uji zat makanan dikaitkan dengan kebutuhan energi
dan teknologi pengolahan dan keamanan pangan.
D. Materi Pembelajaran
Materi Faktual
: organ sistem pencernaan makanan, nutrisi gizi seimbang
Materi Konseptual : mekanisme pencernaan makanan secara kimiawi dan mekanik
Materi Prosedural : praktikum uji kandungan zat makanan (uji glukosa, amilum,
protein, lemak, dan vitamin C)
E. Pendekatan/ Metode/ Model Pembelajaran
Pendekatan Pembelajaran : Scientific Learning
Model Pembelajaran
: Discovery Learning
Metode Pembelajaran
: Praktikum, diskusi
F. Alat/ Media Pembelajaran, Sumber Belajar
1. Alat/ media
: LCD, laptop/ handphone, aplikasi panduan praktikum
2. Sumber belajar
:
a. Panduan praktikum berbasis flash
b. Buku Biologi:
- Irnaningtyas & Yossa I, 2016. Biologi untuk SMA/ MA Kelas XI. Jakarta:
Penerbit Erlangga
- Lestari, E.S. dan Idun K. 2009.Biologi, Makhluk Hidup dan Lingkungannya
SMA/MA. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional,
2009.
G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 (2 x 45 menit)
Indikator:
3.7.1. Mendeskripsikan zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh melalui diskusi
kelas.
3.7.2. Mengaitkan kandungan zat makanan dengan fungsi dalam tubuh melalui
diskusi kelas.
3.7.3. Mengidentifikasi organ pencernaan makanan berkaitan dengan fungi dan proses
yang terjadi melalui diskusi kelas.
Sintaks Model
Alokasi
Kegiatan
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Waktu
1. Guru mengucapkan salam dan berdoa, peserta
7’
Pendahuluan Salam
menjawab salam dan mengkondisikan diri
untuk berdoa.
2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik.
Apersepsi
3. Guru bertanya tentang pelajaran yang telah
dipelajari pada pertemuan sebelumnya.
4. Guru bertanya kepada peserta didik tentang
frekuensi makan dalam satu hari.
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Motivasi

5.

Orientasi

6.

Kegiatan Inti Pemberian
Rangsangan
(Stimulation)

7.

Identifikasi
8.
Masalah
(Problem
Statement)
Pengumpulan
9.
Data
(Data
Collection)
10.

11.

Pengolahan Data 12.
(Data
Processing)
13.

Pembuktian
(Verification)

14.

15.

Menarik
16.
Kesimpulan
(Generalization)
17.

Guru menunjukkan gambar balita dan orang
dewasa yang sedang makan sambil bertanya
“Mengapa balita yang ada di gambar ini hanya
makan bubur, sementara orang dewasa boleh
memakan nasi dan komponen makanan lainnya
yang lebih bertekstur?”
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang
akan dipelajari pada hari ini tentang makanan
dan organ pencernaan makanan
Peserta didik disajikan fenomena dengan
bertanya “Apakah teman-teman pernah
memperhatikan feses kalian? Mengapa warna
dan jumlahnya tidak sama dengan makanan
yang kita makan sebelumnya? Proses apa yang
terjadi pada tubuh kita?”
Peserta
didik
dimotivasi
untuk
mengidentifikasi permasalahan: “Apa saja
makanan yang dibutuhkan manusia dan
bagaimana proses pencernaan yang terjadi?”
Guru mempersilahkan peserta didik untuk
mendiskusikan kebutuhan makanan dan nutrisi
bagi tubuh manusia serta organ pencernaan dan
proses yang terjadi di dalamnya.
Peserta didik mengumpulkan data dari berbagai
macam sumber, seperti internet, buku, artikel,
dll.
Peserta didik mencatat hasil diskusi kelompok
mengenai nutrisi dan kebutuhan makanan serta
proses pencernaan manusia.
Masing-masing
perwakilan
kelompok
menyampaikan hasil diskusinya mengenai
nutrisi dan kebutuhan makanan serta proses
pencernaan manusia.
Peserta didik menganalisis hasil diskusi dengan
cara membandingkannya dengan hasil diskusi
kelompok lain.
Guru memberi materi tambahan dan koreksi
dengan menunjukkan video proses pencernaan
pada manusia.
Guru mengajukan pertanyaan dan memberi
penguatan pada peserta didik, peserta didik
menjawab pertanyaan dari guru.
Guru bersama-sama dengan peserta didik
menyimpulkan tentang materi yang telah
dipelajari oleh peserta didik melalui diskusi
hari ini.
Peserta didik menyebutkan kesimpulan yang
diperoleh dalam kegiatan pembelajaran
tersebut.
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Penutup

Evaluasi

Refleksi

Tindak Lanjut

Salam penutup

18. Peserta didik diminta untuk merangkum apa
yang telah dipelajari dalam kegiatan diskusi
hari ini dengan bimbingan guru.
19. Peserta didik bersama dengan guru
merefleksikan manfaat yang diperoleh peserta
didik dari kegiatan praktikum.
20. Guru memberikan apresiasi terhadap proses
kegiatan diskusi yang telah dilakukan peserta
didik.
21. Guru menyampaikan materi dan kegiatan yang
akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya.
22. Peserta didik ditugaskan untuk menyiapkan alat
dan bahan untuk kegiatan praktikum tentang uji
makanan pada pertemuan selanjutnya.
23. Guru memberikan arahan pada peserta didik
untuk mempelajari materi yang berkaitan
dengan kegiatan praktikum dan menutup
pertemuan dengan salam.

7’

Pertemuan 2 (2 x 45 menit)
Indikator:
4.3.4. Melakukan uji zat makanan yang terkandung pada beberapa jenis bahan
makanan.
4.3.5. Membuat laporan tertulis hasil uji zat makanan dikaitkan dengan kebutuhan
energi dan teknologi pengolahan dan keamanan pangan
Sintaks Model
Alokasi
Kegiatan
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Waktu
1. Guru mengucapkan salam dan berdoa, peserta
7’
Pendahuluan Salam
menjawab salam dan mengkondisikan diri untuk
berdoa.
2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik.
Apersepsi
3. Guru bertanya kepada peserta didik tentang
materi pada pertemuan sebelumnya.
Motivasi
4. Guru menunjukkan beberapa makanan kemasan
sambil bertanya “Pernahkah teman-teman
memperhatikan tabel nutrition facts? Apakah
porsi snack yang teman-teman makan sudah
sesuai dengan porsi seperti yang dianjurkan
pada bagian serving per package?”
Orientasi
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang
akan dipelajari pada hari ini tentang uji bahan
makanan.
Kegiatan Inti Pemberian
6. Peserta didik disajikan sebuah fenomena 76’
Rangsangan
dengan pertanyaan “Apakah teman-teman
(Stimulation)
sudah sarapan? Mengapa sarapan penting bagi
tubuh kita? Menu makanan yang bagaimana
yang sehat bagi tubuh kita?”
Identifikasi
7. Peserta
didik
dimotivasi
untuk
Masalah
mengidentifikasi permasalahan: “Bagaimana
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(Problem
Statement)
Pengumpulan
8.
Data
(Data
Collection)
9.

10.

Pengolahan Data 11.
(Data
Processing)

Pembuktian
(Verification)

12.

13.

Menarik
14.
Kesimpulan
(Generalization)
15.
Penutup

Merangkum

16.

Refleksi

17.

18.

Tindak Lanjut

19.
20.

Salam penutup

21.

kesesuaian antara kandungan makanan yang kita
konsumsi dengan kebutuhan tubuh kita?”
Peserta didik melakukan eksperimen kegiatan 6
pada media interaktif Panduan Praktikum
Biologi untuk SMA/MA Kelas XI tentang uji
bahan makanan.
Peserta didik mengumpulkan data berdasarkan
hasil pengamatan pada kegiatan 6 pada media
interaktif Panduan Praktikum Biologi untuk
SMA/MA Kelas XI dan studi literatur pada
berbagai sumber seperti internet, buku, artikel,
dll.
Guru mempersilahkan peserta didik untuk
mendiskusikan mengenai kandungan pada
beberapa bahan makanan yang diuji.
Peserta didik menganalisis hasil pengamatan
dengan cara membandingkan hasil pengamatan
uji bahan makanan dengan materi yang telah
dipelajari pada pertemuan sebelumnya tentang
nutrisi dan kebutuhan manusia serta dari hasil
studi literatur.
Guru memberi materi tambahan dan koreksi
dengan menunjukkan gambar contoh menu
makanan seimbang sesuai dengan usia.
Guru mengajukan pertanyaan dan memberi
penguatan pada peserta didik, peserta didik
menjawab pertanyaan dari guru.
Guru bersama-sama dengan peserta didik
menyimpulkan tentang materi yang telah
dipelajari oleh peserta didik melalui diskusi dan
hasil pengamatan hari ini.
Peserta didik menyebutkan kesimpulan yang
diperoleh dalam kegiatan pembelajaran tersebut.
Peserta didik diminta untuk merangkum apa yang
telah dipelajari dalam kegiatan diskusi dan
praktikum hari ini dengan bimbingan guru.
Peserta
didik
bersama
dengan
guru
merefleksikan manfaat yang diperoleh peserta
didik dari kegiatan praktikum.
Guru memberikan apresiasi terhadap proses
kegiatan praktikum yang telah dilakukan peserta
didik.
Peserta didik ditugaskan untuk menyajikan hasil
pengamatan dalam bentuk laporan praktikum.
Guru menyampaikan materi yang akan dibahas
pada pertemuan selanjutnya.
Guru memberikan arahan pada peserta didik
untuk mempelajari materi yang akan dibahas
selanjutnya dan menutup pelajaran dengan
salam.

358

7’

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

H. Penilaian
Kognitif
Psikomotorik

: Pertanyaan Eksperimen
: Laporan praktikum kegiatan 6
Yogyakarta,...........................2020
Guru Mata Pelajaran

(....................................)
Lampiran
: Rubrik Penilaian
a) Rubrik Penilaian Pertanyaan Eksperimen
Kegiatan 6
No.
Pertanyaan
Uraian Jawaban
Skor
1. Buatlah tabel hasil Jawaban sesuai dengan hasil pengamatan
 5:
jika
pengamatan
jawaban
berikut, kemudian
sesuai
dan
isikan
jawaban
tepat
sesuai
dengan
 0:
jika
hasil
jawaban salah
pengamatanmu!
atau
tidak
menjawab
2. Berdasarkan tabel Jawaban sesuai dengan hasil pengamatan
 5:
jika
tersebut,
bahan
jawaban
makanan apa saja
sesuai
dan
yang mengandung
tepat
lemak?
 0:
jika
jawaban salah
atau
tidak
menjawab
3. Berdasarkan tabel Jawaban sesuai dengan hasil pengamatan
 5:
jika
tersebut,
bahan
jawaban
makanan apa saja
sesuai
dan
yang mengandung
tepat
amilum?
 0:
jika
jawaban salah
atau
tidak
menjawab
4. Berdasarkan tabel Jawaban sesuai dengan hasil pengamatan
 5:
jika
tersebut,
bahan
jawaban
makanan apa saja
sesuai
dan
yang mengandung
tepat
glukosa?
 0:
jika
jawaban salah
atau
tidak
menjawab
5. Berdasarkan tabel Jawaban sesuai dengan hasil pengamatan
 5:
jika
tersebut,
bahan
jawaban
makanan apa saja
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yang mengandung
protein?

6.

7.

8.

9.

sesuai
dan
tepat
 0:
jika
jawaban salah
atau
tidak
menjawab
Berdasarkan tabel Jawaban sesuai dengan hasil pengamatan
 5:
jika
tersebut,
bahan
jawaban
makanan
Semakin sedikit tetesan yang dibutuhkan menandakan sesuai
dan
manakah
yang kandungan vitamin C dalam objek makanan semakin tepat
membutuhkan
tinggi.
 0:
jika
jumlah
tetesan
jawaban salah
paling
sedikit
atau
tidak
ketika uji vitamin
menjawab
C? Apa artinya?
Bahan makanan Jawaban sesuai dengan hasil pengamatan
 5:
jika
manakah
yang
jawaban
membutuhkan
Semakin banyak tetesan yang dibutuhkan sesuai
dan
jumlah
tetesan menandakan kandungan vitamin C dalam objek tepat
paling
banyak makanan semakin rendah.
 0:
jika
agar
larutan
jawaban salah
indofenol
biru
atau
tidak
mengalami
menjawab
perubahan warna?
Apakah
artinya
hal tersebut?
Apa
saja zat Kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh selain  7:
jika
makanan
yang karbohidrat, lemak, dan protein adalah vitaminjawaban
dibutuhkan dan vitamin dan mineral. Vitamin dibedakan menjadi 2,
benar
dan
fungsinya
oleh yaitu vitamin yang larut dalam air dan larut dalam
lengkap.
tubuh
selain lemak. Vitamin yang larut dalam air meliputi vitamin  3:
jika
beberapa jenis zat B1, B2, B6, B3, B12, asam nikotrinat, asam folat,
jawaban
makanan
yang biotin, dan vitamin C. Vitamin yang larut dalam
benar tetapi
diuji?
lemak meliputi vitamin A, D, E, dan K.
tidak
Mineral yang dibutuhkan tubuh terdiri atas 2, yaitu
lengkap.
makroelemen dan mikroelemen. Makroelemen  0:
jika
meliputi Na, Ca, K, P, Mg, Cl, dan S. Mikroelemen
jawaban
yang dibutuhkan tubuh meliputi Fe, I, Zn, F, dan Cu.
salah
atau
tidak
menjawab.
Setelah
Makanan yang seimbang adalah makanan yang  8:
jika
mengetahui
bergizi dan mengandung cukup karbohidrat, lemak, jawaban
kandungan
gizi dan protein sebagai penghasil energi. Selain itu, sesuai
dan
pada
makanan, makanan dianjurkan juga mengandung vitamin dan benar.
coba
susunlah mineral. Menu seimbang yang dapat disusun antara  0:
jika
menu
makanan lain (pilih salah satu):
jawaban salah
yang sesuai untuk  Karbohidrat: nasi, jagung, umbi.
atau
tidak
anggota
menjawab.
 Lemak: daging, ikan, telur
keluargamu
 Protein: tempe, tahu, daging
berdasarkan
 Vitamin: tumis kangkung, sayur asem, capcay
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anjuran menu gizi  Buah-buahan untuk sumber vitamin dan mineral.
seimbang!
 Air mineral.
Berikut ini adalah gambar referensi tumpeng gizi
seimbang:

Sumber:
http://www.smartmama.com/2017/08/18/contohgizi-seimbang-dalam-menu-makanan/
Total Skor Maksimum

50
𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 = 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉 × 𝟐

b) Instrumen Penilaian Portofolio
Sama seperti pada lampiran RPP bab 1
c) Panduan Skoring Penilaian Portofolio
Sama seperti pada lampiran RPP bab 1
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu
Tahun Ajaran

:
:
:
:
:
:

SMA/ MA
Biologi
XI/I
Sistem Respirasi
6 kali pertemuan (12 x 45 menit)
2020/ 2021

A. Kompetensi Inti
KI 1 : Menghayati dan menganalisa ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong
royong, kerjasama, toleran, bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam
berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan
keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara,
kawasan regional, dan kawasan internasional.
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan
kompleks 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 pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI 4 : Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif,
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam
ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya
di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar
Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
3.8 Menganalisis
hubungan 3.8.1. Mengidentifikasi jaringan penyusun organ pada
antara struktur jaringan
sistem respirasi manusia melalui diskusi.
penyusun organ pada 3.8.2. Menelaah struktur dan fungsi masing-masing organ
sistem respirasi dalam
penyusun pada sistem respirasi manusia melalui
kaitannya
dengan
diskusi.
bioproses dan gangguan 3.8.3. Menganalisis proses respirasi dan pertukaran gas
fungsi yang dapat terjadi
pada manusia melalui diskusi.
pada sistem respirasi 3.8.4. Menganalisis kapasitas volume paru-paru melalui
manusia.
kegiatan praktikum dan diskusi kelas.
3.8.5. Mengamati proses pernapasan pada hewan dan
tumbuhan melalui kegiatan praktikum.
3.8.6. Mengidentifikasi frekuensi pernapasan manusia
melalui kegiatan praktikum.
3.8.7. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
frekuensi pernapasan melalui kegiatan praktikum
dan diskusi kelas.
3.8.8. Menganalisis pengaruh pencemaran udara terhadap
kelainan pada struktur dan fungsi organ respirasi
berdasarkan diskusi dan praktikum.
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4.8

Menyajikan hasil analisis 4.8.3. Melakukan simulasi pengaruh asap pembakaran
pengaruh
pencemaran
terhadap kesehatan sistem pernapasan dengan
udara terhadap kelainan
percobaan sederhana
pada struktur dan fungsi 4.8.4. Membuat laporan hasil pengamatan berdasarkan
organ respirasi manusia
analisis hasil simulasi dengan kaitannya terhadap
berdasarkan studi literatur.
kelainan sistem respirasi manusia.

C. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan scientific menggunakan
model pembelajaran discovery learning, siswa mampu:
1. Mengidentifikasi jaringan penyusun organ pada sistem respirasi manusia melalui
diskusi.
2. Menelaah struktur dan fungsi masing-masing organ penyusun pada sistem respirasi
manusia melalui diskusi.
3. Menganalisis proses respirasi dan pertukaran gas pada manusia melalui diskusi.
4. Menganalisis kapasitas volume paru-paru melalui percobaan dan diskusi kelas.
5. Mengamati proses pernapasan pada hewan dan tumbuhan melalui percobaan.
6. Mengidentifikasi frekuensi pernapasan manusia melalui kegiatan praktikum.
7. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan melalui
kegiatan praktikum dan diskusi kelas.
8. Menganalisis pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan pada struktur dan
fungsi organ respirasi berdasarkan diskusi dan praktikum.
9. Melakukan simulasi pengaruh asap pembakaran terhadap kesehatan sistem
pernapasan dengan percobaan sederhana
10. Membuat laporan hasil pengamatan berdasarkan analisis hasil simulasi dengan
kaitannya terhadap kelainan sistem respirasi manusia.
D. Materi Pembelajaran
Materi Faktual
: struktur dan fungsi hidung, trakea, bronkus, paru-paru
Materi Konseptual : mekanisme pernapasan manusia
Materi Prosedural : praktikum pengamatan kapasitas volume paru – paru manusia,
proses respirasi pada hewan dan tumbuhan, pengamatan
frekuensi pernapasan manusia dan simulasi pengaruh asap
pembakaran terhadap kesehatan sistem pernapasan.
E. Pendekatan/ Metode/ Model Pembelajaran
Pendekatan Pembelajaran : Scientific Learning
Model Pembelajaran : Discovery Learning
Metode Pembelajaran
: Praktikum, diskusi
F. Alat/ Media Pembelajaran, Sumber Belajar
1. Alat/ media
: LCD, laptop/ handphone, aplikasi panduan praktikum
2. Sumber belajar
:
a. Panduan praktikum berbasis flash
b. Buku Biologi:
- Irnaningtyas & Yossa I, 2016. Biologi untuk SMA/ MA Kelas XI. Jakarta:
Penerbit Erlangga
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-

Lestari, E.S. dan Idun K. 2009.Biologi, Makhluk Hidup dan Lingkungannya
SMA/MA. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional,
2009.

G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 (2 x 45 menit)
Indikator:
3.8.1. Mengidentifikasi jaringan penyusun organ pada sistem respirasi manusia melalui
diskusi.
3.8.2. Menelaah struktur dan fungsi masing-masing organ penyusun pada sistem
respirasi manusia melalui diskusi.
3.8.3. Menganalisis proses respirasi dan pertukaran gas pada manusia melalui diskusi.
Sintaks Model
Alokasi
Kegiatan
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Waktu
1. Guru mengucapkan salam dan berdoa, peserta
7’
Pendahuluan Salam
menjawab salam dan mengkondisikan diri
untuk berdoa.
2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik.
Apersepsi
3. Guru bertanya tentang pelajaran yang telah
dipelajari pada pertemuan sebelumnya.
4. Guru bertanya kepada peserta didik tentang
ciri-ciri makhluk hidup.
Motivasi
5. Guru menunjukkan video orang yang sedang
menghirup udara pagi sambil bertanya
“Menurut teman-teman, apa yang sedang
dilakukan oleh orang dalam video tersebut?
Bagaimana jika manusia tidak memiliki
kemampuan tersebut?”
Orientasi
6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang
akan dipelajari pada hari ini tentang sistem
respirasi manusia.
Kegiatan Inti Pemberian
7. Peserta didik disajikan fenomena dengan 76’
Rangsangan
bertanya “Mengapa makhluk hidup perlu
(Stimulation)
bernafas? Zat apa yang dihidup di udara?”
Identifikasi
8. Peserta
didik
dimotivasi
untuk
Masalah
mengidentifikasi
permasalahan:
(Problem
“Bagaimana fungsi dan struktur organ
Statement)
penyusun sistem respirasi manusia serta
mekanisme pernapasan?”
Pengumpulan 9. Guru mempersilahkan peserta didik untuk
Data
(Data
mendiskusikan struktur, fungsi, dan mekanisme
Collection)
yang terjadi pada organ sistem respirasi
manusia.
10. Peserta didik mengumpulkan data dari berbagai
macam sumber, seperti internet, buku, artikel,
dll.
11. Peserta didik mencatat hasil diskusi kelompok
mengenai struktur, fungsi, dan mekanisme yang
terjadi pada organ sistem respirasi manusia.
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Penutup

Pengolahan
12. Masing-masing
perwakilan
kelompok
Data
(Data
menyampaikan hasil diskusinya mengenai
Processing)
struktur, fungsi, dan mekanisme yang terjadi
pada organ sistem respirasi manusia.
13. Peserta didik menganalisis hasil diskusi dengan
cara membandingkannya dengan hasil diskusi
kelompok lain.
Pembuktian
14. Guru memberi materi tambahan dan koreksi
(Verification)
dengan menunjukkan video proses mekanisme
pernapasan manusia.
15. Guru mengajukan pertanyaan dan memberi
penguatan pada peserta didik, peserta didik
menjawab pertanyaan dari guru.
Menarik
16. Guru bersama-sama dengan peserta didik
Kesimpulan
menyimpulkan tentang materi yang telah
(Generalizatio
dipelajari oleh peserta didik melalui diskusi
n)
hari ini.
17. Peserta didik menyebutkan kesimpulan yang
diperoleh dalam kegiatan pembelajaran
tersebut.
Evaluasi
18. Peserta didik diminta untuk merangkum apa
yang telah dipelajari dalam kegiatan diskusi
hari ini dengan bimbingan guru.
Refleksi
19. Peserta didik bersama dengan guru
merefleksikan manfaat yang diperoleh peserta
didik dari kegiatan diskusi hari ini.
20. Guru memberikan apresiasi terhadap proses
kegiatan diskusi yang telah dilakukan peserta
didik.
Tindak Lanjut 21. Guru menyampaikan materi dan kegiatan yang
akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya.
22. Peserta didik ditugaskan untuk menyiapkan
kegiatan
praktikum
tentang
frekuensi
pernapasan manusia.
Salam penutup 23. Guru memberikan arahan pada peserta didik
untuk mempelajari materi yang berkaitan
dengan kegiatan praktikum dan menutup
pertemuan dengan salam.

7’

Pertemuan 2 (2 x 45 menit)
3.8.4. Menganalisis kapasitas volume paru-paru melalui kegiatan praktikum dan
diskusi kelas.
Sintaks Model
Alokasi
Kegiatan
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Waktu
Salam
1.
Guru
mengucapkan
salam
dan
berdoa,
peserta
7’
Pendahuluan
menjawab salam dan mengkondisikan diri
untuk berdoa.
2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik.
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Apersepsi

3.

Motivasi

4.

Orientasi

5.

Kegiatan Inti Pemberian
Rangsangan
(Stimulation)

6.

Identifikasi
7.
Masalah
(Problem
Statement)
Pengumpulan 8.
Data
(Data
Collection)
9.

10.

Pengolahan
11.
Data
(Data
Processing)

Pembuktian
(Verification)

12.

13.

Menarik
14.
Kesimpulan
(Generalizatio
n)
15.

Guru bertanya kepada peserta didik tentang
materi pada pertemuan sebelumnya.
Guru menunjukkan video seorang atlet sedang
melakukan pemanasan pernapasan sambil
bertanya “Apakah teman – teman pernah
menghirup udara sedalam-dalamnya ketika
pemanasan sebelum hendak berolahraga?”
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang
akan dipelajari pada hari ini tentang kapasitas
volume paru – paru manusia.
Peserta didik disajikan sebuah fenomena
dengan pertanyaan “Apakah teman – teman
pernah melihat orang jatuh pingsan? Menurut
teman – teman apakah orang tersebut masih
bernapas, mengapa demikian?”
Peserta
didik
dimotivasi
untuk
mengidentifikasi
permasalahan:
“Bagaimana kapasitas volume paru-paru
manusia?”
Peserta didik melakukan eksperimen kegiatan
7-1 pada media interaktif Panduan
Praktikum Biologi untuk SMA/MA Kelas XI
tentang kapasitas volume paru – paru manusia.
Peserta didik mengumpulkan data berdasarkan
hasil pengamatan pada kegiatan 7-1 pada
media interaktif Panduan Praktikum Biologi
untuk SMA/MA Kelas XI dan studi literatur
pada berbagai sumber seperti internet, buku,
artikel, dll.
Guru mempersilahkan peserta didik untuk
mendiskusikan tentang jenis-jenis volume paruparu pada manusia.
Peserta didik menganalisis hasil pengamatan
jenis-jenis volume paru-paru pada manusia dan
mengaitkannya dengan kondisi manusia ketika
pingsan maupun ketika melakukan kegiatan
sehari-hari.
Guru memberi materi tambahan dengan
menunjukkan video simulasi kapasitas volume
paru-paru manusia.
Guru mengajukan pertanyaan dan memberi
penguatan pada peserta didik, peserta didik
menjawab pertanyaan dari guru.
Guru bersama-sama dengan peserta didik
menyimpulkan tentang materi yang telah
dipelajari oleh peserta didik melalui diskusi dan
hasil pengamatan hari ini.
Peserta didik menyebutkan kesimpulan yang
diperoleh dalam kegiatan pembelajaran
tersebut.
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Penutup

Merangkum

16. Peserta didik diminta untuk merangkum apa
yang telah dipelajari dalam kegiatan diskusi dan
praktikum hari ini dengan bimbingan guru.
Refleksi
17. Peserta didik bersama dengan guru
merefleksikan manfaat yang diperoleh peserta
didik dari kegiatan praktikum.
18. Guru memberikan apresiasi terhadap proses
kegiatan praktikum yang telah dilakukan
peserta didik.
Tindak Lanjut 19. Peserta didik ditugaskan untuk menyajikan
hasil pengamatan dalam bentuk laporan
praktikum.
20. Guru menyampaikan kegiatan praktikum yang
akan dibahas pada pertemuan selanjutnya.
Salam penutup 21. Guru memberikan arahan pada peserta didik
untuk mempelajari materi yang akan dibahas
selanjutnya dan menutup pelajaran dengan
salam.

7’

Pertemuan 3 (2 x 45 menit)
3.8.5. Mengamati proses pernapasan pada hewan dan tumbuhan melalui kegiatan
praktikum.
Sintaks Model
Alokasi
Kegiatan
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Waktu
1. Guru mengucapkan salam dan berdoa, peserta
7’
Pendahuluan Salam
menjawab salam dan mengkondisikan diri
untuk berdoa.
2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik.
Apersepsi
3. Guru bertanya kepada peserta didik tentang
materi pada pertemuan sebelumnya.
Motivasi
4. Guru menunjukkan gambar beberapa hewan
peliharaan sambil bertanya “Apakah temanteman memelihara salah satu hewan tersebut?
Pernahkah teman-teman memperhatikan ketika
hewan peliharaanmu bernapas?”
Orientasi
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang
akan dipelajari pada hari ini tentang proses
pernapasan pada hewan dan tumbuhan.
Kegiatan Inti Pemberian
6. Peserta didik disajikan sebuah fenomena 76’
Rangsangan
dengan pertanyaan “Menurut teman-teman
(Stimulation)
bagaimanakah tumbuhan bernapas? Apakah
sama dengan proses yang terjadi di hewan?”
Identifikasi
7. Peserta
didik
dimotivasi
untuk
Masalah
mengidentifikasi
permasalahan:
(Problem
“Bagaimana proses pernapasan pada hewan
Statement)
dan tumbuhan?”
Pengumpulan 8. Peserta didik melakukan eksperimen kegiatan
Data
(Data
7-2 pada media interaktif Panduan
Collection)
Praktikum Biologi untuk SMA/MA Kelas XI
tentang pernapasan hewan dan tumbuhan.
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9.

10.

Pengolahan
11.
Data
(Data
Processing)
Pembuktian
(Verification)

12.

13.

Menarik
14.
Kesimpulan
(Generalizatio
n)
15.

Penutup

Merangkum

16.

Refleksi

17.

18.

Tindak Lanjut 19.

20.
Salam penutup 21.

Peserta didik mengumpulkan data berdasarkan
hasil pengamatan pada kegiatan 7-2 pada
media interaktif Panduan Praktikum Biologi
untuk SMA/MA Kelas XI dan studi literatur
pada berbagai sumber seperti internet, buku,
artikel, dll.
Guru mempersilahkan peserta didik untuk
mendiskusikan tentang pernapasan pada hewan
dan tumbuhan.
Peserta didik menganalisis hasil pengamatan
pernapasan hewan dan tumbuhan serta
mengaitkannya dengan perbedaan kedua
makhluk hidup tersebut.
Guru memberi materi tambahan dengan
menunjukkan video proses pernapasan pada
tumbuhan.
Guru mengajukan pertanyaan dan memberi
penguatan pada peserta didik, peserta didik
menjawab pertanyaan dari guru.
Guru bersama-sama dengan peserta didik
menyimpulkan tentang materi yang telah
dipelajari oleh peserta didik melalui diskusi dan
hasil pengamatan hari ini.
Peserta didik menyebutkan kesimpulan yang
diperoleh dalam kegiatan pembelajaran
tersebut.
Peserta didik diminta untuk merangkum apa
yang telah dipelajari dalam kegiatan diskusi dan
praktikum hari ini dengan bimbingan guru.
Peserta didik bersama dengan guru
merefleksikan manfaat yang diperoleh peserta
didik dari kegiatan praktikum.
Guru memberikan apresiasi terhadap proses
kegiatan praktikum yang telah dilakukan
peserta didik.
Peserta didik ditugaskan untuk menyajikan
hasil pengamatan dalam bentuk laporan
praktikum.
Guru menyampaikan kegiatan praktikum yang
akan dibahas pada pertemuan selanjutnya.
Guru memberikan arahan pada peserta didik
untuk mempelajari materi yang akan dibahas
selanjutnya dan menutup pelajaran dengan
salam.
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Pertemuan 4 (2 x 45 menit)
Indikator:
3.8.6. Mengidentifikasi frekuensi pernapasan manusia melalui kegiatan praktikum.
3.8.7. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan melalui
kegiatan praktikum dan diskusi kelas.
Sintaks Model
Alokasi
Kegiatan
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Waktu
1. Guru mengucapkan salam dan berdoa, peserta
7’
Pendahuluan Salam
menjawab salam dan mengkondisikan diri untuk
berdoa.
2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik.
Apersepsi
3. Guru bertanya kepada peserta didik tentang
materi pada pertemuan sebelumnya.
Motivasi
4. Guru menunjukkan video seorang atlet lari yang
sedang kelelahan sambil bertanya “Apa yang
teman-teman pikirkan ketika melihat gambar
ini?”
Orientasi
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang
akan dipelajari pada hari ini tentang frekuensi
pernapasan manusia.
Kegiatan Inti Pemberian
6. Peserta didik disajikan sebuah fenomena 76’
Rangsangan
dengan pertanyaan “Mengapa nafas atlet yang
(Stimulation)
berlari terengah-engah setelah berlari,
sedangkan nafas teman-teman yang sedang
belajar di kelas ini santai dan biasa saja?”
Identifikasi
7. Peserta
didik
dimotivasi
untuk
Masalah
mengidentifikasi permasalahan: “Apa saja
(Problem
faktor
yang
mempengaruhi
frekuensi
Statement)
pernapasan manusia?”
Pengumpulan 8. Peserta didik melakukan eksperimen kegiatan
Data
(Data
7-3 pada media interaktif Panduan
Collection)
Praktikum Biologi untuk SMA/MA Kelas XI
tentang frekuensi pernapasan manusia.
9. Peserta didik mengumpulkan data berdasarkan
hasil pengamatan pada kegiatan 7-3 pada media
interaktif Panduan Praktikum Biologi untuk
SMA/MA Kelas XI dan studi literatur pada
berbagai sumber seperti internet, buku, artikel,
dll.
10. Guru mempersilahkan peserta didik untuk
mendiskusikan tentang faktor apa yang
mempengaruhi frekuensi pernapasan manusia
dengan dibandingkan pada hasil pengamatan.
Pengolahan
11. Peserta didik menganalisis hasil pengamatan
Data
(Data
dengan cara membandingkan hasil pengamatan
Processing)
frekuensi pernapasan yang telah dilakukan
sebelumnya dengan materi diskusi tentang
faktor
yang
mempengaruhi
frekuensi
pernapasan manusia.
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Penutup

Pembuktian
12. Guru memberi menunjukkan gambar balita dan
(Verification)
orang dewasa serta perempuan dan laki-laki
sambil menambah dan mengoreksi faktor-faktor
yang memengaruhi pernapasan manusia.
13. Guru mengajukan pertanyaan dan memberi
penguatan pada peserta didik, peserta didik
menjawab pertanyaan dari guru.
Menarik
14. Guru bersama-sama dengan peserta didik
Kesimpulan
menyimpulkan tentang materi yang telah
(Generalizatio
dipelajari oleh peserta didik melalui diskusi dan
n)
hasil pengamatan hari ini.
15. Peserta didik menyebutkan kesimpulan yang
diperoleh dalam kegiatan pembelajaran tersebut.
Merangkum
16. Peserta didik diminta untuk merangkum apa
yang telah dipelajari dalam kegiatan diskusi dan
praktikum hari ini dengan bimbingan guru.
Refleksi
17. Peserta
didik
bersama
dengan
guru
merefleksikan manfaat yang diperoleh peserta
didik dari kegiatan praktikum.
18. Guru memberikan apresiasi terhadap proses
kegiatan praktikum yang telah dilakukan peserta
didik.
Tindak Lanjut 19. Peserta didik ditugaskan untuk menyajikan hasil
pengamatan dalam bentuk laporan praktikum.
20. Guru menyampaikan kegiatan praktikum yang
akan dibahas pada pertemuan selanjutnya.
Salam penutup 21. Guru memberikan arahan pada peserta didik
untuk mempelajari materi yang akan dibahas
selanjutnya dan menutup pelajaran dengan
salam.

7’

Pertemuan 5 (2 x 45 menit)
Indikator:
3.8.8. Menganalisis pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan pada struktur dan
fungsi organ respirasi berdasarkan diskusi dan praktikum.
4.8.1. Melakukan simulasi pengaruh asap pembakaran terhadap kesehatan sistem
pernapasan dengan percobaan sederhana.
4.8.2. Membuat laporan hasil pengamatan berdasarkan analisis hasil simulasi dengan
kaitannya terhadap kelainan sistem respirasi manusia.
Sintaks Model
Alokasi
Kegiatan
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Waktu
1. Guru mengucapkan salam dan berdoa, peserta
7’
Pendahuluan Salam
menjawab salam dan mengkondisikan diri
untuk berdoa.
2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik.
Apersepsi
3. Guru bertanya kepada peserta didik tentang
materi pada pertemuan sebelumnya.
4. Guru bertanya kepada peserta didik kendaraan
apa yang mereka gunakan ketika berangkat
sekolah.
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Kegiatan Inti

Motivasi

5.

Orientasi

6.

Pemberian
Rangsangan
(Stimulation)

7.

Identifikasi
8.
Masalah
(Problem
Statement)
Pengumpulan 9.
Data
(Data
\Collection)

10.

11.

Pengolahan
12.
Data
(Data
Processing)

Pembuktian
(Verification)

13.

14.

Menarik
15.
Kesimpulan
(Generalization
)

Guru menunjukkan video tentang kebakaran
hutan sambil bertanya “Setelah melihat gambar
ini, menurut teman-teman dampak apa yang
akan ditimbulkan dari peristiwa tersebut?”
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang
akan dipelajari pada hari ini tentang uji bahan
makanan.
Peserta didik disajikan sebuah fenomena
dengan
pertanyaan
“Mengapa
kita
dianjurkan untuk memakai masker ketika
berada di jalanan atau berkendara motor? Apa
dampak asap tersebut bagi kesehatan kita?”
Peserta
didik
dimotivasi
untuk
mengidentifikasi
permasalahan:
“Bagaimana dampak polusi asap terhadap
sistem pernapasan manusia?”
Peserta didik melakukan simulasi kebakaran
hutan dan bahan bakar fosil melalui eksperimen
kegiatan 7-4 pada media interaktif Panduan
Praktikum Biologi untuk SMA/MA Kelas
XI.
Peserta didik mengumpulkan data berdasarkan
hasil pengamatan pada kegiatan 7-4 pada
media interaktif Panduan Praktikum Biologi
untuk SMA/MA Kelas XI dan studi literatur
pada berbagai sumber seperti internet, buku,
artikel, dll.
Guru mempersilahkan peserta didik untuk
mendiskusikan tentang pengaruh pencemaran
udara terhadap kesehatan struktur dan fungsi
organ pernapasan manusia.
Peserta didik menganalisis hasil simulasi
kebakaran hutan dan pembakaran bahan bakar
fosil dengan cara membandingkannya dengan
hasil diskusi pada studi literatur tentang
pengaruh pencemaran udara terhadap kesehatan
struktur dan fungsi organ pernapasan manusia.
Guru memberi menambah materi dengan
menunjukkan beberapa kasus kebakaran hutan
yang terjadi di Indonesia maupun luar negeri
sambil menunjukkan dampaknya bagi
kesehatan pernapasan dan makhluk hidup
lainnya.
Guru mengajukan pertanyaan dan memberi
penguatan pada peserta didik, peserta didik
menjawab pertanyaan dari guru.
Guru bersama-sama dengan peserta didik
menyimpulkan tentang materi yang telah
dipelajari oleh peserta didik melalui diskusi dan
hasil pengamatan hari ini.
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Penutup

H. Penilaian
Kognitif
Psikomotorik

16. Peserta didik menyebutkan kesimpulan yang
diperoleh dalam kegiatan pembelajaran
tersebut.
Merangkum
17. Peserta didik diminta untuk merangkum apa
yang telah dipelajari dalam kegiatan diskusi dan
praktikum hari ini dengan bimbingan guru.
Refleksi
18. Peserta didik bersama dengan guru
merefleksikan manfaat yang diperoleh peserta
didik dari kegiatan praktikum.
19. Guru memberikan apresiasi terhadap proses
kegiatan praktikum yang telah dilakukan
peserta didik.
Tindak Lanjut 20. Peserta didik ditugaskan untuk menyajikan
hasil pengamatan dalam bentuk laporan
praktikum.
21. Guru menyampaikan materi yang akan dibahas
pada pertemuan selanjutnya.
Salam penutup 22. Guru memberikan arahan pada peserta didik
untuk mempelajari materi yang akan dibahas
selanjutnya dan menutup pelajaran dengan
salam.

7’

: Pertanyaan Eksperimen
: Laporan praktikum kegiatan 7-1, 7-2, 7-3, dan 7-4
Yogyakarta,...........................2020
Guru Mata Pelajaran

(.................................)
Lampiran
: Rubrik Penilaian
a) Rubrik Penilaian Pertanyaan Eksperimen
Kegiatan 7-1
No.
Pertanyaan
Uraian Jawaban
Skor
1. Catatlah
hasil Jawaban sesuai dengan hasil  10: jika tabel benar dan
pengamatanmu
pengamatan
lengkap
dalam bentuk tabel
 0: jika jawaban salah semua
seperti tabel berikut:
atau tidak menjawab
2. Berdasarkan hasil Iya
ada,
karena
kapasitas  15: jika jawaban iya dan
pengamatan, apakah pernapasan vital masing-masing menyebutkan
5
faktor
ada
perbedaan individu berbeda dan dipengaruhi dengan tepat.
kapasitas vital antar oleh beberapa faktor, seperti:
 12: jika jawaban iya dan
anggota kelompok? a. Umur. Semakin bertambahnya menyebutkan
4
faktor
Mengapa demikian?
usia, maka kemampuan organ- dengan tepat.
organ dalam tubuh akan
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mengalami penurunan fungsi
secara alamiah, termasuk juga
paru-paru. Oleh karena itu
seiring bertambahnya umur,
maka kapasitas paru-paru juga
menurun.
b. Jenis kelamin. Perbedaan jenis
kelamin juga menyebabkan
kapasitas
paru-parunya
berbeda pula karena kebutuhan
yang berbeda. Kapasitas paruparu perempuan akan lebih
kecil 20 – 25% dari kapasitas
paru-paru laki-laki.
c. Riwayat penyakit. Individu
yang mengidap penyakit paruparu cenderung mengalami
penurunan fungsi alveolus
sehingga kapasitas udaranya
pun juga berbeda dengan
individu yang sehat.
d. Kebiasaan merokok. Kebiasaan
ini
dapat
menyebabkan
perubahan struktur dan fungsi
saluran
pernapasan
dan
jaringan paru-paru di mana
akan mempercepat penurunan
fungsi paru-paru.
e. Kebiasaan olahraga. Latihan
fisik yang teratur dapat
meningkatkan kapasitas paruparu individu.
3. Apa
perbedaan Ya ada. Hal ini disebabkan karena
antara
kapasitas ketika
melakukan
aktivitas
vital
paru-paru (berlari) tubuh membutuhkan
sebelum
dan lebih banyak oksigen dan
sesudah
berlari? mengeluarkan
karbondioksida
Mengapa demikian? lebih banyak pula sehingga
kapasitas
vital
paru-paru
meningkat. Sedangkan ketika
tidak berolahraga tubuh kita
membutuhkan
oksigen
dan
mengeluarkan
karbondioksida
lebih kecil sehingga kapasitas vital
paru-parunya juga kecil.
4. Mengapa
orang Karena pernapasan diatur oleh
yang jatuh pingsan batang otak. Batang otak bekerja
dan tidak sadarkan secara otonom, yaitu sebagian
diri masih bisa besar bekerja secara tidak sadar.
Oleh karena itu, ketika orang
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 9: jika jawaban iya dan
menyebutkan
3
faktor
dengan tepat.
 6: jika jawaban iya dan
menyebutkan
2
faktor
dengan tepat.
 3: jika jawaban iya dan
menyebutkan
1
faktor
dengan tepat.
 0: jika jawaban salah atau
tidak menjawab.

 15: jika menyebutkan ada
perbedaan dan alasannya
tepat.
 10: jika menyebutkan ada
perbedaan dan alasannya
tidak spesifik.
 5: jika menyebutkan ada
perbedaan, namun tidak
menyebutkan alasan.
 0: jika jawaban salah atau
tidak menjawab.
 10:
jika
opini
yang
dijelaskan benar.
 0: jika jawaban salah atau
tidak menjawab.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

bernapas?
Coba pingsan, tubuh manusia masih
jelaskan opinimu! dapat bernapas karena batang otak
yang mengatur pernapasan.
Total Skor Maksimum

50

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 = 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉 × 𝟐
Kegiatan 7-2
No.
Pertanyaan
Uraian Jawaban
1. Catatlah
hasil Jawaban sesuai dengan hasil
pengamatanmu
pengamatan
dalam tabel seperti
di bawah ini
2. Apa
fungsi Kristal NaOH/ KOH berfungsi
penggunaan
sebagai pengikat CO2 yang
Kristal
NaOH/ dikeluarkan oleh jangkrik dan
KOH
pada kecambah agar tidak mengganggu
percobaan
jalannya kegiatan respirasi sehingga
tersebut?
pergerakan dari larutan eosin
menjadi
benar-benar
hanya
disebabkan oleh konsumsi oksigen.
Selain itu, juga berperan sebagai
peningkat suhu agar respirasi
berjalan lebih cepat.
3. Apa peran larutan Eosin berperan sebagai indikator
eosin
pada oksigen yang dihirup oleh jangkrik
percobaan tersebut dan kecambah pada respirometer.

4. Mengapa
Vaselin berfungsi untuk merapatkan
sambungan tabung kedua sambungan pipa dan taung
dan pipa berskala respirometer agar tidak ada udara
harus rapat? Apa yang keluar maupun masuk melalui
yang terjadi jika celah-celah sambungan. Apabila
sambungan tidak sambungan tidak rapat maka eosin
rapat?
tidak dapat bergerak melewati pipa
berskala.
5. Buatlah
grafik  Siswa membuat 2 grafik, yaitu
hubungan
berat
perbandingan berat kecambah
kecambah dengan
dan kebutuhan oksigen, serta
kebutuhan oksigen
perbandingan berat jangkrik
kemudian!
dan kebutuhan oksigen.
Lakukan hal yang  Sumbu y merupakan jumlah
sama
untuk
oksigen yang dibutuhkan, dan
jangkrik!
sumbu x merupakan berat
jangkrik atau berat kecambah.
 Grafik yang dibuat ada 3 objek
sesuai dengan kelompok berat
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Skor
 5: jika tabel benar dan
lengkap
 0: jika jawaban salah semua
atau tidak menjawab
 5: apabila menjawab dengan
benar dan jelas.
 3: apabila jawaban benar
namun tidak ada penjelasan.
 0: jika jawaban salah atau
tidak menjawab.

 5: apabila menjawab dengan
benar dan jelas.
 3: apabila jawaban benar
namun tidak ada penjelasan.
 0: jika jawaban salah atau
tidak menjawab.
 5: apabila menjawab dengan
benar dan jelas.
 3: apabila jawaban benar
namun tidak ada penjelasan.
 0: jika jawaban salah atau
tidak menjawab.
 10: apabila 4 kriteria grafik
terpenuhi dengan tepat.
 8: apabila 3 kriteria grafik
terpenuhi dengan tepat.
 5: apabila 2 kriteria grafik
terpenuhi dengan tepat.
 0: apabila hanya memenuhi
1 kriteria, jawaban salah
atau tidak menjawab sama
sekali.
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kecambah
dan
jangkrik.
Apabila yang dibuat adalah
grafik garis, maka ada 3 garis.
Apabila yang dibuat adalah
grafik batang, maka akan ada 3
batang. Masing-masing diberi
warna berbeda sesuai dengan
kelompok berat.
 Grafik diberi keterangan satuan
dan kelompok berat yang jelas.
6. Jelaskan hubungan Suatu objek apabila semakin berat/
pengaruh
berat/ semakin banyak jumlahnya, maka
jumlah
objek akan
semakin
banyak
pula
dengan kebutuhan membutuhkan oksigen. Sedangkan
oksigen!
semakin ringan/ sedikit jumlah suatu
objek, maka semakin sedikit
membutuhkan oksigen.
7. Jelaskan
Respirasi yang dilakukan oleh
perbedaan antara jangkrik lebih banyak membutuhkan
respirasi
oksigen karena jangkrik bergerak
kecambah
dan aktif, sedangkan kecambah bergerak
jangkrik
secara pasif sehingga kebutuhan
berdasarkan hasil oksigennya lebih sedikit.
pengamatanmu!
8. Berdasarkan
a. Individu dengan berat badan
eksperimen yang berlebih (obesitas) memiliki
telah
kamu persentase kapasitas paru-paru
lakukan,
yang rendah pula karena adanya
bagaimana
penumpukan lemak. Hal ini
kaitannya antara mengakibatkan
menurunkan
berat dan aktivitas elastisitas
dan
kemampuan
terhadap
sistem mengembang dinding dada secara
pernapasan
bebas. Selain itu, semakin berat
manusia?
tubuh seseorang, maka semakin
tinggi pula kebutuhan oksigen
tubuhnya sehingga frekuensi
pernapasan semakin tinggi.
b. Individu yang beraktivitas berat
seperti berolahraga membutuhkan
oksigen yang lebih banyak
sehingga frekuensi pernapasannya
pun juga meningkat.
Total Skor Maksimum

 5: apabila menjawab dengan
benar dan jelas.
 3: apabila jawaban benar
namun tidak ada penjelasan.
 0: jika jawaban salah atau
tidak menjawab.
 5: apabila menjawab dengan
benar dan jelas.
 3: apabila jawaban benar
namun tidak ada penjelasan.
 0: jika jawaban salah atau
tidak menjawab.
 10:
jika
menjelaskan
pengaruh berat badan dan
aktivitas terhadap sistem
pernapasan manusia dengan
benar dan lengkap.
 5: jika menjelaskan salah
satu pengaruh antara berat
badan dan aktivitas terhadap
sistem pernapasan manusia
dengan benar dan lengkap.
 0: jika jawaban salah atau
tidak menjawab.

50

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 = 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉 × 𝟐
Kegiatan 7-3
No.
Pertanyaan
Uraian Jawaban
Skor
1. Buatlah tabel hasil Jawaban sesuai dengan hasil  10: jika tabel benar dan
pengamatan berikut, pengamatan
lengkap
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kemudian
isikan
 0: jika jawaban salah semua
jawaban
sesuai
atau tidak menjawab
dengan
hasil
pengamatanmu dan
teman sekelas!
2. Berdasarkan tabel Berbeda. Suhu tubuh merupakan  11: jika jawaban lengkap dan
tersebut,
apakah keseimbangan antara panas yang sesuai.
suhu sebelum dan diproduksi dan yang hilang dari  5: jika jawaban sesuai tetapi
sesudah
berlari tubuh. Ketika berlari suhu akan penjelasan tidak lengkap.
sama?
Mengapa meningkat karena panas yang  0: jika jawaban salah atau
demikian?
diproduksi meningkat. Ketika tidak menjawab
berlari metabolisme, aktivitas otot,
dan
sekresi
kelenjar
akan
meningkat.
3. Berdasarkan tabel Berbeda. Ketika berlari tubuh kita  11: jika jawaban lengkap dan
tersebut,
apakah mengeluarkan banyak ATP yang sesuai.
frekuensi
dihasilkan dari proses pernapasan.  5: jika jawaban sesuai tetapi
pernapasan sebelum Dalam kondisi ini tubuh memberi penjelasan tidak lengkap.
dan sesudah berlari rangsangan untuk bernapas lebih  0: jika jawaban salah atau
sama?
Mengapa banyak lagi untuk memenuhi tidak menjawab
demikian?
kebutuhan
energi
sehingga
frekuensi pernapasan sesudah
berlari lebih cepat.
4. Menurut pendapat a. Usia mempengaruhi frekuensi  18: jika menjelaskan 3 poin
Anda,
mengapa
pernapasan manusia karena dengan tepat dan lengkap.
jenis kelamin, usia,
semakin tua usia seseorang,  12: jika menjelaskan 2 poin
berat badan, dan
maka frekuensi pernapasannya dengan tepat dan lengkap.
tinggi
badan
akan semakin berkurang. Hal ini  6: jika menjelaskan 1 poin
berpengaruh
disebabkan karena semakin tua dengan tepat dan lengkap.
terhadap frekuensi
energi
yang
dibutuhkan  0: jika jawaban salah atau
pernapasan
semakin berkurang.
tidak menjawab.
manusia?
b. Frekuensi pernapasan pada lakilaki juga lebih tinggi bila
dibandingkan
dengan
perempuan karena laki-laki
lebih banyak membutuhkan
energi.
c. Tinggi dan berat badan juga
berpengaruh terhadap frekuensi
pernapasan manusia, yaitu
semakin tinggi dan semakin
berat seseorang maka akan
semakin
tinggi
frekuensi
pernapasannya
karena
membutuhkan lebih banyak
oksigen.
Total Skor Maksimum
50
𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 = 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉 × 𝟐
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Kegiatan 7-4
No.
Pertanyaan
Uraian Jawaban
Skor
1. Bagaimana warna Jelaga yang dihasilkan berwarna  5: jika jawaban benar.
jelaga
yang hitam dan menempel pada sendok.  0: jika jawaban salah atau
dihasilkan
oleh
tidak menjawab.
pembakaran lilin?
2. Analisislah
Selain menghasilkan cahaya dan  10: jika jawaban lengkap dan
bagaimana
panas, pembakaran lilin juga benar.
keterkaitan jelaga menghasilkan gas CO2 dan asap  5: jika jawaban benar tetapi
yang dihasilkan dari yang terbang ke udara. gas CO2 dan penjelasan kurang rinci.
pembakaran
lilin asap inilah yang menjadi jelaga  0: jika jawaban salah atau
yang terbuat dari yang menempel pada sendok. Lilin tidak menjawab.
minyak
bumi terbuat dari minyak bumi. Oleh
terhadap
karena itu, apabila dikaitkan maka
pernapasan
pembakaran dari bahan bakar yang
manusia!
terbuat dari minyak bumi akan
membahayakan
pernapasan
manusia
karena
dapat
menyebabkan asidosis di mana
oksigen dalam darah sulit untuk
dilepaskan ke dalam sel tubuh
sehingga
tubuh
kekurangan
oksigen.
Hal
ini
dapat
mengakibatkan gagal nafas hingga
kerusakan otak.
3. Kemukakan
Kebakaran hutan dan pembakaran  10: jika jawaban lengkap dan
pendapatmu
bahan
bakar
fosil
akan benar.
mengenai polutan menyebabkan tersebarnya emisi  8: jika jawaban benar tetapi
yang berasal dari gas karbondioksida dan gas-gas penjelasan kurang rinci.
kebakaran
hutan lain ke udara, seperti karbon  0: jika jawaban salah atau
maupun
monoksida (CO), nitrous oksida tidak menjawab.
pembakaran bahan (N2O), maupun nitrogen oksida
bakar fosil terhadap (NOx). Gas-gas tersebut apabila
gangguan
sistem terhirup dalam kadar yang
pernapasan
berlebihan dapat menyebabkan
manusia!
asidosis sehingga oksigen sulit
dilepaskan ke dalam sel tubuh
sehingga tubuh akan kekurangan
oksigen. Gejala yang mungkin
dapat diamati mulai dari mual,
muntah, pusing, sakit kepala,
hingga
frekuensi
jantung
meningkat.
Hal
ini
daat
menyebabkan seseorang gagal
bernafas bahkan juga kematian.
4. Berdasarkan studi Gangguan kesehatan yang muncul  25:
jika
menjelaskan
literatur, gangguan akibat asap pembakaran, yaitu:
gangguan kesehatan dan cara
kesehatan apa saja a. Iritasi pada mata, tenggorokan, menjaga
kesehatan
yang dapat muncul dan
hidung
yang
dapat pernapasan masing-masing
akibat dari asap menimbulkan sakit kepala, alergi,
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pembakaran?
gatal, kemerahan, kering, hingga
Bagaimana cara kita radang.
menjaga kesehatan b. ISPA, yaitu infeksi saluran
pernapasan?
pernapasan atas. Biasanya ISPA
disebabkan oleh infeksi virus,
namun polusi udara akibat asap
dapat menimbulkan terjadinya
ISPA.
c. Asma, kualitas udara yang buruk
dapat menyebabkan terjadinya
asma pada saluran pernapasan.
d. Penyakit paru obstruktif kronik
(PPOK), yaitu radang paru
(bronkitis) karena polusi udara.
e. Resiko penyakit jantung dan
stroke karena partikel kecil dari
kabut asap dapat masuk ke
saluran
pernapasan
dan
mengganggu kinerja jantung.
Cara
menjaga
kesehatan
pernapasan:
a. Menggunakan
masker
saat
berkendara atau bepergian.
b. Sebisa mungkin menghindari
paparan polusi, seperti asap
rokok
atau
dari
tempat
pembakaran.
c. Rutin berolahraga
d. Mengonsumsi makanan bergizi
yang
baik
untuk
organ
pernapasan.
e. Minum banyak air putih agar
tidak ada penumpukan lendir
pada saluran pernapasan.
f. Tidak merokok
g. Mendapatkan vaksin, seperti
influenza, pneumonia, hingga
TBC.
h. Rajin mencuci tangan.
i. Memeriksakan
kesehatan
pernapasan secara berkala.
Total Skor Maksimum

minimal 5 dengan benar dan
lengkap.
 20:
jika
menjelaskan
gangguan kesehatan dan cara
menjaga
kesehatan
pernapasan masing-masing
minimal 4 dengan benar dan
lengkap.
 15:
jika
menjelaskan
gangguan kesehatan dan cara
menjaga
kesehatan
pernapasan masing-masing
minimal 3 dengan benar dan
lengkap.
 10:
jika
menjelaskan
gangguan kesehatan dan cara
menjaga
kesehatan
pernapasan masing-masing
minimal 2 dengan benar dan
lengkap.
 5: jika menjelaskan gangguan
kesehatan dan cara menjaga
kesehatan
pernapasan
masing-masing minimal 1
dengan benar dan lengkap.
 0: jika jawaban salah atau
tidak menjawab.

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 = 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉 × 𝟐
b) Instrumen Penilaian Portofolio
Sama seperti pada lampiran RPP bab 1
c) Panduan Skoring Penilaian Portofolio
Sama seperti pada lampiran RPP bab 1
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu
Tahun Ajaran

:
:
:
:
:
:

SMA/ MA
Biologi
XI/I
Sistem Ekskresi
6 kali pertemuan (12 x 45 menit)
2020/ 2021

A. Kompetensi Inti
KI 1 :
KI 2 :

KI 3 :

KI 4 :

Menghayati dan menganalisa ajaran agama yang dianutnya.
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong
royong, kerjasama, toleran, bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam
berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan
keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara,
kawasan regional, dan kawasan internasional.
Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan
kompleks 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 pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk memecahkan masalah.
Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif,
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam
ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya
di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar
Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
3.9 Menganalisis hubungan antara 3.9.1. Menyebutkan pengertian sistem ekskresi
struktur jaringan penyusun organ
pada manusia melalui diskusi.
pada sistem ekskresi dalam 3.9.2. Menjelaskan struktur dan fungsi organkaitannya dengan bioproses dan
organ penyusun sistem ekskresi manusia
gangguan fungsi yang dapat terjadi
melalui diskusi.
pada sistem ekskresi manusia.
3.9.3. Mendeskripsikan mekanisme pembentukan
urin pada ginjal melalui diskusi.
3.9.4. Mengidentifikasi kandungan urin manusia
melalui kegiatan praktikum dan diskusi.
4.9 Menyajikan hasil analisis pengaruh 4.9.3. Melakukan praktikum uji kandungan urin
pola hidup terhadap kelainan pada
pada manusia.
struktur dan fungsi organ yang 4.9.4. Membuat laporan hasil praktikum uji
menyebabkan gangguan pada
kandungan urin pada manusia.
sistem ekskresi serta kaitannya
dengan teknologi.
C. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan scientific menggunakan
model pembelajaran discovery learning, siswa mampu:
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1. Menyebutkan pengertian sistem ekskresi pada manusia melalui diskusi.
2. Menjelaskan struktur dan fungsi organ-organ penyusun sistem ekskresi manusia
melalui diskusi.
3. Mendeskripsikan mekanisme pembentukan urin pada ginjal melalui diskusi.
4. Mengidentifikasi kandungan urin manusia melalui kegiatan praktikum dan diskusi.
5. Melakukan praktikum uji kandungan urin pada manusia.
6. Membuat laporan hasil praktikum uji kandungan urin pada manusia.
D. Materi Pembelajaran
Materi Faktual
: struktur dan fungsi ginjal, hati, paru-paru, dan kulit
Materi Konseptual : mekanisme pembentukan urin
Materi Prosedural : praktikum uji kandungan urin manusia
E. Pendekatan/ Metode/ Model Pembelajaran
Pendekatan Pembelajaran : Scientific Learning
Model Pembelajaran
: Discovery Learning
Metode Pembelajaran
: Praktikum, diskusi
F. Alat/ Media Pembelajaran, Sumber Belajar
1. Alat/ media
: LCD, laptop/ handphone, aplikasi panduan praktikum
2. Sumber belajar
:
a. Panduan praktikum berbasis flash
b. Buku Biologi:
- Irnaningtyas & Yossa I, 2016. Biologi untuk SMA/ MA Kelas XI. Jakarta:
Penerbit Erlangga
- Lestari, E.S. dan Idun K. 2009.Biologi, Makhluk Hidup dan Lingkungannya
SMA/MA. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional,
2009.
G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 (2 x 45 menit)
Indikator:
3.9.1. Menyebutkan pengertian sistem ekskresi pada manusia melalui diskusi.
3.9.2. Menjelaskan struktur dan fungsi organ-organ penyusun sistem ekskresi manusia
melalui diskusi.
3.9.3. Mendeskripsikan mekanisme pembentukan urin pada ginjal melalui diskusi.
Sintaks Model
Alokasi
Kegiatan
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Waktu
1. Guru mengucapkan salam dan berdoa, peserta
7’
Pendahuluan Salam
menjawab salam dan mengkondisikan diri
untuk berdoa.
2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik.
Apersepsi
3. Guru bertanya kepada peserta didik tentang
fungsi
sistem
ekskresi
berdasarkan
pengetahuan peserta didik.
Motivasi
4. Guru menunjukkan gambar beberapa aktivitas
manusia yang sedang BAB, berkeringat,
makan, dan bernapas “Menurut teman-teman,
manakah aktivitas yang menunjukkan proses
ekskresi dalam tubuh manusia?”
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Orientasi

Kegiatan Inti Pemberian
Rangsangan
(Stimulation)

5.

6.

Identifikasi
7.
Masalah
(Problem
Statement)
Pengumpulan
8.
Data
(Data
Collection)
9.

10.

Pengolahan Data 11.
(Data
Processing)
12.

Pembuktian
(Verification)

13.

14.

Menarik
15.
Kesimpulan
(Generalization)
16.

Penutup

Evaluasi

17.

Refleksi

18.

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang
akan dipelajari pada hari ini tentang struktur
dan fungsi organ ekskresi manusia.
Peserta didik disajikan foto aktivitas
manusia yang termasuk dalam proses
ekskresi dari pertanyaan sebelumnya sambil
bertanya “Mengapa berkeringat dan bernapas
termasuk dalam proses ekskresi? Menurut
teman-teman apakah alasannya?”
Peserta
didik
dimotivasi
untuk
mengidentifikasi
permasalahan:
“Bagaimana struktur dan fungsi organ ekskresi
manusia?”
Guru mempersilahkan peserta didik untuk
mendiskusikan struktur dan fungsi organ
ekskresi manusia, meliputi kulit, hati, ginjal,
dan paru-paru bersama teman sebangku.
Peserta didik mengumpulkan data dari berbagai
macam sumber, seperti internet, buku, artikel,
dll.
Peserta didik mencatat hasil diskusi kelompok
mengenai struktur dan fungsi organ ekskresi
manusia, meliputi kulit, hati, ginjal, dan paruparu.
Perwakilan beberapa kelompok menyampaikan
hasil diskusinya mengenai struktur dan fungsi
organ ekskresi manusia, meliputi kulit, hati,
ginjal, dan paru-paru.
Peserta didik menganalisis hasil diskusi dengan
cara membandingkannya dengan hasil diskusi
kelompok lain.
Guru memberi materi tambahan dan koreksi
tentang mekanisme pembentukan urin dari
organ ginjal.
Guru mengajukan pertanyaan dan memberi
penguatan pada peserta didik, peserta didik
menjawab pertanyaan dari guru.
Guru bersama-sama dengan peserta didik
menyimpulkan tentang materi yang telah
dipelajari oleh peserta didik melalui diskusi
hari ini.
Peserta didik menyebutkan kesimpulan yang
diperoleh dalam kegiatan pembelajaran
tersebut.
Peserta didik diminta untuk merangkum apa
yang telah dipelajari dalam kegiatan diskusi
hari ini dengan bimbingan guru.
Peserta didik bersama dengan guru
merefleksikan manfaat yang diperoleh peserta
didik dari kegiatan diskusi.
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Tindak Lanjut

Salam penutup

19. Guru memberikan apresiasi terhadap proses
kegiatan diskusi yang telah dilakukan peserta
didik.
20. Guru menyampaikan materi dan kegiatan yang
akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya.
21. Peserta didik ditugaskan untuk membawa urin
pertama di pagi hari untuk kegiatan praktikum
pada pertemuan selanjutnya.
22. Guru memberikan arahan pada peserta didik
untuk mempelajari materi yang berkaitan
dengan kegiatan praktikum dan menutup
pertemuan dengan salam.

Pertemuan 2 (2 x 45 menit)
Indikator:
3.9.4. Mengidentifikasi kandungan urin manusia melalui kegiatan praktikum dan
diskusi.
4.9.1. Melakukan praktikum uji kandungan urin pada manusia.
4.9.2. Membuat laporan hasil praktikum uji kandungan urin pada manusia.
Sintaks Model
Alokasi
Kegiatan
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Waktu
1. Guru mengucapkan salam dan berdoa, peserta
7’
Pendahuluan Salam
menjawab salam dan mengkondisikan diri
untuk berdoa.
2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik.
Apersepsi
3. Guru bertanya kepada peserta didik tentang
materi pada pertemuan sebelumnya.
Motivasi
4. Guru menunjukkan gambar skala warna urin
sambil bertanya “Apa warna urinmu hari ini?
Apakah urinmu termasuk urin yang sehat?
Selain dengan skala warna, menurut temanteman bagaimana menentukan urin yang
sehat?”
Orientasi
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang
akan dipelajari pada hari ini tentang praktikum
uji kandungan urin
Kegiatan Inti Pemberian
6. Peserta didik disajikan sebuah fenomena 76’
Rangsangan
dengan pertanyaan “Bagaimana kita
(Stimulation)
mendeteksi individu yang menderita penyakit
diabetes melitus? Bagaimana jika dalam urin
manusia terkandung zat-zat yang seharusnya
tidak ada?”
Identifikasi
7. Peserta
didik
dimotivasi
untuk
Masalah
mengidentifikasi
permasalahan:
(Problem
“Bagaimana kandungan zat dalam urin yang
Statement)
baik?”
Pengumpulan
8. Peserta didik melakukan eksperimen kegiatan
Data
(Data
8 pada media interaktif Panduan Praktikum
Collection)
Biologi untuk SMA/MA Kelas XI tentang uji
kandungan urin manusia.
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9.

10.

Pengolahan Data 11.
(Data
Processing)

Pembuktian
(Verification)

12.

13.

Menarik
14.
Kesimpulan
(Generalization)
15.

Penutup

Merangkum

16.

Refleksi

17.

18.

Tindak Lanjut

19.

20.
Salam penutup

21.

Peserta didik mengumpulkan data berdasarkan
hasil pengamatan pada kegiatan 8 pada media
interaktif Panduan Praktikum Biologi untuk
SMA/MA Kelas XI dan studi literatur pada
berbagai sumber seperti internet, buku, artikel,
dll.
Guru mempersilahkan peserta didik untuk
mendiskusikan mengenai kandungan urin
manusia yang baik.
Peserta didik menganalisis hasil pengamatan
dengan cara membandingkan hasil pengamatan
kandungan urin manusia dengan hasil diskusi
dari studi literatur kelompok tentang kriteria
kandungan urin yang sehat.
Guru memberi materi tambahan dan koreksi
tentang kandungan urin yang sehat dan kelainan
pada sistem ekskresi manusia.
Guru mengajukan pertanyaan dan memberi
penguatan pada peserta didik, peserta didik
menjawab pertanyaan dari guru.
Guru bersama-sama dengan peserta didik
menyimpulkan tentang materi yang telah
dipelajari oleh peserta didik melalui diskusi dan
hasil pengamatan hari ini.
Peserta didik menyebutkan kesimpulan yang
diperoleh dalam kegiatan pembelajaran
tersebut.
Peserta didik diminta untuk merangkum apa
yang telah dipelajari dalam kegiatan diskusi dan
praktikum hari ini dengan bimbingan guru.
Peserta didik bersama dengan guru
merefleksikan manfaat yang diperoleh peserta
didik dari kegiatan praktikum.
Guru memberikan apresiasi terhadap proses
kegiatan praktikum yang telah dilakukan
peserta didik.
Peserta didik ditugaskan untuk menyajikan
hasil pengamatan dalam bentuk laporan
praktikum.
Guru menyampaikan materi yang akan dibahas
pada pertemuan selanjutnya.
Guru memberikan arahan pada peserta didik
untuk mempelajari materi yang akan dibahas
selanjutnya dan menutup pelajaran dengan
salam.
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H. Penilaian
Kognitif
Psikomotorik

: Pertanyaan Eksperimen
: Laporan praktikum kegiatan 8
Yogyakarta,...........................2020
Guru Mata Pelajaran

(.................................)
Lampiran
: Rubrik Penilaian
a) Rubrik Penilaian Pertanyaan Eksperimen
Kegiatan 8
No.
Pertanyaan
Uraian Jawaban
Skor
1. Buatlah
tabel Jawaban sesuai dengan hasil  5: jika tabel lengkap dan
seperti di bawah pengamatan.
sesuai
dengan
hasil
ini,
kemudian
pengamatan
isilah dengan data
 3: jika tabel tidak lengkap
hasil
tetapi sesuai dengan hasil
pengamatanmu!
pengamatan
 0: jika jawaban salah atau
tidak menjawab
2. Berdasarkan uji Sifat fisik urin setiap orang 8: jika jawaban sesuai
sifat
fisik, biasanya berbeda tergantung dengan garis besar kata
mengapa warna, dari jenis makanan dan kunci pada kunci jawaban.
tingkat kekeruhan, minuman yang dikonsumsi. 5: jika penjelasan kurang
dan pH urin setiap Kandungan setiap makanan lengkap tetapi masih sesuai
orang
berbeda- dan minuman berbeda-beda dengan kunci jawaban
beda?
sehingga
warna,
tingkat 0: jika jawaban salah atau
kekeruhan, dan pH urin yang tidak menjawab
dihasilkan setiap orang juga
berbeda. Selain kandungan,
jumlah cairan yang diminum
juga memengaruhi sifat fisik
manusia, misal ketika seseorang
mengonsumsi air mineral dalam
jumlah yang banyak maka urin
yang dihasilkan cenderung
berwarna jernih.
3. Berdasarkan hasil Ciri-ciri
kandungan
urin 8: jika jawaban sesuai
pengamatan
manusia yang normal:
dengan garis besar kata
secara
a. Berwarna kuning muda atau kunci pada kunci jawaban.
keseluruhan,
tua (pekat)
 5: jika penjelasan kurang
manakah sampel b. pH antara 6-7
lengkap tetapi masih sesuai
urin
yang c. Memiliki (atau tidak) aroma dengan kunci jawaban
tergolong
tidak
amonia
 0: jika jawaban salah atau
normal? Mengapa d. Tidak mengandung glukosa tidak menjawab
demikian?
dan protein
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e. Mengandung ion klorida (Cl)
Jawaban disesuaikan dengan
hasil uji kandungan urin
manusia.
Apabila ada hasil uji kandungan
urin manusia yang tidak sesuai
dengan kriteria di atas, maka
dapat diindikasikan bahwa
kandungan urin tersebut tidak
normal.
4. Apakah di antara Jawaban disesuaikan dengan
sampel
urin hasil uji kandungan urin
tersebut apa yang manusia.
terindikasi
Apabila hasil urin menunjukkan
memiliki diabetes kandungan glukosa, maka dapat
mellitus?
diindikasikan bahwa individu
Mengapa?
memiliki kemungkinan atau
gejala diabetes melitus.
5. Bagaimana jika Uji klorida dilakukan untuk
pada
urin melihat tingkat asupan garam
ditemukan
dari makanan/ minuman yang
endapan klorida dikonsumsi. Apabila endapan
yang tebal?
klorida yang ditemukan dalam
uji kandungan urin tebal, maka
kemungkinan adalah bahwa
individu tersebut mengonsumsi
garam dalam jumlah yang
banyak. Semakin banyak garam
yang dikonsumsi, maka semakin
banyak pula ion klorida yang
dihasilkan.
6. Apa yang terjadi Apabila dalam urin ditemukan
jika dalam urin kandungan protein yang tinggi,
ditemukan
maka dapat diindikasikan bahwa
kandungan protein individu tersebut menderita
yang tinggi?
albuminuria di mana urin
mengandung
protein
(albumin). Dalam mekanisme
pembentukan urin, darah akan
disaring melalui glomerulus,
kemudian kandungan zat-zat
yang masih berguna akan
diserap kembali melalui tubula
kontortus proksimal. Albumin
merupakan
protein
yang
bermanfaat
bagi
manusia.
Apabila dalam urin mengandung
protein hal ini berarti bahwa ada
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5: jika jawaban sesuai
dengan garis besar kata
kunci pada kunci jawaban.
3: jika penjelasan kurang
lengkap tetapi masih sesuai
dengan kunci jawaban
0: jika jawaban salah atau
tidak menjawab
8: jika jawaban sesuai
dengan garis besar kata
kunci pada kunci jawaban.
5: jika penjelasan kurang
lengkap tetapi masih sesuai
dengan kunci jawaban
0: jika jawaban salah atau
tidak menjawab

8: jika jawaban sesuai
dengan garis besar kata
kunci pada kunci jawaban.
5: jika penjelasan kurang
lengkap tetapi masih sesuai
dengan kunci jawaban
0: jika jawaban salah atau
tidak menjawab
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7. Seorang pria baru
saja
menerima
hasil
uji
laboratorium
urinnya
dan
ditemukan bahwa
dalam
urin
tersebut
ada
kandungan
glukosa.
Pada
bagian manakah
yang bermasalah
dari ginjal pria
tersebut?
Mengapa
ada
kandungan
glukosa pada pria
tersebut?
Total Skor Maksimum

kerusakan
pada
proses
reabsorpsi sehingga albumin
tidak terserap oleh tubuh dan
terbuang bersama urin.
Berdasarkan kasus tersebut,
dapat dipastikan bahwa bagian
glomerulus ginjal pria tersebut
mengalami masalah sehingga
glukosa yang harusnya tersaring
menjadi tidak tersaring. Oleh
karena itu, dalam urin pria
tersebut ditemukan kandungan
glukosa.

8: jika jawaban sesuai
dengan garis besar kata
kunci pada kunci jawaban.
5: jika penjelasan kurang
lengkap tetapi masih sesuai
dengan kunci jawaban
0: jika jawaban salah atau
tidak menjawab

50

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 = 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉 × 𝟐
b) Instrumen Penilaian Portofolio
Sama seperti pada lampiran RPP bab 1
c) Panduan Skoring Penilaian Portofolio
Sama seperti pada lampiran RPP bab 1
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu
Tahun Ajaran

:
:
:
:
:
:

SMA/ MA
Biologi
XI/I
Sistem Koordinasi
6 kali pertemuan (12 x 45 menit)
2020/ 2021

A. Kompetensi Inti
KI 1 : Menghayati dan menganalisa ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong
royong, kerjasama, toleran, bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam
berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan
keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara,
kawasan regional, dan kawasan internasional.
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan
kompleks 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 pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI 4 : Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif,
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam
ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya
di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar
Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
3.10 Menganalisis hubungan antara 3.10.1. Menjelaskan struktur dan fungsi organ
struktur jaringan penyusun organ
pada sistem koordinasi manusia melalui
pada sistem koordinasi (saraf,
diskusi.
hormon, dan alat indera) dalam 3.10.2. Mengklasifikasikan stuktur, fungsi, dan
kaitannya dengan mekanisme
mekanisme kerja alat indera lidah
koordinasi dan regulasi serta
manusia melalui praktikum.
gangguan fungsi yang dapat 3.10.3. Menganalisis gangguan pada sistem saraf
terjadi pada sistem koordinasi
manusia melalui diskusi.
manusia.
3.11 Mengevaluasi
bahaya 3.11.1. Mengidentifikasi jenis-jenis psikotropika
penggunaan psikotropika dan
dan bahaya bagi kesehatan diri dan
dampaknya terhadap kesehatan
lingkungan sekitar melalui diskusi.
diri, lingkungan, dan masyarakat. 3.11.2. Menganalisis langkah pencegahan dan
pengobatan penggunaan psikotropika
melalui studi kasus.
4.10 Menyajikan
hasil
analisis 4.10.1. Membuat makalah studi kasus pengaruh
pengaruh pola hidup terhadap
pola hidup terhadap kelainan pada
kelainan pada struktur dan fungsi
struktur dan fungsi organ sistem
organ sistem koordinasi yang
koordinasi manusia dan mengaitkannya
menyebabkan gangguan sistem
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saraf dan hormon pada manusia
berdasarkan studi literatur.

4.11

dengan penerapan teknologi
ekskresi manusia terkini.

sistem

Melakukan kampanye narkoba di 4.11.1. Membuat poster kampanye narkoba
lingkungan
sekolah
dan
secara berkelompok dan membagikannya
masyarakat sekitar.
melalui media sosial.

C. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan scientific menggunakan
model pembelajaran discovery learning, siswa mampu:
1. Menjelaskan struktur dan fungsi organ pada sistem koordinasi manusia melalui
diskusi.
2. Mengklasifikasikan stuktur, fungsi, dan mekanisme kerja alat indera lidah manusia
melalui praktikum.
3. Menganalisis gangguan pada sistem saraf manusia melalui diskusi.
4. Mengidentifikasi jenis-jenis psikotropika dan bahaya bagi kesehatan diri dan
lingkungan sekitar melalui diskusi.
5. Menganalisis langkah pencegahan dan pengobatan penggunaan psikotropika
melalui studi kasus.
6. Membuat makalah studi kasus pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada
struktur dan fungsi organ sistem koordinasi manusia dan mengaitkannya dengan
penerapan teknologi sistem ekskresi manusia terkini.
7. Membuat poster kampanye narkoba secara berkelompok.
8. Mengkampanyekan poster narkoba melalui media sosial.
D. Materi Pembelajaran
Materi Faktual
: sel saraf, gerak refleks, gerak sadar
Materi Konseptual : mekanisme penghantaran impuls
Materi Prosedural : praktikum pengamatan mekanisme kepekaan lidah dan studi
kasus bahaya narkoba
E. Pendekatan/ Metode/ Model Pembelajaran
Pendekatan Pembelajaran : Scientific Learning
Model Pembelajaran
: Discovery Learning
Metode Pembelajaran
: Praktikum, diskusi
F. Alat/ Media Pembelajaran, Sumber Belajar
1. Alat/ media
: LCD, laptop/ handphone, aplikasi panduan praktikum
2. Sumber belajar
:
a. Panduan praktikum berbasis flash
b. Buku Biologi:
- Irnaningtyas & Yossa I, 2016. Biologi untuk SMA/ MA Kelas XI. Jakarta:
Penerbit Erlangga
- Lestari, E.S. dan Idun K. 2009.Biologi, Makhluk Hidup dan Lingkungannya
SMA/MA. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional,
2009.
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G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 (2 x 45 menit)
Indikator:
3.10.1. Menjelaskan struktur dan fungsi organ pada sistem koordinasi manusia
melalui diskusi.
3.10.2. Mengklasifikasikan stuktur, fungsi, dan mekanisme kerja alat indera lidah
manusia melalui praktikum.
Sintaks Model
Alokasi
Kegiatan
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Waktu
1. Guru mengucapkan salam dan berdoa,
7’
Pendahuluan Salam
peserta
menjawab
salam
dan
mengkondisikan diri untuk berdoa.
2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik.
Apersepsi
3. Guru bertanya kepada peserta didik
tentang pelajaran pada pertemuan
sebelumnya.
4. Guru bertanya apakah semua siswa di
kelas dapat berlari jika diperintah guru
untuk berlari.
Motivasi
5. Guru menunjukkan gambar berbagai
aktivitas manusia “Mengapa manusia
dapat berlari dan melakukan aktivitas
seperti gambar tersebut? Bagian tubuh
manusia manakah yang bertugas
mengkoordinir setiap gerakan aktivitas
tersebut?”
Orientasi
6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
yang akan dipelajari pada hari ini tentang
fungsi, struktur, dan mekanisme sistem
koordinasi manusia serta melakukan
praktikum tentang mekanisme pada lidah.
76’
Kegiatan Inti Pemberian
7. Peserta didik disajikan video orang
Rangsangan
yang sedang memasak lalu terkena
(Stimulation)
panci panas sambil bertanya “Mengapa
chef pada video tersebut secara spontan
menyingkirkan tangannya dari panci
tersebut?”
Identifikasi
8. Peserta
didik
dimotivasi
untuk
Masalah
mengidentifikasi
permasalahan:
(Problem
“Bagaimana struktur, fungsi, dan
Statement)
mekanisme organ pada sistem koordinasi
manusia?”
Pengumpulan
9. Guru mempersilahkan peserta didik untuk
Data
(Data
mendiskusikan struktur, fungsi, dan
Collection)
mekanisme dari sel saraf, sistem saraf
pusat, sistem saraf tepi, gerak refleks,
gerak sadar, dan alat indra
10. Peserta didik mengumpulkan data dari
berbagai macam sumber, seperti internet,
buku, artikel, dll.
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Penutup

11. Peserta didik mencatat hasil diskusi
kelompok mengenai struktur, fungsi, dan
mekanisme dari sel saraf, sistem saraf
pusat, sistem saraf tepi, gerak refleks,
gerak sadar, dan alat indra
12. Peserta didik melakukan eksperimen
kegiatan 9-1 tentang peta lidah pada
media interaktif Panduan Praktikum
Biologi untuk SMA/MA Kelas XI.
13. Peserta didik mencatat hasil praktikum
pengamatan pada kepekaan lidah tersebut.
Pengolahan Data 14. Masing-masing perwakilan beberapa
(Data
kelompok menyampaikan hasil diskusinya
Processing)
mengenai struktur, fungsi, dan mekanisme
dari sel saraf, sistem saraf pusat, sistem
saraf tepi, gerak refleks, gerak sadar, dan
alat indra
15. Peserta didik menganalisis hasil diskusi
dengan cara mengaitkan hasil pengamatan
uji kepekaan pada lidah tersebut dengan
diskusi yang telah dilakukan sebelumnya.
Pembuktian
16. Guru memberi materi tambahan dan
(Verification)
koreksi dengan menunjukkan video
mekanisme penghantaran impuls saraf
17. Guru mengajukan pertanyaan dan
memberi penguatan pada peserta didik,
peserta didik menjawab pertanyaan dari
guru.
Menarik
18. Guru bersama-sama dengan peserta didik
Kesimpulan
menyimpulkan tentang materi yang telah
(Generalization)
dipelajari oleh peserta didik melalui
diskusi hari ini.
19. Peserta didik menyebutkan kesimpulan
yang
diperoleh
dalam
kegiatan
pembelajaran tersebut.
Evaluasi
20. Peserta didik diminta untuk merangkum
apa yang telah dipelajari dalam kegiatan
diskusi hari ini dengan bimbingan guru.
Refleksi
21. Peserta didik bersama dengan guru
merefleksikan manfaat yang diperoleh
peserta didik dari kelas diskusi hari ini.
22. Guru memberikan apresiasi terhadap
proses kegiatan diskusi yang telah
dilakukan peserta didik.
Tindak Lanjut
23. Guru menyampaikan materi dan kegiatan
yang akan dilakukan pada pertemuan
selanjutnya.
Salam penutup 24. Guru memberikan arahan pada peserta
didik untuk mempelajari materi yang akan
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dibahas pada pertemuan selanjutnya dan
menutup pertemuan dengan salam.
Pertemuan 2 (2 x 45 menit)
Indikator:
3.10.3. Menganalisis gangguan pada sistem saraf manusia melalui diskusi.
4.10.1. Membuat makalah studi kasus pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada
struktur dan fungsi organ sistem koordinasi manusia dan mengaitkannya
dengan penerapan teknologi sistem ekskresi manusia terkini.
Sintaks Model
Alokasi
Kegiatan
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Waktu
1. Guru mengucapkan salam dan berdoa,
7’
Pendahuluan Salam
peserta
menjawab
salam
dan
mengkondisikan diri untuk berdoa.
2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik.
Apersepsi
3. Guru bertanya kepada peserta didik
tentang
materi
pada
pertemuan
sebelumnya.
4. Guru bertanya pada peserta didik apakah
masing-masing peserta didik pernah
melihat orang lanjut usia yang sudah
pikun.
Motivasi
5. Guru menunjukkan gambar orang lanjut
usia yang telah pikun sambil bertanya
“Mengapa kakek dan nenek identik
dengan pikun? Apakah setiap manusia
akan mengalami hal yang sama apabila
sudah berusia tua?”
Orientasi
6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
yang akan dipelajari pada hari ini tentang
gangguan kelainan pada sistem koordinasi
manusia.
Pemberian
76’
Kegiatan Inti
7. Peserta
didik
disajikan
sebuah
Rangsangan
fenomena
dengan
pertanyaan
(Stimulation)
“Pertemuan sebelumnya kita telah
melakukan praktikum tentang peta lidah.
Coba bayangkan bagaimana jika otak
manusia tidak dapat mendeteksi jenis rasa
apa yang kita rasakan pada lidah atau apa
yang terjadi jika otak manusia mengalami
penurunan fungsi?”
Identifikasi
8. Peserta
didik
dimotivasi
untuk
Masalah
mengidentifikasi permasalahan: “Apa
(Problem
saja gangguan yang dapat terjadi pada
Statement)
sistem koordinasi manusia?”
Pengumpulan
9. Guru mempersilahkan peserta didik untuk
Data
(Data
mendiskusikan jenis gangguan, langkah
Collection)
pencegahan dan pengobatan pada
gangguan sistem koordinasi manusia.

391

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Penutup

10. Peserta didik mengumpulkan data kasus
yang pernah terjadi mengenai gangguan
sistem koordinasi manusia tersebut dari
berbagai macam sumber, seperti internet,
buku, artikel, dll
11. Peserta didik mencatat hasil diskusi
kelompok mengenai kasus gangguan
sistem
koordinasi
meliputi
nama
gangguan, penyebab, gejala, langkah
pencegahan dan pengobatan pada
gangguan sistem koordinasi manusia
dalam buku catatan.
Pengolahan Data 12. Peserta
didik
menganalisis
hasil
(Data
pengamatan dengan cara membandingkan
Processing)
hasil studi literatur mengenai gangguan
sistem koordinasi dengan hasil diskusi
kelompok lain.
Pembuktian
13. Guru memberi materi tambahan dan
(Verification)
koreksi materi dengan menunjukkan
kasus-kasus yang pernah terjadi di
Indonesia maupun dunia mengenai
gangguan pada sistem koordinasi manusia.
14. Guru mengajukan pertanyaan dan
memberi penguatan pada peserta didik,
peserta didik menjawab pertanyaan dari
guru.
Menarik
15. Guru bersama-sama dengan peserta didik
Kesimpulan
menyimpulkan tentang materi yang telah
(Generalization)
dipelajari oleh peserta didik melalui
diskusi kelas hari ini.
16. Peserta didik menyebutkan kesimpulan
yang
diperoleh
dalam
kegiatan
pembelajaran tersebut.
Merangkum
17. Peserta didik diminta untuk merangkum
apa yang telah dipelajari dalam kegiatan
diskusi hari ini dengan bimbingan guru.
Refleksi
18. Peserta didik bersama dengan guru
merefleksikan manfaat yang diperoleh
peserta didik dari kegiatan praktikum.
19. Guru memberikan apresiasi terhadap
proses diskusi yang telah dilakukan
peserta didik.
Tindak Lanjut
20. Peserta didik ditugaskan untuk menyajikan
hasil diskusi kelompok dalam bentuk
makalah hasil studi kasus.
21. Guru menyampaikan materi yang akan
dibahas pada pertemuan selanjutnya.
Salam penutup 22. Guru memberikan arahan pada peserta
didik untuk mempelajari materi yang akan
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dibahas selanjutnya dan menutup pelajaran
dengan salam.
Pertemuan 3 (2 x 45 menit)
Indikator:
3.11.1. Mengidentifikasi jenis-jenis psikotropika dan bahaya bagi kesehatan diri dan
lingkungan sekitar melalui diskusi.
3.11.2. Menganalisis langkah pencegahan dan pengobatan penggunaan psikotropika
melalui studi kasus.
4.11.1. Membuat poster kampanye narkoba secara berkelompok dan membagikannya
melalui media sosial.
Sintaks Model
Alokasi
Kegiatan
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Waktu
1. Guru mengucapkan salam dan berdoa,
7’
Pendahuluan Salam
peserta
menjawab
salam
dan
mengkondisikan diri untuk berdoa.
2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik.
Apersepsi
3. Guru bertanya kepada peserta didik
tentang
materi
pada
pertemuan
sebelumnya.
Motivasi
4. Guru memotivasi siswa dengan bertanya
“Apakah teman-teman di sini ada yang
pernah melakukan operasi? Jika ada, obat
bius jenis apa yang digunakan dokter
ketika mengoperasi kamu?”
Orientasi
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
yang akan dipelajari pada hari ini tentang
jenis-jenis psikotropika dan bahaya bagi
kesehatan.
76’
Kegiatan Inti Pemberian
6. Peserta didik disajikan sebuah kasus
Rangsangan
penangkapan pengguna narkoba sambil
(Stimulation)
bertanya “Mengapa artis ini ditangkap
setelah mengonsumsi narkoba? Apakah
narkobat adalah barang yang mematikan
atau berbahaya? Mengapa obat bius yang
katanya mengandung psikotropika tetapi
masih diperbolehkan digunakan oleh
dokter?”
Identifikasi
7. Peserta
didik
dimotivasi
untuk
Masalah
mengidentifikasi permasalahan: “Apa
(Problem
saja jenis-jenis, fungsi, dan dampak
Statement)
psikotropika bagi tubuh?”
Pengumpulan
8. Peserta didik melakukan studi literatur
Data
(Data
mengenai jenis-jenis, fungsi, dan dampak
Collection)
psikotropika bagi tubuh dari berbagai
sumber seperti buku cetak, internet,
majalah, artikel, dll.
9. Peserta didik melakukan kegiatan 9-2
pada
media
interaktif
Panduan
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10.

11.

Pengolahan Data 12.
(Data
Processing)

Pembuktian
(Verification)

13.

14.

Menarik
15.
Kesimpulan
(Generalization)
16.

Penutup

Merangkum

17.

Refleksi

18.

19.

Tindak Lanjut

20.

21.

Praktikum Biologi untuk SMA/MA
Kelas XI tentang kampanye narkoba.
Peserta didik melakukan studi kasus
mengenai zat-zat psikotropika dan
menjawab pertanyaan sesuai dengan
panduan pada kegiatan 9-2 media
interaktif Panduan Praktikum Biologi
untuk SMA/MA Kelas XI.
Guru mempersilahkan peserta didik untuk
mendiskusikan hasil studi kasus dengan
hasil studi literatur yang telah dilakukan
sebelumnya.
Peserta didik menganalisis hasil studi
kasus
mengenai
langkah-langkah
pencegahan penggunaan psikotropika
dengan hasil studi literatur yang telah
dilakukan sebelumnya.
Guru memberi materi tambahan dan
koreksi tentang kasus-kasus pada
penggunaan zat psikotropika.
Guru mengajukan pertanyaan dan
memberi penguatan pada peserta didik,
peserta didik menjawab pertanyaan dari
guru.
Guru bersama-sama dengan peserta didik
menyimpulkan tentang materi yang telah
dipelajari oleh peserta didik melalui
diskusi dan praktikum hari ini.
Peserta didik menyebutkan kesimpulan
yang
diperoleh
dalam
kegiatan
pembelajaran tersebut.
Peserta didik diminta untuk merangkum
apa yang telah dipelajari dalam kegiatan
diskusi dan praktikum hari ini dengan
bimbingan guru.
Peserta didik bersama dengan guru
merefleksikan manfaat yang diperoleh
peserta didik dari kegiatan praktikum.
Guru memberikan apresiasi terhadap
proses kegiatan praktikum yang telah
dilakukan peserta didik.
Peserta didik ditugaskan untuk menyajikan
hasil studi kasus dalam bentuk poster
kampanye pencegahan narkoba di
kalangan remaja.
Guru menjelaskan bahwa poster yang
dibuat harus diposting di akun instagram
salah satu anggota kelompok.
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Salam penutup

H. Penilaian
Kognitif
Psikomotorik

22. Guru memberikan arahan pengerjaan
poster serta menutup pelajaran dengan
salam.

: Pertanyaan Eksperimen
: Laporan praktikum kegiatan 9-1, makalah, dan poster kampanye
Yogyakarta,...........................2020
Guru Mata Pelajaran

(....................................)

Lampiran
: Rubrik Penilaian
a) Rubrik Penilaian Pertanyaan Eksperimen
Kegiatan 9-1
No.
Pertanyaan
Uraian Jawaban
Skor
1. Buatlah tabel seperti di Jawaban sesuai dengan hasil  5: tabel diisi dengan lengkap dan
bawah ini, kemudian pengamatan
sesuai dengan hasil pengamatan
isilah dengan data hasil
 3: tabel diisi sesuai dengan hasil
pengamatanmu dengan
pengamatan,
namun
tidak
memberi tanda  jika
lengkap
dapat merasakan dan
 0: jika tidak menjawab atau
tanda × jika tidak dapat
jawaban salah.
merasakan!
2. Berdasarkan
Tidak ada reseptor rasa  15: jika jawaban sesuai dengan
pengamatanmu, apakah pedas ditemukan pada lidah. garis besar kunci jawaban
kamu menemukan di Rasa
pedas
merupakan disertai alasan yang tepat.
mana area kepekaan sensasi panas dan terbakar  10: jika jawaban sesuai dengan
rasa pedas? Mengapa yang dirasakan oleh papila garis besar kunci jawaban tetapi
demikian?
lidah. Sensasi ini berasal dari tidak disertai alasan.
capsaicin yang terkandung  0: jika tidak menjawab atau
dalam cabai. Akibat sensasi ini jawaban salah.
reseptor mengirim sinyal ke
otak bahwa terjadi iritasi sel
atau terbakarnya sel sehingga
otak mengirim respon kita
merasa sensasi panas dan pedas
padahal lidah kita tidak benarbenar terbakar.
3. Jika kita meletakkan Kita tidak dapat merasakan  10: jika jawaban sesuai dengan
setiap larutan di bagian rasa karena pada bagian garis besar kunci jawaban
tengah lidah, apakah tengah lidah tidak memiliki disertai alasan yang tepat.
yang akan kita rasakan? reseptor rasa.
 5: jika jawaban sesuai dengan
Mengapa?
garis besar kunci jawaban tetapi
tidak disertai alasan.
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4. Setelah
mempelajari Permukaan lidah terdapat
struktur lidah dan sistem papila-papila yang memiliki
koordinasi
reseptor rasa yang peka
kemukakanlah
terhadap stimulus senyawa
pendapatmu bagaimana kimia
(kemoreseptor).
mekanisme tubuh dapat Reseptor tersebut terhubung
mengetahui rasa dari dengan serabut saraf di otak
makanan yang kita sebagai pusat pengatur segala
makan!
respon tubuh. Bagian saraf
yang mengatur rasa disebut
sistem limbik. Sistem limbik
juga mengatur emosi, perilaku,
motivasi, memori jangka
panjang
dan
penciuman.
Bagian
yang
menerima
reseptor akan memerintahkan
tubuh untuk menanggapi
rangsangan tersebut sehingga
tubuh dapat mengetahui rasa
dari makanan yang kita makan.
Total Skor Maksimum

 0: jika tidak menjawab atau
jawaban salah.
 20: jika penjelasan urut, benar,
dan lengkap.
 10: jika penjelasan urut, benar,
namun tidak lengkap.
 0: jika jawaban salah atau tidak
menjawab.

50

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 = 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉 × 𝟐
Kegiatan 9-2
No.
Pertanyaan
Uraian Jawaban
Skor
1. Bagaimana
dampak Penggunaan
psikotropika  25:
apabila
menyebutkan
penggunaan
berbahaya bagi tubuh karena dampak secara rinci dan lengkap
psikotropika bagi tubuh psikotropika
menyebabkan  15: apabila dapat menyebutkan
manusia?
kecanduan.
Selain
itu, dampak secara lengkap tetapi
mengonsumsi obat-obatan ini tidak rinci
dapat menurunkan aktivitas  5: apabila dampak yang
otak
dan
menimbulkan disebutkan tidak lengkap dan
kelainan perilaku disertai tidak rinci
halusinasi, cara berpikir,  0: jika tidak menjawab atau
dan
perubahan
emosi. jawaban salah
Apabila obat-obatan ini terus
dikonsumsi
maka
akan
menimbulkan
kecanduan
penggunanya.
2. Bagaimana langkah - Langkah pencegahan:
 25: apabila langkah pencegahan
langkah yang dapat a. Membentengi diri sendiri yang dijelaskan lengkap dan
dilakukan
sebagai untuk tidak menggunakan sesuai.
seorang pelajar untuk maupun terlibat dalam  15: apabila hanya menyebutkan
mencegah
dan jaringan narkoba.
langkah pencegahan kurang dari
mengobati penggunaan b. Mengajak
teman-teman 5
psikotropika!
yang lain untuk tidak
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Total Skor Maksimum

terpengaruh
dengan  8: apabila hanya menyebutkan
bujukan narkoba
langkah pencegahan kurang dari
c. Mengisi
waktu
luang 3
dengan
kegiatan yang  0: apabila tidak menjawab atau
positif seperti mengikuti jawaban salah.
kegiatan ekstrakurikuler.
d. Apabila ada teman ataupun
keluarga
yang terlibat
narkoba, segera melapor ke
BNN atau pihak berwenang
setempat
agar
dapat
diobati/diterapi
e. Memberikan
sosialisasi
pada
teman-teman
di
sekolah maupun lingkungan
rumah bahwa narkoba
sangat berbahaya.
50
𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 = 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉 × 𝟐

b) Instrumen Penilaian Portofolio
Sama seperti pada lampiran RPP bab 1
c) Panduan Skoring Penilaian Portofolio
Sama seperti pada lampiran RPP bab 1
b) Lembar Penilaian Poster
LEMBAR PENILAIAN POSTER
Tugas
Kelas
Kelompok
Anggota

No.
1.
2.
3.
4.
5.

:
:
:
: 1.
2.
3.

Aspek yang Diamati
Isi/teks
Desain
Gambar
Tujuan Penyampaian pesan
Estetika
Total Skor

4.
5.
6.
Skor Maksimum
4
4
4
4
4
20

c) Rubrik Penilaian Poster
Aspek yang
No.
Kriteria Penilaian
Diamati
1. Isi/teks
a. Isi teks singkat dan padat
b. Informasi yang disampaikan jelas
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2.

Desain

3.

Gambar

4.

Tujuan
Penyampaian
pesan

5.

Estetika

c. Tulisan dapat dengan mudah dibaca  3: jika 2 kriteria terpenuhi
 2: jika 1 kriteria terpenuhi
 1: jika tidak ada kriteria yang
terpenuhi
a. Warna menarik
 4: jika 3 kriteria terpenuhi
b. Ukuran
elemen
penyusun  3: jika 2 kriteria terpenuhi
proporsional
 2: jika 1 kriteria terpenuhi
c. Pesan yang ingin disampaikan  1: jika tidak ada kriteria yang
menjadi pusat perhatian
terpenuhi
a. Gambar menarik
 4: jika 3 kriteria terpenuhi
b. Gambar
bermakna
sebagai  3: jika 2 kriteria terpenuhi
penyampai pesan dan sesuai tema  2: jika 1 kriteria terpenuhi
c. Gambar
yang
digunakan  1: jika tidak ada kriteria yang
merupakan karya orisinil kelompok terpenuhi
 4: apabila pesan sangat mudah dipahami pembaca
 3: pesan cukup mudah dipahami pembaca
 2: pesan sulit dipahami pembaca
 1: pesan tidak dapat dipahami pembaca
 4: perpaduan teks, gambar, dan warna sangat serasi
 3: perpaduan teks, gambar, dan warna cukup serasi
 2: perpaduan teks, gambar, dan warna kurang serasi
 1: perpaduan teks, gambar, dan warna tidak serasi

Total Skor
Maksimum

20
𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 = 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉 × 𝟓
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu
Tahun Ajaran

:
:
:
:
:
:

SMA/ MA
Biologi
XI/I
Sistem Reproduksi
8 kali pertemuan (16 x 45 menit)
2020/ 2021

A. Kompetensi Inti
KI 1 : Menghayati dan menganalisa ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong
royong, kerjasama, toleran, bertanggung
jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan
perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan
lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan
internasional.
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan
kompleks 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 pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI 4 : Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif,
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam
ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya
di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
3.12

3.13

Kompetensi Dasar
Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
Menganalisis
hubungan 3.12.1. Mengidentifikasi fungsi dan struktur organ
struktur jaringan penyusun
penyusun sistem reproduksi manusia melalui
organ reproduksi dengan
diskusi.
fungsinya
dalam
sistem 3.12.2. Menganalisis mekanisme yang terjadi pada
reproduksi manusia.
saat menstruasi dan perkembangan janin
melalui diskusi.
3.12.3. Menganalisis gangguan yang dapat terjadi
pada sistem reproduksi wanita dan laki-laki
dan dampak bagi kesehatan reproduki
melalui diskusi.
Menganalisis
penerapan 3.13.1. Menjelaskan program pemberian ASI
prinsip
reproduksi
pada
eksklusif dan program keluarga berencana
manusia dan pemberian ASI
dalam kaitannya dengan peningkatan SDM
eksklusif dalam program
melalui diskusi.
keluarga berencana sebagai 3.13.2. Menganalisis fungsi, proses produksi, dan
upaya meningkatkan mutu
manfaat pemberian ASI eksklusif bagi
Sumber Daya Manusia SDM)
individu melalui diskusi.

399

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4.12

4.13

Menyajikan hasil analisis 4.12.1.
tentang dampak pergaulan
bebas, penyakit dan kelainan 4.12.2.
pada struktur dan fungsi organ
yang menyebabkan gangguan
sistem reproduksi manusia
serta
teknologi
sistem
reproduksi.
Menyajikan karya tulis tentang 4.13.1.
pentingnya
menyiapkan
generasi terencana untuk
meningkatkan mutu Sumber
Daya Manusia (SDM)

Melakukan studi kasus tentang pentingnya
menjaga kesehatan reproduksi manusia.
Membuat poster tentang pentingnya menjaga
kesehatan reproduksi.

Membuat makalah tentang keluarga
berencana bagi kepentingan peningkatan
Sumber Daya Manusia (SDM) secara
berkelompok.

C. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan scientific menggunakan
model pembelajaran discovery learning, siswa mampu:
1. Mengidentifikasi fungsi, struktur, dan mekanisme kerja organ penyusun sistem
reproduksi manusia melalui diskusi.
2. Menganalisis mekanisme yang terjadi pada saat menstruasi dan perkembangan
janin melalui diskusi.
3. Menganalisis gangguan yang dapat terjadi pada sistem reproduksi wanita dan lakilaki dan dampak bagi kesehatan reproduki melalui diskusi.
4. Menjelaskan program pemberian ASI eksklusif dan program keluarga berencana
dalam kaitannya dengan peningkatan SDM melalui diskusi.
5. Menganalisis fungsi, proses produksi, dan manfaat pemberian ASI eksklusif bagi.
6. Melakukan studi kasus tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi manusia.
7. Membuat poster tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi.Membuat
makalah tentang keluarga berencana bagi kepentingan peningkatan Sumber Daya
Manusia (SDM) secara berkelompok.
D. Materi Pembelajaran
Materi Faktual
: organ reproduksi laki-laki dan perempuan
Materi Konseptual : mekanisme produksi sperma dan ovum, pembentukan janin,
mekanisme menstruasi
Materi Prosedural : studi kasus gangguan pada sistem reproduksi manusia dan
pembuatan makalah tentang keluarga berencana dalam kaitannya
dengan peningkatan SDM.
E. Pendekatan/ Metode/ Model Pembelajaran
Pendekatan Pembelajaran : Scientific Learning
Model Pembelajaran : Discovery Learning
Metode Pembelajaran
: Praktikum, diskusi
F. Alat/ Media Pembelajaran, Sumber Belajar
1. Alat/ media
: LCD, laptop/ handphone, aplikasi panduan praktikum
2. Sumber belajar
:
a. Panduan praktikum berbasis flash
b. Buku Biologi:
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- Irnaningtyas & Yossa I, 2016. Biologi untuk SMA/ MA Kelas XI. Jakarta:
Penerbit Erlangga
- Lestari, E.S. dan Idun K. 2009.Biologi, Makhluk Hidup dan Lingkungannya
SMA/MA. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional,
2009.
G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 (2 x 45 menit)
Indikator:
3.12.1. Mengidentifikasi fungsi dan struktur organ penyusun sistem reproduksi
manusia melalui diskusi.
3.12.2. Menganalisis mekanisme yang terjadi pada saat menstruasi dan perkembangan
janin melalui diskusi.
Sintaks Model
Alokasi
Kegiatan
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Waktu
1. Guru mengucapkan salam dan berdoa,
7’
Pendahuluan Salam
peserta
menjawab
salam
dan
mengkondisikan diri untuk berdoa.
2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik.
Apersepsi
3. Guru bertanya kepada peserta didik
tentang pelajaran pada pertemuan
sebelumnya.
4. Guru bertanya apakah semua siswa di
kelas sudah mengalami masa pubertas.
Motivasi
5. Guru menunjukkan gambar janin sambil
bertanya “Tahukan kamu gambar apa
yang ada di depan?”
Orientasi
6. Guru
menyampaikan
tujuan
pembelajaran yang akan dipelajari pada
hari ini tentang fungsi, struktur, dan
mekanisme organ penyusun sistem
reproduksi manusia.
Pemberian
76’
Kegiatan Inti
7. Peserta didik disajikan gambar lakiRangsangan
laki dan perempuan pada fase anak(Stimulation)
anak dan dewasa sambil bertanya
“Gambar tersebut adalah gambar orang
yang sama tetapi mengapa kelihatannya
seperti berbeda? Menurut teman-teman,
apa yang membedakan?”
Identifikasi
8. Peserta didik dimotivasi untuk
Masalah
mengidentifikasi
permasalahan:
(Problem
“Bagaimana struktur, fungsi, dan
Statement)
mekanisme organ penyusun sistem
reproduksi manusia?
Pengumpulan
9. Guru mempersilahkan peserta didik
Data
(Data
untuk mendiskusikan struktur dan fungsi
Collection)
organ penyusun sistem reproduksi
manusia
serta
mengidentifikasi
mekanisme perkembangan reproduksi
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10.

11.

Pengolahan Data 12.
(Data
Processing)

13.

Pembuktian
(Verification)

14.

15.

Menarik
16.
Kesimpulan
(Generalization)
17.

Penutup

Evaluasi

18.

Refleksi

19.

20.

Tindak Lanjut

21.

manusia pada saat pubertas dan masa
menstruasi pada perempuan.
Peserta didik mengumpulkan data dari
berbagai macam sumber, seperti internet,
buku, artikel, dll.
Peserta didik mencatat hasil diskusi
kelompok mengenai struktur dan fungsi
organ penyusun sistem reproduksi
manusia
serta
mengidentifikasi
mekanisme perkembangan reproduksi
manusia pada saat pubertas dan masa
menstruasi pada perempuan.
Masing-masing perwakilan beberapa
kelompok
menyampaikan
hasil
diskusinya mengenai struktur dan fungsi
organ penyusun sistem reproduksi
manusia
serta
mengidentifikasi
mekanisme perkembangan reproduksi
manusia pada saat pubertas dan masa
menstruasi pada perempuan.
Peserta didik menganalisis hasil diskusi
dengan cara membandingkan jawaban
dengan hasil diskusi kelompok lain.
Guru memberi materi tambahan dan
koreksi dengan menunjukkan video
mekanisme proses menstruasi pada
perempuan.
Guru mengajukan pertanyaan dan
memberi penguatan pada peserta didik,
peserta didik menjawab pertanyaan dari
guru.
Guru bersama-sama dengan peserta didik
menyimpulkan tentang materi yang telah
dipelajari oleh peserta didik melalui
diskusi hari ini.
Peserta didik menyebutkan kesimpulan
yang
diperoleh
dalam
kegiatan
pembelajaran tersebut.
Peserta didik diminta untuk merangkum
apa yang telah dipelajari dalam kegiatan
diskusi hari ini dengan bimbingan guru.
Peserta didik bersama dengan guru
merefleksikan manfaat yang diperoleh
peserta didik dari kelas diskusi hari ini.
Guru memberikan apresiasi terhadap
proses kegiatan diskusi yang telah
dilakukan peserta didik.
Guru menyampaikan materi dan kegiatan
yang akan dilakukan pada pertemuan
selanjutnya.
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Salam penutup

22. Guru memberikan arahan pada peserta
didik untuk mempelajari materi yang
akan
dibahas
pada
pertemuan
selanjutnya dan menutup pertemuan
dengan salam.

Pertemuan 2 (2 x 45 menit)
Indikator:
3.12.3. Menganalisis gangguan yang dapat terjadi pada sistem reproduksi wanita dan
laki-laki dan dampak bagi kesehatan reproduki melalui diskusi.
4.12.3. Melakukan studi kasus tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi
manusia.
4.12.4. Membuat poster tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi.
Sintaks Model
Alokasi
Kegiatan
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Waktu
1. Guru mengucapkan salam dan berdoa,
7’
Pendahuluan Salam
peserta
menjawab
salam
dan
mengkondisikan diri untuk berdoa.
2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik.
Apersepsi
3. Guru bertanya kepada peserta didik
tentang
materi
pada
pertemuan
sebelumnya.
Motivasi
4. Guru menunjukkan gambar cuplikan
kasus HIV AIDS sambil bertanya
“Apakah
teman-teman
pernah
mendengar atau membaca berita yang
serupa?”
Orientasi
5. Guru
menyampaikan
tujuan
pembelajaran yang akan dipelajari pada
hari ini tentang gangguan kelainan pada
sistem reproduksi manusia.
76’
Kegiatan Inti Pemberian
6. Peserta didik disajikan sebuah
Rangsangan
fenomena
dengan
pertanyaan
(Stimulation)
“Menurut teman-teman, apa yang
dimaksud dengan HIV AIDS? Mengapa
seseorang bisa terkena HIV AIDS?”
Identifikasi
7. Peserta didik dimotivasi untuk
Masalah
mengidentifikasi permasalahan: “Apa
(Problem
saja gangguan yang dapat terjadi pada
Statement)
sistem reproduksi manusia?”
Pengumpulan
8. Guru mempersilahkan peserta didik
Data
(Data
untuk melakukan kegiatan 10-1 pada
Collection)
media interaktif Panduan Praktikum
Biologi untuk SMA/MA Kelas XI
untuk mendiskusikan jenis gangguan,
langkah pencegahan dan pengobatan
pada gangguan sistem reproduksi
manusia.
9. Peserta didik mengumpulkan data kasus
yang pernah terjadi mengenai gangguan
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10.

Pengolahan Data 11.
(Data
Processing)

Pembuktian
(Verification)

12.

13.

Menarik
14.
Kesimpulan
(Generalization)
15.

Penutup

Merangkum

16.

Refleksi

17.

18.

Tindak Lanjut

19.

20.

21.

sistem reproduksi manusia tersebut dari
berbagai macam sumber, seperti internet,
buku, artikel, dll
Peserta didik menjawab panduan
pertanyaan yang ada pada kegiatan 10-1
pada media interaktif Panduan
Praktikum Biologi untuk SMA/MA
Kelas XI tentang studi kasus gangguan
pada sistem reproduksi manusia.
Peserta didik menganalisis hasil
pengamatan
dengan
cara
membandingkan hasil studi literatur
mengenai gangguan sistem reproduksi
dengan hasil diskusi kelompok lain.
Guru memberi materi tambahan dan
koreksi materi dengan menunjukkan
kasus-kasus yang pernah terjadi di
Indonesia maupun dunia mengenai
gangguan pada sistem reproduksi
manusia.
Guru mengajukan pertanyaan dan
memberi penguatan pada peserta didik,
peserta didik menjawab pertanyaan dari
guru.
Guru bersama-sama dengan peserta didik
menyimpulkan tentang materi yang telah
dipelajari oleh peserta didik melalui
diskusi kelas hari ini.
Peserta didik menyebutkan kesimpulan
yang
diperoleh
dalam
kegiatan
pembelajaran tersebut.
Peserta didik diminta untuk merangkum
apa yang telah dipelajari dalam kegiatan
diskusi hari ini dengan bimbingan guru.
Peserta didik bersama dengan guru
merefleksikan manfaat yang diperoleh
peserta didik dari kegiatan praktikum.
Guru memberikan apresiasi terhadap
proses diskusi yang telah dilakukan
peserta didik.
Peserta
didik
ditugaskan
untuk
menyajikan hasil diskusi kelompok
dalam
bentuk
poster
kampanye
kesehatan reproduksi.
Peserta didik juga ditugaskan untuk
menyebarkan poster kampanye ke media
sosial
masing-masing
anggota
kelompok.
Guru menyampaikan materi yang akan
dibahas pada pertemuan selanjutnya.
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Salam penutup

22. Guru memberikan arahan pada peserta
didik untuk mempelajari materi yang
akan dibahas selanjutnya dan menutup
pelajaran dengan salam.

Pertemuan 3 (2 x 45 menit)
Indikator:
3.13.1. Menjelaskan program pemberian ASI eksklusif dan program keluarga
berencana dalam kaitannya dengan peningkatan SDM melalui diskusi.
3.13.2. Menganalisis fungsi, proses produksi, dan manfaat pemberian ASI eksklusif
bagi individu melalui diskusi.
4.13.1. Membuat makalah tentang keluarga berencana bagi kepentingan peningkatan
Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkelompok.
Sintaks Model
Alokasi
Kegiatan
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Waktu
1. Guru mengucapkan salam dan berdoa,
7’
Pendahuluan Salam
peserta
menjawab
salam
dan
mengkondisikan diri untuk berdoa.
2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik.
Apersepsi
3. Guru bertanya kepada peserta didik
tentang
materi
pada
pertemuan
sebelumnya.
4. Guru bertanya kepada peserta didik
apakah ketika masih bayi peserta didik
diberikan ASI oleh ibu.
Motivasi
5. Guru memotivasi siswa dengan bertanya
“Mengapa ASI baik bagi perkembangan
bayi?”
Orientasi
6. Guru
menyampaikan
tujuan
pembelajaran yang akan dipelajari pada
hari ini tentang ASI ekslusif dan program
keluarga berencana.
Pemberian
Kegiatan Inti
7. Peserta didik disajikan sebuah artikel 76’
Rangsangan
kesehatan tentang ASI dan KB sambil
(Stimulation)
bertanya
“Mengapa
kementerian
kesehatan
RI
menganjurkan
penduduknya untuk memberikan ASI
eksklusif bagi bayi? Lalu, apa alasan
pemerintah melaksanakan program KB
atau keluarga berencana?”
Identifikasi
8. Peserta didik dimotivasi untuk
Masalah
mengidentifikasi permasalahan: “Apa
(Problem
saja fungsi dan manfaat dari pemberian
Statement)
ASI eksklusif dan program KB bagi
peningkatan SDM?”
Pengumpulan
9. Peserta didik melakukan studi literatur
Data
(Data
mengenai fungsi, proses produksi, dan
Collection)
manfaat pemberian ASI eksklusif bagi
individu dari berbagai sumber seperti
buku cetak, internet, majalah, artikel, dll.
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Penutup

10. Peserta didik mencatat hasil diskusi.
11. Peserta didik melakukan kegiatan diskusi
mengenai program keluarga berencana
berdasarkan panduan pada kegiatan 102 pada media interaktif Panduan
Praktikum Biologi untuk SMA/MA
Kelas XI.
12. Peserta didik menjawab panduan
pertanyaan pada kegiatan 10-2 media
interaktif Panduan Praktikum Biologi
untuk SMA/MA Kelas XI secara
berkelompok.
Pengolahan Data 13. Peserta didik menganalisis hasil studi
(Data
literatur mengenai pemberian ASI
Processing)
eksklusif dan program keluarga
berencana.
14. Guru mempersilahkan setiap kelompok
mengumpulkan jawaban hasil diskusi.
Pembuktian
15. Guru memberi materi tambahan dan
(Verification)
koreksi tentang kandungan ASI yang
baik bagi bayi serta pentingnya program
keluarga berencana.
16. Guru mengajukan pertanyaan dan
memberi penguatan pada peserta didik,
peserta didik menjawab pertanyaan dari
guru.
Menarik
17. Guru bersama-sama dengan peserta didik
Kesimpulan
menyimpulkan tentang materi yang telah
(Generalization)
dipelajari oleh peserta didik melalui
diskusi hari ini.
18. Peserta didik menyebutkan kesimpulan
yang
diperoleh
dalam
kegiatan
pembelajaran tersebut.
Merangkum
19. Peserta didik diminta untuk merangkum
apa yang telah dipelajari dalam kegiatan
diskusi dan praktikum hari ini dengan
bimbingan guru.
Refleksi
20. Peserta didik bersama dengan guru
merefleksikan manfaat yang diperoleh
peserta didik dari kegiatan diskusi.
21. Guru memberikan apresiasi terhadap
proses kegiatan diskusi yang telah
dilakukan peserta didik.
Tindak Lanjut
22. Peserta
didik
ditugaskan
untuk
menyajikan makalah tentang keluarga
berencana secara berkelompok.
Salam penutup 23. Guru memberikan arahan pengerjaan
makalah serta menutup pelajaran dengan
salam.
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H. Penilaian
Kognitif
Psikomotorik

: Pertanyaan Eksperimen
: Poster kampanye kesehatan reproduksi dan makalah keluarga
berencana
Yogyakarta,...........................2020
Guru Mata Pelajaran

(....................................)
Lampiran
: Rubrik Penilaian
a) Rubrik Penilaian Pertanyaan Eksperimen
Kegiatan 10-1
No.
Pertanyaan
Uraian Jawaban
Skor
1. Mengapa kita perlu Kesehatan reproduksi penting kita  10: jika jawaban sesuai
mempelajari
ketahui agar kita secara sadar dengan garis besar
kesehatan reproduksi? memahami
bahwa
kesehatan kunci jawaban
reproduksi benar-benar dijaga.  7: jika jawaban tidak
Jangan sampai kita terjebak dengan terperinci seperti kunci
masalah kesehatan reproduksi. jawaban
Apabila remaja terjebak dalam  0: jika jawaban salah
masalah kesehatan reproduksi, atau tidak menjawab
seperti kehamilan pra nikah, aborsi,
penyakit menular seks (PMS),
hingga HIV AIDS dapat berdampak
memengaruhi kualitas generasi
bangsa.
2. Sebutkan penyebab Perubahan fisik ketika memasukin  10: jika jawaban sesuai
gangguan kesehatan masa pubertas yang disertai juga dengan garis besar
reproduksi
dengan perubahan hormon yang kunci jawaban
berdasarkan artikel dramatik menjadi pemicu utama  7: jika jawaban tidak
tersebut!
masalah kesehatan reproduksi. Pada terperinci seperti kunci
fase perkembangan tersebut timbul jawaban
dorongan motivasi seksual yang  0: jika jawaban salah
tinggi sehingga remaja rawan atau tidak menjawab
terhadap penyakit dan masalah
kesehatan reproduksi.
3. Bagaimana langkah a. Memperluas
pemahaman  20: jika menyebutkan
mencegah terjadinya pengetahuan mengenai kesehatan minimal 5 langkah
gangguan kesehatan reproduksi.
pencegahan
reproduksi di usia b. Memaknai kesehatan reproduksi  16: jika menyebutkan
remaja?
adalah hal yang benar-benar harus hanya
4
langkah
dijaga sejak dini dan bukan untuk pencegahan
dipermainkan.
 12:
jika
hanya
c. Mengisi waktu luang dengan menyebutkan
3
kegiatan positif seperti mengikuti langkah pencegahan
kegiatan ekstrakurikuler.
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d. Berhubungan seks ketika sudah  8:
jika
hanya
sah dalam pernikahan
menyebutkan
2
e. Tidak ganti-ganti pasangan.
langkah pencegahan
 4:
jika
hanya
menyebutkan
1
langkah pencegahan
 0: jika jawaban salah
atau tidak menjawab
4 Penyakit dan kelainan a. Penyempitan saluran telur karena  10: jika menyebutkan 4
apa saja yang dapat adanya infeksi kuman tertentu.
jenis
gangguan
terjadi apabila kita b. Kanker serviks/ rahim yang kesehatan reproduksi
tidak
menjaga disebabkan karena virus atau dengan benar dan
kesehatan reproduksi? bakteri. Penyakit ini biasanya lengkap.
menyerang wanita usia 45 tahun  7: jika menyebutkan 3
ke atas.
jenis
gangguan
c. Sifilis, yaitu penyakit yang kesehatan reproduksi
disebabkan
oleh
bakteri dengan benar dan
Treponema
pallidum
yang lengkap.
ditularkan melalui hubungan  5: jika menyebutkan 2
seksual, transfusi darah, atau luka jenis
gangguan
mikroskopis.
kesehatan reproduksi
d. Herpes simplex, yaitu penyakit dengan benar dan
yang disebabkan karena virus lengkap.
Herpes simplex tipe II yang  2: jika menyebutkan 1
menyerang area kulit alat jenis
gangguan
reproduksi luar. Gejala penyakit kesehatan reproduksi
ini antara lain gatal-gatal, dengan benar dan
kemerahan, timbul lepuh kecil lengkap.
dan terasa pedih, hingga menjadi  0: jika jawaban salah
keruh dan pecah.
atau tidak menjawab.
Total Skor Maksimum
50
𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 = 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉 × 𝟐
Kegiatan 10-2
No.
Pertanyaan
Uraian Jawaban
1. Apa
yang Keluarga berencana adalah program 
dimaksud dengan pemerintah yang berisi gerakan untuk
program Keluarga membentuk keluarga yang sehat dan
Berencana?
sejahtera dengan membatasi kelahiran 
dalam keluarga. Kampanye yang
biasanya dilakukan dalam program KB
adalah slogan “dua anak lebih baik”


Skor
5: jika jawaban sesuai
dengan garis besar
kunci jawaban
3: jika jawaban tidak
selengkap
kunci
jawaban
0: jika jawaban salah
atau tidak menjawab
2. Mengapa
Peningkatan kualitas SDM melalui  15: jika jawaban sesuai
program Keluarga program
Keluarga
Berencana dengan garis besar
Berencana dapat merupakan program jangka panjang. kunci jawaban
meningkatkan
Dewasa ini pemerintah menemui fakta
kualitas SDM?
bahwa
pengangguran
didominasi
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penduduk yang tidak memiliki 
ketrampilan karena jenjang pendidikan
yang rendah pula, misal hanya lulusan
SD. Hal ini dikarenakan berbagai 
faktor, contohnya keluarga tersebut
memiliki banyak anak sehingga butuh
biaya
besar
apabila
hendak
disekolahkan lebih tinggi. Melalui
program KB, pasangan subur harus
mengatur kapan anak pertama dan
kedua
lahir
sesuai
dengan
kemampuan finansial mereka. Selain
itu, dengan jumlah anak yang terbatas
maksimal 2 diharapkan menjadi
kesempatan bagi orang tua untuk
dapat menyekolahkan anaknya ke
jenjang setinggi-tingginya sehingga
memiliki keterampilan yang cakap
pula. Singkatnya, melalui program KB
diharapkan keluarga lebih sejahtera
sehingga pemenuhan kebutuhan
anak demi kualitas diri menjadi lebih
baik.
3. Dalam program Metode Kontrasepsi Hormonal

KB, pengaturan1. Pil KB Kombinasi progestin dan
kehamilan
estrogen.
dilakukan dengan  Kelebihan: mengurangi pendarahan
menggunakan alat
saat menstruasi, mengurangi gejala
kontrasepsi. Ada
PMS, siklus haid menjadi lebih
banyak
jenis
teratur, meningkatkan kepadatan
metode
tulang, mengurangi resiko kanker 
kontrasepsi.
ovarium dan endometrium, stroke,
Apabila sepasang
salphingitis.
suami istri yang  Kekurangan: meningkatkan resiko
baru
saja
hipertensi, penyakit kardiovaskular,
dikaruniai
meningkatkan berat badan, dapat
seorang anak dan
mengganggu produksi ASI, teteap
hendak mengikuti
beresiko terkena infeksi menular
program
KB,
seks.
manakah metode Aplikasi metode kombinasi hormon 
alat kontrasepsi dapat dilakukan melalui 4 cara, yaitu
yang dianjurkan? pil, suntik, patch, dan cincin vagina.
Bagaimana
 Pil KB harus dikonsumsi setiap
dengan
hari.
kekurangan dan  Suntik KB dilakukan setiap 
kelebihan
dari
bulannya.
setiap
metode?  Patch KB: mudah digunakan, tahan
Apa yang perlu
air, dan tidak mengganggu
dipertimbangkan
kenyamanan saat berhubungan
dalam memilih
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15: jika jawaban tidak
selengkap
kunci
jawaban
0: jika jawaban salah
atau tidak menjawab

30: jika menjelaskan 4
jenis
metode
kontrasepsi
dan
pertimbangan
pemilihan
metode
kontrasepsi
dengan
benar dan lengkap.
20: jika menjelaskan 4
jenis
metode
kontrasepsi
dnegan
benar dan lengkap,
namun
tidak
menjelaskan
pertimbangan
pemilihan
metode
kontrasepsi.
10:
jika
hanya
menyebutkan
pertimbangan
pemilihan
metode
kontrasepsi.
0: jika jawaban salah
atau tidak menjawab.
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penggunaan alat
kontrasepsi?

seks, namun dapat menimubulkan
iritasi kulit.
 Cincin vagina: mudah digunakan,
namun harus diganti setiap bulan,
serta harganya lebih mahal dan
dapat menimbulkan peradangan
atau keputihan.
2. Pil KB Progestin
 Kelebihan: tidak menimbulkan efek
samping seperti hipertensi maupun
penyakit kardiovaskular, serta tidak
mengganggu produksi ASI.
 Kekurangan: dapat meningkatkan
berat badan, siklus menstruasi
menjadi tidak teratur, dan tetap
beresiko terkena infeksi menular
seks.
Aplikasi KB dengan progestin dapat
dilakukan dengan minum pil, suntik,
maupun implan. Jika memilih pil,
maka harus dikonsumsi pada jam
yang sama setiap harinya, sedangkan
untuk suntik memerlukan waktu 3
bulan sekali untuk suntik. Aplikasi
implan efektif untuk jangka waktu
panjang, namun bisa menimbulkan
nyeri di tempat pemasangan.
3. Alat KB IUD (Intra-Uterine Device)
Berbentuk seperti huruf T yang
dimasukkan ke dalam rahim. Ada 2
jenis, yaitu IUD berisi tembaga yang
dapat digunakan selama 10 tahun dan
IUD hormon yang dapat digunakan
selama 5 tahun.
 Kelebihan: merupakan metode
“use and forget” sehingga setelah
pemasangan wanita tidak perlu
repot penggunaan pil KB,
merupakan
metode
jangka
panjang dan tidak mengganggu
tingkat kesuburan.
 Kekurangan: posisi IUD dapat
bergeser, tidak nyaman bagi wanta
dan terkadang juga pria saat
berhubungan karena terdapat
benang
sisa
IUD,
serta
menimbulkan
efek
samping
seperti kram dan pendarahan saat
menstruasi yang lebih banyak.
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Metode Kontrasepsi Penghalang
Fisik
1. Kondom
 Kelebihan:
dapat
mencegah
penularan
penyakit
kelamin,
praktis, dan mudah digunakan.
 Kekurangan: ada alergi bagi
sebagian orang, hanya sekali pakai,
serta harus tepat karena kondom
dapat terlepas.
2. Spermisida
 Kelebihan: alternatif bagi wanita
yang ingin proteksi sementara dan
dapat digunakan dengan mudah.
 Kekurangan: masa perlindungan
singkat, manfaatnya akan berkurang
apabila
melebihi
satu
jam
pemakaian, serta tidak mencegah
penularan penyakit kelamin.
3. Diafragma
 Kelebihan:
dapat
digunakan
bersama spermisida agar lebih
efektif dan dapat digunakan
berulang kali.
 Kekurangan: ukurannya jika terlalu
besar membuat tidak nyaman, jika
terlalu kecil beresiko lepas atau
pindah
posisi,
serta
dapat
menimbulkan iritasi.
Metode Kontrasepsi Alami
1. Sistem Kalender
 Kelebihan: murah dan tidak
memerlukan alat atau hormon.
 Kekurangan: kurang efektif dan
resiko kegagalan 20%.
2. Menyusui
Memiliki kelebihan sama seperti
sistem kalender, namun kurang
efektif karena biasanya pasangan
yang menggunakan metode ini akan
menunggu haid pertama pasca
melahirkan
untuk
berhenti
berhubungan seks, padahal masa
pembuahan terjadi sebelum adanya
menstruasi.
Metode Permanen/ sterilisasi
Metode ini merupakan pilihan tepat
bagi pasangan yang tidak ingin
memiliki anak lagi. teknik pada
wanita yang dapat dilakukan antara
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lain tubektomi, ligasi tuba, dan
elektrokoagulasi, sedangkan pada
pria dapat dilakukan vasektomi.
 Kelebihan: sangat efektifdan tidak
memerlukan alat atau hormon
tambahan lagi.
 Kekurangan: biaya relatif mahal,
resiko pendarahan atau infeksi, serta
tidak menurunkan resiko penularan
penyakit kelamin.
Berdasarkan kasus pada soal, pemilihan
metode kontrasepsi dapat disesuaikan
dengan kebutuhan pasangan dengan
mempertimbangkan hal-hal berikut:
1. Keinginan untuk memiliki anak lagi
atau tidak. Kapan ingin memiliki
anak lagi, jika tidak ingin memiliki
anak lagi lebih baik menggunakan
metode permanen.
2. Kondisi ibu sedang menyusui atau
tidak. Jika sedang menyusui,
hendaknya
memilih
metode
kontrasepsi yang aman bagi ibu
yang sedang menyusui.
3. Kondisi kesehatan yang mungkin
bisa diperburuk dengan penggunaan
alat kontrasepsi.
4. Harga dan kepraktisan setiap
metode.
Total Skor Maksimum

50

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 = 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉 × 𝟐
b) Instrumen Penilaian Portofolio
Sama seperti pada lampiran RPP bab 1
c) Panduan Skoring Penilaian Portofolio
Sama seperti pada lampiran RPP bab 1
d) Lembar Penilaian Poster
Sama seperti pada lampiran RPP bab 9
e) Rubrik Penilaian Poster
Sama seperti pada lampiran RPP bab 9
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/ Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu
Tahun Ajaran

:
:
:
:
:
:

SMA/ MA
Biologi
XI/I
Sistem Pertahanan Tubuh
6 kali pertemuan (12 x 45 menit)
2020/ 2021

A. Kompetensi Inti
KI 1 : Menghayati dan menganalisa ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong
royong, kerjasama, toleran, bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam
berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan
keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara,
kawasan regional, dan kawasan internasional.
KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan
kompleks 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 pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat
dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI 4 : Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif,
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam
ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya
di sekolah, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
3.14

3.14

Kompetensi Dasar
Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
Menganalisis peran sistem 3.14.1. Menjelaskan peran sistem imun dalam tubuh
imun
dan
imunisasi
manusia melalui diskusi kelas.
terhadap proses fisiologi di 3.14.2. Mengidentifikasi gangguan pada sistem
dalam tubuh.
imun
dalam
tubuh
manusia
dan
pencegahannya.
3.14.3. Mengklasifikasi program dan jenis imunisasi
yang diwajibkan melalui studi literatur.
Melakukan
kampanye 4.14.1. Membuat poster kampanye pentingnya
pentingnya
partisipasi
partisipasi program imuniasi dan kelainan pada
masyarakat dalam program
sistem imun dan menyebarkannya ke media
dan
imunisasi
serta
sosial.
kelainan dalam sistem imun

C. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan scientific menggunakan
model pembelajaran discovery learning, siswa mampu:
1. Menjelaskan peran sistem imun dalam tubuh manusia melalui diskusi kelas.
2. Mengidentifikasi gangguan pada sistem imun dalam tubuh manusia dan
pencegahannya.
3. Mengklasifikasi program dan jenis imunisasi yang diwajibkan melalui studi literatur.
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4. Membuat poster kampanye pentingnya partisipasi program imuniasi dan kelainan
pada sistem imun dan menyebarkannya ke media sosial.
D. Materi Pembelajaran
Materi Faktual
: limfoit, sumsum tulang belakang, leukosit
Materi Konseptual : mekanisme pembentukan antibodi
Materi Prosedural : studi literatur jenis imunisasi yang wajib bagi manusia
E. Pendekatan/ Metode/ Model Pembelajaran
Pendekatan Pembelajaran : Scientific Learning
Model Pembelajaran : Discovery Learning
Metode Pembelajaran
: Praktikum, diskusi
F. Alat/ Media Pembelajaran, Sumber Belajar
1. Alat/ media
: LCD, laptop/ handphone, aplikasi panduan praktikum
2. Sumber belajar
:
a. Panduan praktikum berbasis flash
b. Buku Biologi:
- Irnaningtyas & Yossa I, 2016. Biologi untuk SMA/ MA Kelas XI. Jakarta:
Penerbit Erlangga
- Lestari, E.S. dan Idun K. 2009.Biologi, Makhluk Hidup dan Lingkungannya
SMA/MA. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional,
2009.

G. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 (2 x 45 menit)
Indikator:
3.14.1. Menjelaskan peran sistem imun dalam tubuh manusia melalui diskusi kelas.
3.14.2. Mengidentifikasi gangguan pada sistem imun dalam tubuh manusia dan
pencegahannya.
Sintaks Model
Alokasi
Kegiatan
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Waktu
1. Guru mengucapkan salam dan berdoa, peserta
7’
Pendahuluan Salam
menjawab salam dan mengkondisikan diri
untuk berdoa.
2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik.
Apersepsi
3. Guru bertanya kepada peserta didik tentang
pelajaran pada pertemuan sebelumnya.
4. Guru bertanya apakah semua siswa pernah
mengalami flu.
Motivasi
5. Guru menunjukkan foto jajanan yang dijual di
sekitar lingkungan sekolah sambil bertanya
“Mengapa teman-teman tidak mudah
terserang penyakit meskipun sering memakan
jajanan yang dijual di depan sekolah kita?
Padahal, jajanan tersebut dipaparkan dengan
udara terbuka yang belum tentu bersih.”
Orientasi
6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
yang akan dipelajari pada hari ini tentang
sistem pertahanan tubuh manusia.
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Kegiatan Inti Pemberian
Rangsangan
(Stimulation)

Identifikasi
Masalah
(Problem
Statement)

7.

8.

Pengumpulan
9.
Data
(Data
Collection)

10.

11.

Pengolahan Data 12.
(Data
Processing)

13.

Pembuktian
(Verification)

14.

15.

Menarik
16.
Kesimpulan
(Generalization)
17.

Penutup

Evaluasi

18.

Peserta didik disajikan gambar foto
jalanan yang penuh dengan asap
kendaraan sambil bertanya “Apakah
teman-teman tadi ke sekolah menggunakan
kendaraan bermotor? Apakah kalian
memakai masker? Apa fungsi masker
tersebut? Apakah kita akan langsung
terserang penyakit ketika melewati jalan
tersebut, mengapa demikian?”
Peserta
didik
dimotivasi
untuk
mengidentifikasi
permasalahan:
“Bagaimana sistem pertahanan tubuh
sehingga
mampu
bertahan
dengan
lingkungan sekitar yang belum tentu bersih?”
Guru mempersilahkan peserta didik untuk
mendiskusikan peran sistem imun dalam
tubuh manusia serta mengidentifikasi
gangguan yang dapat terjadi pada sistem imun
manusia.
Peserta didik mengumpulkan data dari
berbagai macam sumber, seperti internet,
buku, artikel, dll.
Peserta didik mencatat hasil diskusi kelompok
mengenai peran sistem imun dalam tubuh
manusia serta identifikasi gangguan pada
sistem imun.
Masing-masing
perwakilan
beberapa
kelompok menyampaikan hasil diskusinya
mengenai peran sistem imun dalam tubuh
manusia serta identifikasi gangguan pada
sistem imun.
Peserta didik menganalisis hasil diskusi
dengan cara membandingkan jawaban dengan
hasil diskusi kelompok lain.
Guru memberi materi tambahan dan koreksi
dengan menunjukkan video mekanisme
proses sistem pertahanan tubuh.
Guru mengajukan pertanyaan dan memberi
penguatan pada peserta didik, peserta didik
menjawab pertanyaan dari guru.
Guru bersama-sama dengan peserta didik
menyimpulkan tentang materi yang telah
dipelajari oleh peserta didik melalui diskusi
hari ini.
Peserta didik menyebutkan kesimpulan yang
diperoleh dalam kegiatan pembelajaran
tersebut.
Peserta didik diminta untuk merangkum apa
yang telah dipelajari dalam kegiatan diskusi
hari ini dengan bimbingan guru.
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Refleksi

Tindak Lanjut

Salam penutup

19. Peserta didik bersama dengan guru
merefleksikan manfaat yang diperoleh peserta
didik dari kelas diskusi hari ini.
20. Guru memberikan apresiasi terhadap proses
kegiatan diskusi yang telah dilakukan peserta
didik.
21. Guru menyampaikan materi dan kegiatan
yang akan dilakukan pada pertemuan
selanjutnya.
22. Guru memberikan arahan pada peserta didik
untuk mempelajari materi yang akan dibahas
pada pertemuan selanjutnya dan menutup
pertemuan dengan salam.

Pertemuan 2 (2 x 45 menit)
Indikator:
3.14.3. Mengklasifikasi program dan jenis imunisasi yang diwajibkan melalui studi
literatur.
4.14.1. Membuat poster kampanye pentingnya partisipasi program imuniasi dan
kelainan pada sistem imun dan menyebarkannya ke media sosial.
Sintaks Model
Alokasi
Kegiatan
Kegiatan Pembelajaran
Pembelajaran
Waktu
1. Guru mengucapkan salam dan berdoa,
7’
Pendahuluan Salam
peserta
menjawab
salam
dan
mengkondisikan diri untuk berdoa.
2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik.
Apersepsi
3. Guru bertanya kepada peserta didik tentang
materi pada pertemuan sebelumnya.
Motivasi
4. Guru menunjukkan gambar bekas luka
suntik pada lengan sambil bertanya
“Apakah teman-teman memiliki bekas luka
suntik serupa pada bagian lengan atas?”
Orientasi
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
yang akan dipelajari pada hari ini tentang
jenis-jenis imunisasi.
Kegiatan Inti Pemberian
6. Peserta didik disajikan sebuah fenomena 76’
Rangsangan
dengan pertanyaan “Menurut teman(Stimulation)
teman, bekas suntik apakah yang ada pada
lengan tersebut? Mengapa ketika kita kecil
kita perlu melakukan suntik tersebut? Apa
fungsinya?”
Identifikasi
7. Peserta
didik
dimotivasi
untuk
Masalah
mengidentifikasi permasalahan: “Apa
(Problem
saja jenis-jenis imunisasi yang wajib diikuti
Statement)
oleh setiap penduduk?”
Pengumpulan
8. Guru mempersilahkan peserta didik untuk
Data
(Data
melakukan kegiatan 11 pada media
Collection)
interaktif Panduan Praktikum Biologi
untuk SMA/MA Kelas XI untuk
mendiskusikan jenis program imunisasi dari
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9.

10.

Pengolahan Data 11.
(Data
Processing)
Pembuktian
(Verification)

12.

13.

Menarik
14.
Kesimpulan
(Generalization)
15.

Penutup

Merangkum

16.

Refleksi

17.

18.
Tindak Lanjut

19.

20.

21.
Salam penutup

22.

pemerintah yang wajib diikuti oleh setiap
warga.
Peserta didik mengumpulkan data program
imunisasi tersebut dari berbagai macam
sumber, seperti internet, buku, artikel, dll
Peserta didik menjawab panduan pertanyaan
yang ada pada kegiatan 11 pada media
interaktif Panduan Praktikum Biologi
untuk SMA/MA Kelas XI tentang studi
literatur jenis dan fungsi setiap program
imunisasi.
Peserta
didik
menganalisis
hasil
pengamatan dengan cara membandingkan
hasil studi literatur mengenai jenis-jenis
program imunisasi.
Guru memberi materi tambahan dan koreksi
materi tentang program imunisasi selain
yang diwajibkan oleh pemerintah.
Guru mengajukan pertanyaan dan memberi
penguatan pada peserta didik, peserta didik
menjawab pertanyaan dari guru.
Guru bersama-sama dengan peserta didik
menyimpulkan tentang materi yang telah
dipelajari oleh peserta didik melalui diskusi
kelas hari ini.
Peserta didik menyebutkan kesimpulan
yang
diperoleh
dalam
kegiatan
pembelajaran tersebut.
Peserta didik diminta untuk merangkum apa
yang telah dipelajari dalam kegiatan diskusi
hari ini dengan bimbingan guru.
Peserta didik bersama dengan guru
merefleksikan manfaat yang diperoleh
peserta didik dari kegiatan praktikum.
Guru memberikan apresiasi terhadap proses
diskusi yang telah dilakukan peserta didik.
Peserta didik ditugaskan untuk menyajikan
hasil diskusi kelompok dalam bentuk poster
kampanye ajakan mengikuti program
imunisasi yang diwajibkan pemerintah.
Peserta didik juga ditugaskan untuk
menyebarkan poster kampanye ke media
sosial masing-masing anggota kelompok.
Guru menyampaikan materi yang akan
dibahas pada pertemuan selanjutnya.
Guru memberikan arahan pada peserta didik
untuk mempelajari materi yang akan
dibahas selanjutnya dan menutup pelajaran
dengan salam.
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H. Penilaian
Kognitif
Psikomotorik

: Pertanyaan Kegiatan 11
: Poster kampanye ajakan ikut serta dalam program imunisasi
Yogyakarta,...........................2020
Guru Mata Pelajaran

(....................................)
Lampiran
: Rubrik Penilaian
a) Rubrik Penilaian Pertanyaan Eksperimen
Kegiatan 11
No. Pertanyaan
Uraian Jawaban
1. Apa
saja 5 jenis imunisasi yang wajib 
program
diberikan kepada bayi sebelum
imunisasi
berusia
1
tahun
berdasarkan
yang diadakan Permenkes No. 12 tahun 2017:

pemerintah
a. Vaksin hepatitis B, diberikan
dan
wajib
segera setelah bayi lahir paling
diikuti
oleh
lambat 12 jam setelah kelahiran, 
seluruh
usia 1 bulan, dan 6 bulan.
warga?
b. Vaksin polio, diberikan sebelum
usia 1 tahun sebanyak 4kali, yaitu 
setelah lahir, usia 2 bulan, 4 bulan,
dan menginjak 6 bulan.
c. Vaksin BCG, diberikan cukup 1 
kali sebelum bayi berusia 3 bulan
d. Vaksin Campak, diberikan 2 kali
pada usia 9 bulan dan 24 bulan 
e. Vaksin pentavalen (DPT-HBHiB), diberikan sebanyak 4 kali
pada usia 2 bulan, 3 bulan, 4
bulan, dan 18 bulan.
2. Apa
fungsi a. Vaksin hepatitis B berfungsi 
dari masinguntuk
mencegah
penyakit
masing
hepatitis B yang dapat berujung
program
menjadi kanker hati.

imunisasi
b. Vaksin polio untuk mencegah
tersebut?
penyakit polio yang menyerang
sistem saraf pusat sehingga badan 
lumpuh layu.
c. Vaksin BCG untuk mencegah
penyakit TBC pada bayi

d. Vaksin campak berfungsi untuk
mencegah anak tertular penyakit
campak (rubeola)

e. Vaksin pentavalen (DPT-HBHiB) berfungsi untuk mencegah
penyakit difteri, pertusis (batuk 
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Skor
15: jika menyebutkan 5
jenis imunisasi dengan
lengkap dan tepat
12: jika menyebutkan 4
jenis imunisasi dengan
lengkap dan tepat
9: jika menyebutkan 3 jenis
imunisasi dengan lengkap
dan tepat
6: jika menyebutkan 2 jenis
imunisasi dengan lengkap
dan tepat
3: jika menyebutkan 1 jenis
imunisasi dengan lengkap
dan tepat.
0: jika jawaban salah atau
tidak menjawab.

15: jika
menyebutkan
fungsi 5 jenis imunisasi
dengan lengkap dan tepat
12: jika
menyebutkan
fungsi 4 jenis imunisasi
dengan lengkap dan tepat
9: jika menyebutkan fungsi
3 jenis imunisasi dengan
lengkap dan tepat
6: jika menyebutkan fungsi
2 jenis imunisasi dengan
lengkap dan tepat
3: jika menyebutkan fungsi
1 jenis imunisasi dengan
lengkap dan tepat.
0: jika jawaban salah atau
tidak menjawab.
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rejan), tetanus, hepatitis B,
pneumonia, dan meningitis.
3. Analisislah
Setiap warga ketika anak-anak wajib 
mengapa
untuk memenuhi seluruh program
setiap warga imunisasi untuk meningkatkan
dianjurkan
pembentukan antibodi tubuh 
untuk
sehingga
dapat
memperkuat
memenuhi
pertahanan
ketika
melawan
seluruh
patogen
penyebab
penyakit 
program
berbahaya. Anak akan lebih mudah
imunisasi
terserang penyakit dan virus apabila
tersebut!
tidak diimunisasi. Ketika diberi 
vaksin, tubuh akan disuntikkan versi
jinak dari virus atau penyakit yang
sudah dilemahkan, kemudian tubuh
anak akan mendeteksi sebagai
ancaman
dan
memicu
tubuh
memproduksi antibodi. Diharapkan
jika suatu saat anak terserang
penyakit tersebut, tubuhnya sudah
memiliki pasukan antibodi yang
mampu mengenali dan melawan
patogen tersebut.
Beberapa vaksin juga diperlukan
pengulangan penyuntikan untuk
memperpanjang
“masa
berlakunya” perlindungan tubuh.
Total Skor Maksimum

20: jika alasan dan analisis
jawaban sesuai dengan garis
besar pada kunci jawaban
15: jika alasan tepat tetapi
analisis yang dijelaskan
kurang mendalam
8: jika alasan tepat tetapi
tidak
disertai
dengan
analisis
0: jika jawaban salah atau
tidak menjawab

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 = 𝒔𝒌𝒐𝒓 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒐𝒍𝒆𝒉 × 𝟐
b) Lembar Penilaian Poster
Sama seperti pada lampiran RPP bab 9
c) Rubrik Penilaian Poster
Sama seperti pada lampiran RPP bab 9
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Lampiran 15 Story Board Produk Awal
STORY BOARD
MEDIA PEMBELAJARAN APLIKASI PANDUAN PRAKTIKUM PADA
MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS XI SMA
Oleh: Florentina Budi Ardiani (161434018)
No.
1.

2.

Frame

Isi Media
Frame Pembuka Berisi:
- Judul media
pembelajaran - Animasi
loading
-

Keterangan Frame
Judul media pembelajaran berisi tulisan
“Media Interaktif Panduan Praktikum
Biologi untuk SMA/MA Kelas XI”
Animasi loading akan bergerak (dari
kosong ke penuh) ketika pengguna
membuka media pembelajaran.
Ketika animasi loading selesai bergerak,
akan muncul halaman depan media
pembelajaran.
- Setelah muncul cover, pengguna dapat
menekan (touch) layar android untuk
masuk ke halaman selanjutnya.

Frame
home/ menu utama
Berisi:
- Menu
pengantar
- Menu
tata
tertib
- Menu
pengenalan
alat
laboratorium
- Menu
panduan
praktikum
- Menu daftar
pustaka
- Menu profil

Setelah pengguna menekan (touch) layar
android, maka akan muncul menu home
yang berisi menu-menu pada media
pembelajaran.
Tombol-tombol dalam home berfungsi
untuk mengantarkan secara langsung hal
yang ingin dituju oleh pengguna.
Menu pengantar untuk membuka bagian
pengantar
Menu tata tertib untuk masuk ke menu
tata tertib siswa dan guru
Menu pengenalan alat laboratorium
untuk
membantu
peserta
didik
mengenali beberapa alat yang ada di
laboratorium.
Menu panduan praktikum untuk masuk
ke daftar bab pelajaran biologi kelas xi
yang nantinya akan masuk kek panduan
praktikum.
- Menu daftar pustaka berisi daftar
pustaka
- Menu profil berisi profil pembuat media
pembelajaran
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3.

Frame pengantar: Berisi:
- Kata pengantar
dari penulis
- Tombol home berbentuk
rumah
-

Jika pengguna menekan menu pengantar
pada home, maka akan terbuka halaman
yang berisi kata pengantar dari
pengguna.
Tombol home digunakan untuk kembali
ke menu utama.
Jika pengguna ingin keluar dari menu
kata pengantar, maka pengguna
menekan tombol home agar dapat
kembali ke home..

4.

Frame menu tata tertib
Berisi:
- Menu tata tertib siswa
- Menu tata tertib
guru
- Tombol home
berbentuk
rumah

Ketika pengguna kembali ke home dan
memilih menu tata tertib, maka halaman
ini akan keluar.
Menu
tata
tertib
siswa
akan
menampilkan tata tertib siswa di
laboratorium jika ditekan.
Menu tata tertib guru akan menampilkan
tata tertib guru jika ditekan.
Tombol home digunakan untuk keluar
dari menu tata tertib dan kembali ke
home.

5.

Frame menu tata tertib siswa slide
1
Berisi:
- Daftar
tata
tertib
siswa
slide 1
- Tombol merah berbentuk segi
lima
-

Ketika pengguna memilih menu tata
tertib siswa, maka akan muncul daftar
tata tertib siswa untul slide 1.
Jika pengguna menggeser (swipe) layar
android ke kiri, maka akan beralih ke
lanjutan tata tertib siswa. Tata tertib
siswa terdiri atas 4 slide.
Apabila pengguna hendak kembali ke
tata tertib selanjutnya, maka pengguna
dapat menggeser (swipe) ke kanan.
Jika pengguna menekan tombol merah
segi lima di pojok kanan atas, maka akan
kembali ke menu tata tertib.
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6.

Frame menu tata tertib guru slide 1
Berisi:
- Daftar
tata
tertib
guru slide 1
- Tombol merah
berbentuk segi
lima
-

-

7.

-

-

Frame
menu pengenalan alatalat laboratorium
Berisi:
Tombol home berbentuk
rumah
di
pojok kanan
atas
28
tombol
yang
berisi nama-nama
alat
laboratorium

8

Ketika berada di menu tata tertib, jika
pengguna memilih menu tata tertib guru,
maka akan ditampilkan frame tata tertib
guru slide 1.
Ada 3 slide untuk tata tertib guru.
Jika pengguna menggeser (swipe) ke kiri
pada frame tata tertib guru, maka
halaman tata tertib guru slide 2-3 juga
akan terbuka.
Apabila pengguna hendak kembali ke
slide tata tertib sebelumnya, maka
pengguna menggeser (swipe) ke kanan.
Jika ingin kembali ke menu utama,
pengguna dapat menekan tombol merah
segi lima yang berada di pojok kanan
atas.
Apabila pengguna memilih menu
pengenalan alat laboratorium ketika
berada di home, maka halaman ini akan
muncul.
Halaman pengenalan alat laboratorium
ini berisi 28 tombol dengan nama alat
laboratorium. Ketika tombol tersebut
ditekan, maka akan muncul gambar
yang sesuai dengan nama yang tertera
pada tombol.
Ketika hendak kembali ke home,
pengguna dapat menekan tombol home
berbentuk rumah yang ada di pojok
kanan atas

- Contoh ketika salah satu tombol pada
pengenalan alat laboratorium di tekan.
- Pada gambar di samping merupakan
gambar alat bedah yang muncul ketika
tombol alat bedah ditekan (touch).
Demikian pula sama halnya dengan
tombol yang lain.
- Untuk menutup gambar, pengguna
cukup menekan tombol segi lima
berwarna merah di pojok kanan atas.
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9.

10.

11.

Frame daftar bab panduan
praktikum
Berisi:
- 11
tombol
yang
sesuai
dengan jumlah
bab
dalam
materi
pelajaran
biologi kelas
XI
- Tombol home di pojok kanan
atas

Dari menu home apabila pengguna
menekan tombol panduan praktikum,
maka akan muncul menu bab panduan
praktikum. Pada menu ini berisi 11
tombol yang merupakan 11 bab sesuai
dengan materi pelajaran biologi kelas
XI, antara lain sel, jaringan tumbuhan,
jaringan hewan, sistem gerak, sistem
sirkulasi, sistem pencernaan, sistem
pernapasan, sistem ekskresi, sistem
koordinasi, sistem reproduksi, dan
sistem pertahanan tubuh.
Apabila pengguna menekan tombol
tersebut maka akan masuk ke menu
panduan praktikum sesuai dengan bab
tersebut.
- Jika pengguna ingin kembali, maka
dapat menekan tombol home pada pojok
kanan atas.

Panduan Praktikum Bab 1
Frame
cover - Ketika pengguna memilih menu sel pada
panduan
halaman panduan praktikum, maka akan
praktikum bab 1
muncul cover panduan praktikum untuk
bab 1 sel
- Ketika pengguna menekan (touch) layar
android, maka akan muncul menu
selanjutnya.

Frame
daftar kegiatan
praktikum pada
bab 1
Berisi:
- Tombol
kegiatan 1-1
- Tombol
kegiatan 1-2
- Tombol
kembali
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Frame ini akan muncul ketika pengguna
menekan (touch) pada frame cover bab
1
Jika ingin melakukan kegiatan 1-1,
maka pengguna dapat menekan tombol
kegiatan 1-1, begitu pula dengan
kegiatan 1-2.
Apabila hendak kembali, maka
pengguna dapat menekan tombol
kembali sehingga frame akan berpindah
ke frame daftar bab panduan praktikum.
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12.

Frame panduan praktikum
kegiatan 1-1 slide
1
Berisi:
- Pengantar
praktikum
kegiatan 1-1
- Tombol
segi lima berwarna
merah
-

Apabila pengguna menekan kegiatan 11, maka akan muncul panduan
praktikum kegiatan 1-1 tentang struktur
sel hewan dan tumbuhan
Pada panduan ini terdiri atas 4 slide
Tombol segi lima berwarna merah
digunakan untuk kembali ke menu
daftar kegiatan praktikum pada bab 1.
Pada frame ini pengguna dapat
membaca pengantar sebelum melakukan
kegiatan praktikum 1-1.
Untuk melihat slide selanjutnya,
pengguna dapat menekan/menggeser
layar android ke kiri

Frame panduan praktikum
kegiatan 1-1 slide
2
Berisi:
- Tujuan serta alat
dan
bahan
praktikum
kegiatan 1-1
- Tombol
segi
lima berwarna merah
-

Slide kedua 1-1 panduan praktikum
pada kegiatan 1-1 akan muncul setelah
pengguna menekan atau menggeser
layar.
Pada slide ini terdiri atas tujuan serta alat
dan bahan yang dibutuhkan untuk
kegiatan 1-1.
Apabila pengguna hendak kembali ke
bagian
pengantar,
maka
dapat
menggeser layar ke kanan.
Untuk beralih ke slide 3, pengguna dapat
menekan atau menggeser layar.
Tombol segi lima berwarna merah
digunakan untuk kembali ke menu
daftar kegiatan praktikum pada bab 1.

Frame panduan - Slide cara kerja akan muncul setelah
praktikum
pengguna menekan atau menggeser
kegiatan 1-1 slide layar.
3
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13.

Berisi:
- Cara
Kerja
praktikum
kegiatan 1-1
- Tombol
segi lima berwarna
merah
-

Langkah kerja akan muncul satu persatu
dari cara kerja pertama hingga terakhir
dengan cara menekan/menggeser layar
ke kiri.
Setelah selesai, pengguna dapat
menggeser layar ke kiri untuk beralih ke
slide pertanyaan dan penugasan.
Tombol segi lima berwarna merah
digunakan untuk kembali ke menu
daftar kegiatan praktikum pada bab 1.

Frame panduan praktikum
kegiatan 1-1 slide 4
Berisi:
- Pertanyaan dan
penugasan
praktikum
kegiatan 1-1
- Tombol
segi lima berwarna
merah

Slide ini akan muncul setelah pengguna
menggeser/ menekan layar android.
Pada bagian ini berisi panduan
pertanyaan untuk bahan diskusi
kelompok serta penugasan untuk
membuat laporan praktikum.
Apabila pengguna hendak melihat slideslide
sebelumnya,
maka
dapat
menggeser layar ke kanan.
Tombol segi lima berwarna merah
digunakan untuk kembali ke menu
daftar kegiatan praktikum pada bab 1.

Frame panduan praktikum
kegiatan 1-2 slide
1
Berisi:
- Pengantar
praktikum
kegiatan 1-2
- Tombol
segi lima berwarna
merah
-

Apabila pengguna menekan kegiatan 12 pada daftar kegiatan bab 1, maka akan
muncul panduan praktikum kegiatan 1-2
tentang difusi dan osmosis.
Pada panduan ini terdiri atas 5 slide
Tombol segi lima berwarna merah
digunakan untuk kembali ke menu
daftar kegiatan praktikum pada bab 1.
Pada frame ini pengguna dapat
membaca pengantar sebelum melakukan
kegiatan praktikum 1-2.
Untuk melihat slide selanjutnya,
pengguna dapat menekan/menggeser
layar android ke kiri.
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Frame panduan
praktikum
kegiatan 1-2 slide
2
Berisi:
- Tujuan,
serta
alat dan bahan
praktikum
kegiatan 1-2
- Tombol
cara
kerja difusi dan
osmosis
- Tombol
segi
lima berwarna
merah

- Slide 2 akan muncul ketika penguna
menekan/menggeser layar android.
Pada slide ini berisi tujuan, alat dan
bahan, serta tombol cara kerja yang
dibagi menjadi 2.
- Jika pengguna menekan tombol difusi,
maka akan masuk ke cara kerja tentang
difusi.
- Jika pengguna menekan tombol
osmosis, maka pengguna akan masuk
ke cara kerja osmosis langsung.
- Apabila
pengguna
menekan/menggeser layar pada slide
ini akan secara otomatis masuk ke cara
kerja sesuai urutan, yaitu difusi
kemudian dilanjutkan dengan osmosis.
- Tombol segi lima berwarna merah
digunakan untuk kembali ke menu
daftar kegiatan praktikum pada bab 1.

Frame panduan praktikum
kegiatan 1-2 slide
3
Berisi:
- Cara kerja difusi
- Tombol
segi
lima berwarna merah

Slide cara kerja akan muncul setelah
pengguna menekan atau menggeser
layar pada slide sebelumnya.
Slide cara kerja difusi dan osmosis juga
dapat muncul setelah pengguna memilih
salah satu tombol cara kerja yang ada
pada slide sebelumnya.
Langkah kerja akan muncul satu persatu
dari cara kerja pertama hingga terakhir
dengan cara menekan/menggeser layar
ke kiri.
- Setelah selesai, pengguna dapat
menggeser layar ke kiri untuk beralih ke
slide pertanyaan dan penugasan.
- Tombol segi lima berwarna merah
Frame panduan digunakan untuk kembali ke menu
praktikum
daftar kegiatan praktikum pada bab 1.
kegiatan 1-2 slide
4
Berisi:
- Cara
kerja
osmosis
- Tombol
segi
lima berwarna
merah
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Frame panduan praktikum
kegiatan 1-2 slide 5
Berisi:
- Pertanyaan dan penugasan pada
kegiatan 1-2
- Tombol
segi lima berwarna
merah

14.

15.

Slide 5 merupakan slide terakhir untuk
panduan praktikum kegiatan 1-2.
Pada slide ini berisi panduan pertanyaan
untuk diskusi dan pembahasan serta
penugasan untuk pembuatan laporan.
Apabila pengguna hendak melihat slideslide
sebelumnya,
maka
dapat
menggeser layar ke kanan.
Tombol segi lima berwarna merah
digunakan untuk kembali ke menu
daftar kegiatan praktikum pada bab 1.

Panduan Praktikum Bab 2
Frame
cover - Jika pengguna menekan tombol struktur
panduan
dan fungsi jaringan tumbuhan pada
praktikum bab 2
menu daftar bab panduan praktikum,
maka akan muncul frame cover panduan
praktikum bab 2.
- Untuk melihat panduan praktikum bab
2, pengguna perlu untuk menekan layar
android untuk beralih ke frame
selanjutnya.

Frame
daftar kegiatan pada bab
2
Berisi:
- Tombol
kegiatan 2-1
- Tombol
kegiatan 2-2
- Tombol
kembali
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Frame ini akan muncul setelah
pengguna menekan layar pada frame
cover panduan praktikum bab 2.
Tombol kegiatan 2-1 digunakan untuk
melihat panduan praktikum kegiatan 21.
Tombol kegiatan 2-2 digunakan untuk
melihat panduan praktikum kegiatan 22.
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- Tombol kembali digunakan untuk
kembali ke menu daftar bab panduan
praktikum.

16.

Frame panduan praktikum
kegiatan 2-1 slide
1
Berisi:
- Pengantar pada
panduan
praktikum
kegiatan 2-1
- Tombol
segi lima berwarna
merah

Panduan praktikum ini akan muncul jika
pengguna menekan tombol kegiatan 2-1
tentang pengenalan jaringan tumbuhan.
Panduan ini terdiri atas 4 slide dan slide
pertama berisi pengantar kegiatan
praktikum.
Untuk melihat slide 2 pengguna perlu
untuk menekan/ menggeser layar
android.
Tombol merah digunakan untuk
kembali ke daftar kegiatan praktikum di
bab 2.

Frame panduan praktikum
kegiatan 2-1 slide 2
Berisi:
- Tujuan serta alat
dan bahan pada panduan
praktikum
kegiatan 2-1
- Tombol
segi
lima berwarna
merah

Slide 2 akan muncul setelah pengguna
menekan atau menggeser layar android.
Apabila pengguna hendak membaca
kembali
slide
pengantar,
maka
pengguna dapat menggeser layar ke
kanan.
Untuk melanjutkan ke slide 4 pengguna
menggeser layar android ke kiri.
Tombol merah digunakan untuk
kembali ke daftar kegiatan praktikum di
bab 2.

428

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

17.

Frame panduan praktikum
kegiatan 2-1 slide 3
Berisi:
- Cara kerja pada
panduan
praktikum
kegiatan 2-1
- Tombol
segi lima berwarna
merah
-

Slide 3 akan muncul setelah pengguna
menekan atau menggeser layar android.
Apabila pengguna hendak membaca
kembali slide sebelumnya maka
pengguna dapat menggeser layar ke
kanan.
Pada slide 3 berisi cara kerja yang akan
muncul satu per satu ketika pengguna
menekan/menggeser layar android.
Untuk melanjutkan ke slide 4 pengguna
menggeser layar android ke kiri.
Tombol merah digunakan untuk
kembali ke daftar kegiatan praktikum di
bab 2.

Frame panduan praktikum
kegiatan 2-1 slide
4
Berisi:
- Pertanyaan dan
penugasan pada panduan
praktikum
kegiatan 2-1
- Tombol
segi
lima berwarna
merah

Slide 4 merupakan slide panduan
pertanyaan dan penugasan kegiatan
praktikum
Pada slide ini berisi tombol merah pula
yang digunakan untuk kembali ke daftar
kegiatan praktikum di bab 2.
Apabila pengguna hendak melihat
kembali slide sebelumnya pada panduan
praktikum kegiatan 2-2, pengguna dapat
menggeser layar android ke kanan dan
kiri.

Frame panduan praktikum
kegiatan 2-2 slide
1
Berisi:
- Pengantar pada
panduan
praktikum
kegiatan 2-2
- Tombol
segi
lima berwarna merah

Panduan praktikum ini akan muncul jika
pengguna menekan tombol kegiatan 2-2
tentang struktur tumbuhan monokotil
dan dikotil.
Panduan ini terdiri atas 4 slide dan slide
pertama berisi pengantar kegiatan
praktikum.
Untuk melihat slide 2 pengguna perlu
untuk menekan/ menggeser layar
android.
Tombol merah digunakan untuk
kembali ke daftar kegiatan praktikum di
bab 2.
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Frame panduan praktikum
kegiatan 2-2 slide 2
Berisi:
- Tujuan serta alat
dan bahan pada panduan
praktikum
kegiatan 2-1
- Tombol
segi
lima berwarna
merah

Slide 2 akan muncul setelah pengguna
menekan atau menggeser layar android.
Apabila pengguna hendak membaca
kembali
slide
pengantar,
maka
pengguna dapat menggeser layar ke
kanan.
Untuk melanjutkan ke slide 4 pengguna
menggeser layar android ke kiri.
Tombol merah digunakan untuk
kembali ke daftar kegiatan praktikum di
bab 2.

Frame panduan praktikum
kegiatan 2-2 slide 3
Berisi:
- Cara kerja pada
panduan
praktikum
kegiatan 2-2
- Tombol
segi
lima berwarna merah
-

Slide 3 akan muncul setelah pengguna
menekan atau menggeser layar android.
Apabila pengguna hendak membaca
kembali slide sebelumnya maka
pengguna dapat menggeser layar ke
kanan.
Pada slide 3 berisi cara kerja yang akan
muncul satu per satu hingga langkah
terakhir
ketika
pengguna
menekan/menggeser layar android.
Untuk melanjutkan ke slide 4 pengguna
menggeser layar android ke kiri.
Tombol merah digunakan untuk
kembali ke daftar kegiatan praktikum di
bab 2.
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Frame panduan praktikum
kegiatan 2-2 slide
4
Berisi:
- Pertanyaan dan
penugasan pada panduan
praktikum
kegiatan 2-2
- Tombol
segi
lima berwarna
merah

18.

19.

Slide 4 merupakan slide panduan
pertanyaan dan penugasan kegiatan
praktikum
Pada slide ini berisi tombol merah pula
yang digunakan untuk kembali ke daftar
kegiatan praktikum di bab 2.
Apabila pengguna hendak melihat
kembali slide sebelumnya pada panduan
praktikum kegiatan 2-2, pengguna dapat
menggeser layar android ke kanan dan
kiri.

Panduan Praktikum Bab 3
Frame
cover - Cover panduan praktikum bab 3 akan
panduan
muncul ketika pengguna menekan
praktikum bab 3
tombol struktur dan fungsi jaringan
hewan pada menu daftar bab panduan
praktikum.
- Untuk melanjutkan kegiatan praktikum
bab
3
pengguna
harus
menekan/menggeser layar agar dapat
masuk ke menu daftar kegiatan panduan
praktikum bab 3.

Frame
daftar kegiatan pada bab
3
Berisi:
- Tombol
kegiatan 3
- Tombol
kembali
-
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Menu
daftar
kegiatan
panduan
praktikum ini muncul setelah pengguna
menekan/menggeser layar android.
Apabila hendak kembali ke menu daftar
bab panduan praktikum pengguna
menekan tombol kembali yang ada di
pojok kanan atas.
Apabila hendak melanjutkan praktikum
kegiatan 3 pengguna harus menekan
tombol kegiatan 3.
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20.

Frame panduan praktikum
kegiatan 3 slide 1
Berisi:
- Pengantar
praktikum pada kegiatan 3
- Tujuan
praktikum pada kegiatan 3
- Tombol
segi
lima berwarna merah

Pengantar panduan praktikum kegiatan
3 tentang struktur jaringan hewan akan
muncul setelah pengguna menekan
tombol kegiatan 3 pada menu daftar
kegiatan bab 3.
Panduan praktikum kegiatan 3 berisi 4
slide. Slide ini berisi pengantar dan juga
tujuan pelaksanaan praktikum.
Untuk lanjut ke slide selanjutnya
pengguna perlu menekan/ menggeser
layar ke kiri.
Tombol segi lima merah digunakan
untuk kembali ke daftar kegiatan pada
bab 3.

Frame panduan praktikum
kegiatan 3 slide 2
Berisi:
- Alat dan bahan
yang
dibutuhkan
dalam
praktikum pada
kegiatan 3
- Tombol
segi
lima berwarna
merah

Alat dan bahan akan muncul setelah
pengguna menekan atau menggeser
layar ke kiri.
Untuk melihat cara kerja pengguna
harus menekan/ menggeser layar
android pada slide 2 ini.
Tombol segi lima merah digunakan
untuk kembali ke daftar kegiatan pada
bab 3.

Frame panduan praktikum
kegiatan 3 slide 3
Berisi:
- Cara
kerja
praktikum pada
kegiatan 3
- Tombol
segi
lima berwarna merah

Cara kerja akan muncul setelah
pengguna menekan/ menggeser layar
android.
Cara kerja akan muncul satu per satu
hingga langkah terakhir dengan cara
menekan/ menggeser layar android.
Untuk kembali ke slide sebelumnya
pengguna dapat menggeser ke kanan.
Untuk lanjut ke slide selanjutnya
pengguna harus menekan/ menggeser
layar ke kiri.
- Tombol segi lima merah digunakan
untuk kembali ke daftar kegiatan pada
bab 3.
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Frame panduan praktikum
kegiatan 3 slide 4
Berisi:
- Cara
kerja
praktikum pada
kegiatan 3
- Tombol
segi
lima berwarna
merah

21.

22.

Pertanyaan dan penugasan muncul
ketika pengguna menekan/menggeser
pada slide sebelumnya.
Untuk
kembali
ke
slide-slide\
sebelumnya pengguna dapat menggeser
ke kanan.
Tombol segi lima merah digunakan
untuk kembali ke daftar kegiatan pada
bab 3.

Panduan Praktikum Bab 4
Frame
cover - Cover panduan praktikum pada bab 4
panduan
sistem gerak akan muncul setelah
praktikum bab 4 pengguna menekan tombol sistem gerak
sistem gerak
pada menu daftar bab panduan
praktikum.
- Untuk melanjutkan keg frame daftar
kegiatan, maka pengguna harus
menekan/ menggeser layar ke kiri.

Frame
daftar kegiatan pada bab
4
Berisi:
- Tombol
kegiatan 4-1
- Tombol
kegiatan 4-2
- Tombol
kembali
-
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Menu
daftar
kegiatan
panduan
praktikum ini muncul setelah pengguna
menekan/menggeser layar android.
Apabila hendak kembali ke menu daftar
bab panduan praktikum pengguna
menekan tombol kembali yang ada di
pojok kanan atas.
Apabila hendak melanjutkan praktikum
kegiatan 4-1 pengguna harus menekan
tombol kegiatan 4-1.
Apabila hendak melakukan kegiatan 42, maka pengguna harus menekan
tombol kegiatan 4-2.
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23.

Frame panduan praktikum
kegiatan 4-1 slide
1
Berisi:
- Pengantar
praktikum pada
kegiatan 4-1
- Tujuan
praktikum pada
kegiatan 4-1
- Tombol
segi lima berwarna
merah

Pengantar panduan praktikum kegiatan
4-1 tentang struktur tulang keras akan
muncul setelah pengguna menekan
tombol kegiatan 4-1 pada menu daftar
kegiatan bab 4.
Panduan praktikum kegiatan 4-1 berisi 4
slide. Slide ini berisi pengantar dan juga
tujuan pelaksanaan praktikum.
Untuk lanjut ke slide selanjutnya
pengguna perlu menekan/ menggeser
layar ke kiri.
Tombol segi lima merah digunakan
untuk kembali ke daftar kegiatan pada
bab 4.

Frame panduan praktikum
kegiatan 4-1 slide 2
Berisi:
- Alat dan bahan praktikum pada
kegiatan 4-1
- Tombol
segi lima berwarna
merah

Slide 2 akan muncul setelah pengguna
menekan/ menggeser layar pada slide 1.
Slide ini berisi alat dan bahan yang
dibutuhkan
untuk
melaksanakan
kegiatan 4-1.
Untuk lanjut ke slide selanjutnya
pengguna perlu menekan/ menggeser
layar ke kiri.
Apabila setelah sampai slide 2,
kemudian pengguna ingin kembali
melihat slide 1, maka pengguna dapat
menggeser layar android ke kanan.
- Tombol segi lima merah digunakan
untuk kembali ke daftar kegiatan pada
bab 4.

Frame panduan praktikum
kegiatan 4-1 slide 3
Berisi:
- Cara
kerja
praktikum pada
kegiatan 4-1
- Tombol
segi
lima berwarna
merah
-
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Slide 3 akan muncul setelah pengguna
menekan/ menggeser layar pada slide 2.
Slide ini berisi cara yang dibutuhkan
untuk melaksanakan kegiatan 4-1. Cara
kerja akan muncul satu per satu dengan
cara menekan atau menggeser layar
android pengguna.
Untuk lanjut ke slide selanjutnya
pengguna perlu menekan/ menggeser
layar ke kiri.
Apabila setelah sampai slide 3,
kemudian pengguna ingin kembali
melihat slide 2 atau 3, maka pengguna
dapat menggeser layar android ke
kanan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Tombol segi lima merah digunakan
untuk kembali ke daftar kegiatan pada
bab 4.

24.

Frame panduan praktikum
kegiatan 4-1 slide 4
Berisi:
- Pertanyaan dan penugasan
praktikum pada
kegiatan 4-1
- Tombol
segi
lima berwarna merah

Slide 4 akan muncul setelah pengguna
menekan/ menggeser layar pada slide 3.
Slide ini berisi panduan pertanyaan
untuk diskusi dan juga penugasan
pembuatan laporan kegiatan 4-1.
Apabila setelah sampai slide 4,
kemudian pengguna ingin kembali
melihat slide 1/2/3, maka pengguna
dapat menggeser layar android ke
kanan.
Tombol segi lima merah digunakan
untuk kembali ke daftar kegiatan pada
bab 4.

Frame panduan praktikum
kegiatan 4-2 slide
1
Berisi:
- Pengantar
praktikum pada
kegiatan 4-2
- Tujuan
praktikum pada
kegiatan 4-2
- Tombol
segi lima berwarna
merah

Pengantar panduan praktikum kegiatan
4-2 tentang kontraksi otot akan muncul
setelah pengguna menekan tombol
kegiatan 4-2 pada menu daftar kegiatan
bab 4.
Panduan praktikum kegiatan 4-2 berisi 4
slide. Slide 1 ini berisi pengantar dan
juga tujuan pelaksanaan praktikum.
Untuk lanjut ke slide selanjutnya
pengguna perlu menekan/ menggeser
layar ke kiri.
Tombol segi lima merah digunakan
untuk kembali ke daftar kegiatan pada
bab 4.

Frame panduan - Slide 2 yang berisi alat dan bahan serta
praktikum
cara pembuatan larutan ringer akan
muncul setelah pengguna menekan/
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kegiatan 4-2 slide
2
Berisi:
- Alat dan bahan
yang
dibutuhkan
praktikum pada
kegiatan 4-2
- Cara membuat larutan ringer
- Tombol
segi
lima berwarna
merah

Frame panduan praktikum
kegiatan 4-2 slide
3
Berisi:
- Cara kerja untuk
praktikum
kegiatan 4-2
- Tombol
segi
lima berwarna merah

menggeser layar ketika masih ada pada
slide 1.
Untuk lanjut ke slide selanjutnya
pengguna perlu menekan/ menggeser
layar ke kiri.
Pengguna dapat menekan layar ke kanan
apabila hendak melihat kembali slide
sebelumnya.
Tombol segi lima merah digunakan
untuk kembali ke daftar kegiatan pada
bab 4.

Slide 3 yang cara kerja yang perlu
dilakukan
untuk
melaksanakan
praktikum kegiatan 4-1.
Cara kerja akan muncul setelah
pengguna menekan/ menggeser layar
ketika masih ada pada slide 3.
Cara kerja ini akan muncul satu per satu
dengan cara menekan/menggeser layar
hingga cara kerja terakhir muncul.
Untuk lanjut ke slide selanjutnya
pengguna perlu menekan/ menggeser
layar ke kiri.
- Pengguna dapat menekan layar ke kanan
apabila hendak melihat kembali slide
sebelumnya.
- Tombol segi lima merah digunakan
untuk kembali ke daftar kegiatan pada
bab 4.
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Frame panduan praktikum
kegiatan 4-2 slide 4
Berisi:
- Pertanyaan dan penugasan
kegiatan
prakitkum 4-2. - Tombol
segi
lima berwarna
merah

25.

26.

Slide 4 berisi panduan pertanyaan untuk
bahan diskusi dan pembuatan laporan.
Slide ini muncul setelah pengguna
menekan/menggeser layar ke kiri pada
slide sebelumnya.
Pengguna dapat menekan layar ke kanan
apabila hendak melihat kembali slide
sebelumnya.
Tombol segi lima merah digunakan
untuk kembali ke daftar kegiatan pada
bab 4.

Panduan Praktikum Bab 5
Frame
cover - Cover ini akan muncul setelah pengguna
panduan
menekan tombol sistem sirkulasi pada
praktikum bab 5 menu daftar bab panduan praktikum.
sistem sirkulasi - Untuk melanjutkan frame selanjutnya
pengguna harus menekan/menggeser
layar ke kiri.

Frame
daftar panduan
praktikum
kegiatan pada bab
5
Berisi:
- Tombol
kegiatan 5-1
- Tombol
kegiatan 5-2
- Tombol
kegiatan 5-3
- Tombol
kembali
-
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Frame ini muncul setelah pengguna
menekan/menggeser layar ketika berada
di cover panduan praktikum bab 5
sistem sirkulasi.
Pengguna dapat menekan tombol
kegiatan 5-1 jika hendak melakukan
kegiatan 5-1.
Pengguna dapat menekan tombol
kegiatan 5-2 jika hendak melakukan
kegiatan 5-2.
Pengguna dapat menekan tombol
kegiatan 5-3 apabila hendak menekan
tombol kegiatan 5-3.
Apabila hendak keluar dari menu ini,
maka pengguna perlu menekan tombol
kembali yang ada di pojok kanan atas
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27.

Frame panduan praktikum
kegiatan 5-1 slide
1
Berisi:
- Pengantar
panduan
praktikum
kegiatan 5-1
- Tujuan
praktikum
kegiatan 5-1
- Tombol
segi lima merah

Frame panduan praktikum
kegiatan 5-1 slide 2
Berisi:
- Alat dan bahan yang
dibutuhkan
untuk
praktikum
kegiatan 5-1
- Tombol
segi lima merah

Frame panduan praktikum
kegiatan 5-1 slide
3
Berisi:
- Cara
kerja
praktikum
kegiatan 5-1
- Tombol
segi
lima merah
-
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sehingga pengguna dapat kembali ke
menu daftar bab panduan praktikum.
Frame panduan praktikum 5-1 akan
muncul setelah pengguna menekan
tombol kegiatan 5-1 pada daftar
panduan praktikum kegiatan bab 5.
Kegiatan 5-1 merupakan kegiatan
praktikum tentang pengamatan struktur
sel darah. Panduan praktikum ini terdiri
atas 4 slide dan slide 1 terdiri atas
pengantar dan tujuan praktikum.
Untuk melanjutkan slide selanjutnya,
pengguna dapat menekan/menggeser
layar.
Apabila hendak kelur pengguna dapat
menekan tombol segi lima merah di
pojok kanan atas sehingga akan kembali
ke menu daftar panduan praktikum
kegiatan bab 5.
Slide 2 akan muncul setelah pengguna
menekan/menggeser layar pada slide 1.
Slide 2 berisi alat dan bahan yang
dibutuhkan untuk melakukan kegiatan
praktikum 5-1.
Apabila pengguna hendak lanjut ke cara
kerja, maka pengguna perlu menekan/
menggeser layar ke kiri.
Apabila pengguna hendak melihat
kembali ke slide 1, maka pengguna perlu
menggeser layar ke kanan.
Jika hendak kembali ke daftar panduan
praktikum kegiatan bab 5 pengguna
dapat menekan tombol segi lima merah
di pojok kanan atas.

Slide 3 berisi cara kerja yang akan
muncul
setelah
pengguna
menekan/menggeser layar pada slide 2.
Cara kerja akan muncul satu per satu
mulai dari yang pertama hingga terakhir
dengan cara menekan/menggeser layar.
Jika pengguna hendak kembali ke slide
sebelumnya, maka pengguna perlu
menggeser layar ke kanan.
Untuk melanjutkan tahapan praktikum
pengguna menekan/menggeser layar ke
kiri.
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- Tombol merah digunakan untuk
kembali ke daftar panduan praktikum
pada kegiatan bab 5.

Frame panduan praktikum
kegiatan 5-1 slide
4
Berisi:
- Pertanyaan dan
penugasan
kegiatan 5-1
- Tombol
segi
lima merah

28.

Frame panduan praktikum
kegiatan 5-2 slide
1
Berisi:
- Pengantar
panduan
praktikum
kegiatan 5-2
- Tombol
segi lima merah

Slide 4 berisi pertanyaan diskusi dan
penugasan yang akan muncul setelah
pengguna menekan/menggeser layar
pada slide 2.
Jika pengguna hendak kembali ke slide
sebelumnya, maka pengguna perlu
menggeser layar ke kanan.
Tombol merah digunakan untuk
kembali ke daftar panduan praktikum
pada kegiatan bab 5.

Frame panduan praktikum 5-2 akan
muncul setelah pengguna menekan
tombol kegiatan 5-2 pada daftar
panduan praktikum kegiatan bab 5.
Kegiatan 5-2 merupakan kegiatan
praktikum tentang golongan darah.
Panduan praktikum ini terdiri atas 4
slide dan slide 1 terdiri atas pengantar
praktikum.
Untuk melanjutkan slide selanjutnya,
pengguna dapat menekan/menggeser
layar.
- Apabila hendak kelur pengguna dapat
menekan tombol segi lima merah di
pojok kanan atas sehingga akan kembali
ke menu daftar panduan praktikum
kegiatan bab 5.
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Frame panduan praktikum
kegiatan 5-2 slide 2
Berisi:
- Tujuan
pelaksanaan
praktikum
kegiatan 5-2
- Alat dan bahan
yang
dibutuhkan
untuk
praktikum
kegiatan 5-2
- Tombol
segi
lima merah
Frame panduan praktikum
kegiatan 5-2 slide
3
Berisi:
- Cara
kerja
praktikum
kegiatan 5-2
- Tombol
segi
lima merah
-

-

Frame panduan praktikum
kegiatan 5-2 slide
4
Berisi:
- Pertanyaan dan
penugasan
kegiatan 5-1
- Tombol
segi
lima merah
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Slide 2 akan muncul setelah pengguna
menekan/menggeser layar pada slide 1.
Slide 2 berisi tujuan praktikum serta alat
dan bahan yang dibutuhkan untuk
melakukan kegiatan praktikum 5-2.
Apabila pengguna hendak lanjut ke cara
kerja, maka pengguna perlu menekan/
menggeser layar ke kiri.
Apabila pengguna hendak melihat
kembali ke slide 1, maka pengguna perlu
menggeser layar ke kanan.
Jika hendak kembali ke daftar panduan
praktikum kegiatan bab 5 pengguna
dapat menekan tombol segi lima merah
di pojok kanan atas.

Slide 3 berisi cara kerja yang akan
muncul
setelah
pengguna
menekan/menggeser layar pada slide 2.
Cara kerja akan muncul satu per satu
mulai dari yang pertama hingga terakhir
dengan cara menekan/menggeser layar.
Jika pengguna hendak kembali ke slide
sebelumnya, maka pengguna perlu
menggeser layar ke kanan.
Untuk melanjutkan tahapan praktikum
pengguna menekan/menggeser layar ke
kiri.
Tombol merah digunakan untuk
kembali ke daftar panduan praktikum
pada kegiatan bab 5.
Slide 4 berisi pertanyaan diskusi dan
penugasan yang akan muncul setelah
pengguna menekan/menggeser layar
pada slide 2.
Jika pengguna hendak kembali ke slide
sebelumnya, maka pengguna perlu
menggeser layar ke kanan.
Tombol merah digunakan untuk
kembali ke daftar panduan praktikum
pada kegiatan bab 5.
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29.

Frame panduan praktikum
kegiatan 5-3 slide
1
Berisi:
- Pengantar
praktikum
kegiatan 1-1
- Tombol
segi lima berwarna
merah
-

Apabila pengguna menekan kegiatan 53, maka akan muncul panduan
praktikum kegiatan 5-3 tentang
frekuensi denyut nadi. Pada panduan ini
terdiri atas 4 slide.
Tombol segi lima berwarna merah
digunakan untuk kembali ke menu
daftar kegiatan praktikum pada bab 5.
Pada frame ini pengguna dapat
membaca pengantar sebelum melakukan
kegiatan praktikum 5-3.
Untuk melihat slide selanjutnya,
pengguna dapat menekan/menggeser
layar android ke kiri

Frame panduan praktikum
kegiatan 5-3 slide
2
Berisi:
- Tujuan serta alat
dan
bahan
praktikum
kegiatan 5-3
- Tombol
segi
lima berwarna merah
-

Slide 2 panduan praktikum pada
kegiatan 5-3 akan muncul setelah
pengguna menekan atau menggeser
layar.
Pada slide ini terdiri atas tujuan serta alat
dan bahan yang dibutuhkan untuk
kegiatan 5-3.
Apabila pengguna hendak kembali ke
bagian
pengantar,
maka
dapat
menggeser layar ke kanan.
Untuk beralih ke slide 3, pengguna dapat
menekan atau menggeser layar.
Tombol segi lima berwarna merah
digunakan untuk kembali ke menu
daftar kegiatan praktikum pada bab 5.

Frame panduan praktikum
kegiatan 5-3 slide
3
Berisi:
- Cara
Kerja
praktikum
kegiatan 5-3
- Tombol
segi
lima berwarna
merah
-

Slide cara kerja akan muncul setelah
pengguna menekan atau menggeser
layar.
Langkah kerja akan muncul satu persatu
dari cara kerja pertama hingga terakhir
dengan cara menekan/menggeser layar
ke kiri.
Setelah selesai, pengguna dapat
menggeser layar ke kiri untuk beralih ke
slide pertanyaan dan penugasan.
Tombol segi lima berwarna merah
digunakan untuk kembali ke menu
daftar kegiatan praktikum pada bab 5.
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Frame panduan praktikum
kegiatan 5-3 slide 4
Berisi:
- Pertanyaan dan
penugasan
praktikum
kegiatan 5-3
- Tombol
segi lima berwarna
merah

30.

31.

Slide ini akan muncul setelah pengguna
menggeser/ menekan layar android.
Pada bagian ini berisi panduan
pertanyaan untuk bahan diskusi
kelompok serta penugasan untuk
membuat laporan praktikum.
Apabila pengguna hendak melihat slideslide
sebelumnya,
maka
dapat
menggeser layar ke kanan.
Tombol segi lima berwarna merah
digunakan untuk kembali ke menu
daftar kegiatan praktikum pada bab 5.

Panduan Praktikum Bab 6
Frame
cover - Jika pengguna menekan tombol
panduan
makanan dan sistem pencernaan
praktikum bab 6 makanan pada menu daftar bab panduan
makanan
dan praktikum, maka akan muncul frame
sistem
cover panduan praktikum bab 6.
pencernaan
- Untuk melihat panduan praktikum bab
makanan
6, pengguna perlu untuk menekan layar
android untuk beralih ke frame
selanjutnya.

Frame
daftar kegiatan pada bab
6
Berisi:
- Tombol
kegiatan 6
- Tombol
kembali
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Frame ini akan muncul setelah
pengguna menekan layar pada frame
cover panduan praktikum bab 6.
Tombol kegiatan 6 digunakan untuk
melihat panduan praktikum kegiatan 6.
Tombol kembali digunakan untuk
kembali ke menu daftar bab panduan
praktikum.
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32.

Frame panduan praktikum
kegiatan 6 slide 1
Berisi:
- Pengantar
praktikum
kegiatan 6
- Tujuan
praktikum
kegiatan 6
- Tombol segi lima merah

Frame ini akan muncul ketika pengguna
menekan tombol kegiatan 6 pada menu
daftar kegiatan praktkum bab 6.
Panduan praktikum pada kegiatan 6 ini
terdiri atas 9 slide. Slide 1 berisi
pengantar
dan
tujuan
kegiatan
praktikum.
Apabila pengguna hendak melanjutkan
slide, maka penggung hendaknya
menekan/menggeser layar ke kiri.
Tombol segi lima merah digunakan
untuk kembali ke menu daftar kegiatan
praktikum bab 6.

Frame panduan praktikum
kegiatan 6 slide 2
Berisi:
- Alat
dan bahan
pada
praktikum
kegiatan 6
- Cara
kerja
kegiatan 6
- Tombol segi
lima merah

Slide 2 panduan praktikum kegiatan 6
muncul
setelah
pengguna
menekan/menggeser layar android pada
slide sebelumnya.
Slide 2 berisi alat dan bahan yang
dibutuhkan untuk melakukan praktikum
kegiatan 6 serta tombol cara kerja.
Ada 2 cara untuk masuk ke cara kerja,
yaitu melalui 6 jenis tombol atau dengan
cara menekan/menggeser layar android.
6 jenis tombol digunakan apabila
pengguna hendak membuka beberapa
cara kerja sesuai yang diinginkan, yaitu
tombol preparasi objek, uji lemak, uji
amilum, uji glukosa, uji protein, dan uji
vitamin C.
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- Tombol segi lima merah digunakan
untuk kembali ke menu daftar kegiatan
praktikum bab 6.
Frame panduan - Slide 3 ini akan muncul setelah
praktikum
pengguna 1)menekan/menggeser layar
kegiatan 6 slide 3 android pada slide 2 atau 2)menekan
Berisi:
tombol preparasi objek pada slide 2
- Cara
kerja pula.
preparasi
- Cara kerja akan muncul satu per satu
objek untuk dari cara kerja pertama hingga terakhir
praktikum
dengan cara menekan/menggeser layar
kegiatan 6
android ke kiri.
- Tombol segi - Ketika cara kerja terakhir sudah muncul,
lima merah
apabila pengguna menekan/menggeser
layar lagi maka akan masuk ke cara
kerja selanjutnya, yaitu cara kerja uji
lemak.
- Apabila pengguna hendak kembali ke
slide sebelumnya, pengguna dapat
mengeser layar android ke kanan.
- Tombol merah digunakan untuk
kembali ke menu daftar kegiatan
praktikum bab 6.
Frame panduan - Slide 4 ini akan muncul setelah
praktikum
pengguna 1)menekan/menggeser layar
kegiatan 6 slide 4 android pada slide 3 atau 2)menekan
Berisi:
tombol uji lemak pada slide 2.
- Cara kerja uji - Cara kerja akan muncul satu per satu
lemak untuk dari cara kerja pertama hingga terakhir
praktikum
dengan cara menekan/menggeser layar
kegiatan 6
android ke kiri.
- Tombol segi - Ketika cara kerja terakhir sudah muncul,
lima merah
apabila pengguna menekan/menggeser
layar lagi maka akan masuk ke cara
kerja selanjutnya, yaitu cara kerja uji
amilum.
- Apabila pengguna hendak kembali ke
slide sebelumnya, pengguna dapat
mengeser layar android ke kanan.
- Tombol merah digunakan untuk
kembali ke menu daftar kegiatan
praktikum bab 6.
Frame panduan - Slide 5 ini akan muncul setelah
praktikum
pengguna 1)menekan/menggeser layar
kegiatan 6 slide 5 android pada slide 4 atau 2)menekan
Berisi:
tombol uji amilum pada slide 2.
- Cara kerja uji - Cara kerja akan muncul satu per satu
amilum untuk dari cara kerja pertama hingga terakhir
praktikum
dengan cara menekan/menggeser layar
kegiatan 6
android ke kiri.
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- Tombol segi - Ketika cara kerja terakhir sudah muncul,
lima merah
apabila pengguna menekan/menggeser
layar lagi maka akan masuk ke cara
kerja selanjutnya, yaitu cara kerja uji
glukosa.
- Apabila pengguna hendak kembali ke
slide sebelumnya, pengguna dapat
mengeser layar android ke kanan.
- Tombol merah digunakan untuk
kembali ke menu daftar kegiatan
praktikum bab 6.

Frame panduan praktikum
kegiatan 6 slide 6
Berisi:
- Cara kerja uji glukosa untuk
praktikum
kegiatan 6
- Tombol segi lima merah

Slide 6 ini akan muncul setelah
pengguna 1)menekan/menggeser layar
android pada slide 5 atau 2)menekan
tombol uji glukosa pada slide 2.
Cara kerja akan muncul satu per satu
dari cara kerja pertama hingga terakhir
dengan cara menekan/menggeser layar
android ke kiri.
Ketika cara kerja terakhir sudah muncul,
apabila pengguna menekan/menggeser
layar lagi maka akan masuk ke cara
kerja selanjutnya, yaitu cara kerja uji
protein.
- Apabila pengguna hendak kembali ke
slide sebelumnya, pengguna dapat
mengeser layar android ke kanan.
- Tombol merah digunakan untuk
kembali ke menu daftar kegiatan
praktikum bab 6.
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Frame panduan praktikum
kegiatan 6 slide 7
Berisi:
- Cara kerja uji protein untuk
praktikum
kegiatan 6
- Tombol segi lima merah

Slide 7 ini akan muncul setelah
pengguna 1)menekan/menggeser layar
android pada slide 6 atau 2)menekan
tombol uji protein pada slide 2.
Cara kerja akan muncul satu per satu
dari cara kerja pertama hingga terakhir
dengan cara menekan/menggeser layar
android ke kiri.
Ketika cara kerja terakhir sudah muncul,
apabila pengguna menekan/menggeser
layar lagi maka akan masuk ke cara
kerja selanjutnya, yaitu cara kerja uji
vitamin C.
- Apabila pengguna hendak kembali ke
slide sebelumnya, pengguna dapat
mengeser layar android ke kanan.
- Tombol merah digunakan untuk
kembali ke menu daftar kegiatan
praktikum bab 6.

Frame panduan praktikum
kegiatan 6 slide 8
Berisi:
- Cara kerja uji vitamin
C
untuk
praktikum
kegiatan 6
- Tombol segi
lima merah

Slide 8 ini akan muncul setelah
pengguna 1)menekan/menggeser layar
android pada slide 7 atau 2)menekan
tombol uji vitamin C pada slide 2.
Cara kerja akan muncul satu per satu
dari cara kerja pertama hingga terakhir
dengan cara menekan/menggeser layar
android ke kiri.
Ketika cara kerja terakhir sudah muncul,
apabila pengguna menekan/menggeser
layar lagi maka akan masuk ke slide
selanjutnya.
- Apabila pengguna hendak kembali ke
slide sebelumnya, pengguna dapat
mengeser layar android ke kanan.
- Tombol merah digunakan untuk
kembali ke menu daftar kegiatan
praktikum bab 6.
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Frame panduan praktikum
kegiatan 6 slide 9
Berisi:
- Panduan
pertanyaan
diskusi
dan
penugasan
untuk
praktikum
kegiatan 6
- Tombol segi
lima merah

33.

34.

Panduan praktikum kegiatan 6 slide 9
akan
muncul
setelah pengguna
menekan/menggeser layar ke kiri pada
slide 8.
Slide 9 berisi pertanyaan yang dapat
digunakan oleh guru dan siswa untuk
berdiskusi dan penugasan pembuatan
laporan.
Tombol segi lima merah digunakan
untuk kembali ke menu daftar kegiatan
praktikum bab 6.

Panduan Praktikum Bab 7
Frame
cover - Jika pengguna menekan tombol sistem
panduan
pernapasan pada menu daftar bab
praktikum bab 7
panduan praktikum, maka akan muncul
frame cover panduan praktikum bab 7.
- Untuk melihat panduan praktikum bab
7, pengguna perlu untuk menekan/
menggeser layar android untuk beralih
ke frame selanjutnya.

Frame
daftar kegiatan pada bab
7
Berisi:
- Tombol
kegiatan 7-1
- Tombol
kegiatan 7-2
- Tombol
kembali
-
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Frame ini akan muncul setelah
pengguna menekan/ menggeser layar
pada frame cover panduan praktikum
bab 7.
Tombol kegiatan 7-1 digunakan untuk
melihat panduan praktikum kegiatan 71.
Tombol kegiatan 7-2 digunakan untuk
melihat panduan praktikum kegiatan 72.
Tombol kembali digunakan untuk
kembali ke menu daftar bab panduan
praktikum.
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35.

Frame panduan praktikum
kegiatan 7-1 slide
1
Berisi:
- Pengantar pada
panduan
praktikum
kegiatan 7-1
- Tujuan kegiatan
praktikum 7-1
- Alat dan bahan yang
dibutuhkan
pada kegiatan 71
- Tombol
segi
lima berwarna
merah
Frame panduan praktikum
kegiatan 7-1 slide
2
Berisi:
- Cara
kerja
kegiatan 7-1
- Tombol
segi lima berwarna
merah
-

-

Frame panduan praktikum
kegiatan 7-1 slide
3
Berisi:
- Panduan
pertanyaan dan
penugasan
kegiatan 7-1
- Tombol
segi
lima berwarna merah
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Panduan praktikum ini akan muncul jika
pengguna menekan tombol kegiatan 7-1
tentang frekuensi pernapasan
Panduan praktikum kegiatan 7-1 terdiri
atas 3 slide. Slide 1 terdiri atas
pengantar, tujuan, serta alat dan bahan
yang dibutuhkan dalam kegiatan
praktikum
Untuk melihat slide 2 pengguna perlu
untuk menekan/ menggeser layar
android.
Tombol merah digunakan untuk
kembali ke daftar kegiatan praktikum di
bab 2.

Slide 2 akan muncul setelah pengguna
menekan atau menggeser layar android
pada slide 1 sebelumnya.
Apabila pengguna hendak membaca
kembali
slide
pengantar,
maka
pengguna dapat menggeser layar ke
kanan.
Cara kerja akan muncul satu per satu
dari awal hingga akhir dengan cara
menekan atau menggeser layar android
ke kiri.
Jika telah sampai langkah terakhir,
pengguna dapat melanjutkan ke slide 3
dengan cara menggeser layar android ke
kiri.
Tombol merah digunakan untuk
kembali ke daftar kegiatan praktikum di
bab 7.
Slide 3 akan muncul setelah pengguna
menekan atau menggeser layar android
pada slide sebelumnya.
Apabila pengguna hendak membaca
kembali slide sebelumnya maka
pengguna dapat menggeser layar ke
kanan.
Pada slide 3 berisi panduan pertanyaan
diskusi dan penugasan setelah kegiatan
praktikum 7-1.
Tombol merah digunakan untuk
kembali ke daftar kegiatan praktikum di
bab 7.
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36.

Frame panduan praktikum
kegiatan 7-2 slide
1
Berisi:
- Pengantar
praktikum
kegiatan 7-2
- Tujuan kegiatan
7-2
- Alat dan bahan yang
dibutuhkan
dalam
praktikum
kegiatan 7-2
- Tombol
segi
lima berwarna
merah
Frame panduan praktikum
kegiatan 7-2 slide
2
Berisi:
- Cara kerja pada
panduan
praktikum
kegiatan 7-2
- Tombol
segi
lima berwarna
merah
-

Panduan praktikum 7-2 akan muncul
setelah pengguna menekan tombol
kegiatan 7-2 pada menu daftar kegiatan
praktikum bab 7.
Panduan praktikum kegiatan 7-2 tentang
simulasi
pembakaran
terhadap
pernapasan manusia ini terdiri atas 3
slide. Slide 1 terdiri atas pengantar,
tujuan, serta alat dan bahan yang
dibutuhkan dalam kegiatan praktikum.
Apabila pengguna hendak melanjutkan
ke slide 2 pengguna harus menekan/
menggeser layar android ke kiri.
Tombol merah digunakan untuk
kembali ke daftar kegiatan praktikum di
bab 7.

Slide 2 akan muncul setelah pengguna
menekan atau menggeser layar android
pada slide sebelumnya.
Apabila pengguna hendak membaca
kembali slide sebelumnya maka
pengguna dapat menggeser layar ke
kanan.
Pada slide 2 berisi cara kerja yang akan
muncul satu per satu hingga langkah
terakhir
ketika
pengguna
menekan/menggeser layar android.
Untuk melanjutkan ke slide 3 pengguna
menggeser layar android ke kiri.
- Tombol merah digunakan untuk
kembali ke daftar kegiatan praktikum di
bab 2.
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Frame panduan praktikum
kegiatan 7-2 slide
3
Berisi:
- Pertanyaan dan
penugasan pada panduan
praktikum
kegiatan 7-2
- Tombol
segi
lima berwarna
merah

37.

Slide 3 merupakan slide panduan
pertanyaan dan penugasan kegiatan
praktikum
Pada slide ini berisi tombol merah pula
yang digunakan untuk kembali ke daftar
kegiatan praktikum di bab 7.
Apabila pengguna hendak melihat
kembali slide sebelumnya pada panduan
praktikum kegiatan 7-2, pengguna dapat
menggeser layar android ke kanan dan
kiri.

Panduan Praktikum Bab 8
Frame
cover - Jika pengguna menekan tombol sistem
panduan
ekskresi pada menu daftar bab panduan
praktikum bab 8 praktikum, maka akan muncul frame
sistem ekskresi cover panduan praktikum bab 8.
manusia.
- Untuk melihat panduan praktikum bab
8, pengguna perlu untuk menekan layar
android untuk beralih ke frame
selanjutnya.
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38.

Frame
daftar kegiatan pada bab
8
Berisi:
- Tombol
kegiatan 8
- Tombol
kembali

Frame ini akan muncul setelah
pengguna menekan layar pada frame
cover panduan praktikum bab 8.
Tombol kegiatan 8 digunakan untuk
melihat panduan praktikum kegiatan 8.
Tombol kembali digunakan untuk
kembali ke menu daftar bab panduan
praktikum.

39.

Frame panduan praktikum
kegiatan 8 slide 1
Berisi:
- Pengantar
praktikum
kegiatan 8
- Tujuan
praktikum
kegiatan 8
- Tombol segi lima merah

Frame ini akan muncul ketika pengguna
menekan tombol kegiatan 8 pada menu
daftar kegiatan praktkum bab 8.
Panduan praktikum pada kegiatan 8 ini
terdiri atas 7 slide. Slide 1 berisi
pengantar
dan
tujuan
kegiatan
praktikum.
Apabila pengguna hendak melanjutkan
slide, maka penggung hendaknya
menekan/menggeser layar ke kiri.
Tombol segi lima merah digunakan
untuk kembali ke menu daftar kegiatan
praktikum bab 8.

Frame panduan praktikum
kegiatan 8 slide 2
Berisi:
- Alat
dan bahan
pada
praktikum
kegiatan 8
- Tombol cara
kerja uji sifat
fisik
- Tombol cara
kerja
uji
klorida

Slide 2 panduan praktikum kegiatan 8
muncul
setelah
pengguna
menekan/menggeser layar android pada
slide sebelumnya.
Slide 8 berisi alat dan bahan yang
dibutuhkan untuk melakukan praktikum
kegiatan 8 serta tombol cara kerja.
Ada 2 cara untuk masuk ke cara kerja,
yaitu melalui 4 jenis tombol atau dengan
cara menekan/menggeser layar android.
4 jenis tombol digunakan apabila
pengguna hendak membuka beberapa
cara kerja sesuai yang diinginkan, yaitu
tombol uji sifat fisik, uji klorida, uji
protein, dna uji glukosa.
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- Tombol cara kerja
uji
protein
- Tombol cara
kerja
uji
glukosa
- Tombol segi
lima merah
Frame panduan praktikum
kegiatan 8 slide 3
Berisi:
- Cara kerja uji sifat
fisik
untuk
praktikum
kegiatan 8
- Tombol segi
lima merah

-

-

Frame panduan praktikum
kegiatan 8 slide 4
Berisi:
- Cara kerja uji klorida untuk
praktikum
kegiatan 8
- Tombol segi lima merah

-

-

Frame panduan praktikum
kegiatan 8 slide 5
Berisi:
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Tombol segi lima merah digunakan
untuk kembali ke menu daftar kegiatan
praktikum bab 8.

Slide 3 ini akan muncul setelah
pengguna 1)menekan/menggeser layar
android pada slide 2 atau 2)menekan
tombol uji sifat fisik pada slide 2 pula.
Cara kerja akan muncul satu per satu
dari cara kerja pertama hingga terakhir
dengan cara menekan/menggeser layar
android ke kiri.
Ketika cara kerja terakhir sudah muncul,
apabila pengguna menekan/menggeser
layar lagi maka akan masuk ke cara
kerja selanjutnya, yaitu cara kerja uji
klorida.
Apabila pengguna hendak kembali ke
slide sebelumnya, pengguna dapat
mengeser layar android ke kanan.
Tombol merah digunakan untuk
kembali ke menu daftar kegiatan
praktikum bab 8.
Slide 4 ini akan muncul setelah
pengguna 1)menekan/menggeser layar
android pada slide 3 atau 2)menekan
tombol uji klorida pada slide 2.
Cara kerja akan muncul satu per satu
dari cara kerja pertama hingga terakhir
dengan cara menekan/menggeser layar
android ke kiri.
Ketika cara kerja terakhir sudah muncul,
apabila pengguna menekan/menggeser
layar lagi maka akan masuk ke cara
kerja selanjutnya, yaitu cara kerja uji
protein.
Apabila pengguna hendak kembali ke
slide sebelumnya, pengguna dapat
mengeser layar android ke kanan.
Tombol merah digunakan untuk
kembali ke menu daftar kegiatan
praktikum bab 8.
Slide 5 ini akan muncul setelah
pengguna 1)menekan/menggeser layar
android pada slide 4 atau 2)menekan
tombol uji protein pada slide 2.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Cara kerja uji protein untuk
praktikum
kegiatan 8
- Tombol segi lima merah

Cara kerja akan muncul satu per satu
dari cara kerja pertama hingga terakhir
dengan cara menekan/menggeser layar
android ke kiri.
Ketika cara kerja terakhir sudah muncul,
apabila pengguna menekan/menggeser
layar lagi maka akan masuk ke cara
kerja selanjutnya, yaitu cara kerja uji
glukosa.
- Apabila pengguna hendak kembali ke
slide sebelumnya, pengguna dapat
mengeser layar android ke kanan.
- Tombol merah digunakan untuk
kembali ke menu daftar kegiatan
praktikum bab 8.

Frame panduan praktikum
kegiatan 8 slide 6
Berisi:
- Cara kerja uji glukosa untuk
praktikum
kegiatan 8
- Tombol segi lima merah

-

-

Frame panduan praktikum
kegiatan 8 slide 7
Berisi:
- Panduan
pertanyaan
diskusi
dan
penugasan
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Slide 6 ini akan muncul setelah
pengguna 1)menekan/menggeser layar
android pada slide 5 atau 2)menekan
tombol uji glukosa pada slide 2.
Cara kerja akan muncul satu per satu
dari cara kerja pertama hingga terakhir
dengan cara menekan/menggeser layar
android ke kiri.
Ketika cara kerja terakhir sudah muncul,
apabila pengguna menekan/menggeser
layar lagi maka akan masuk ke slide
selanjutnya.
Apabila pengguna hendak kembali ke
slide sebelumnya, pengguna dapat
mengeser layar android ke kanan.
Tombol merah digunakan untuk
kembali ke menu daftar kegiatan
praktikum bab 8.
Panduan praktikum kegiatan 8 slide 7
akan
muncul
setelah pengguna
menekan/menggeser layar ke kiri pada
slide 6.
Slide 7 berisi pertanyaan yang dapat
digunakan oleh guru dan siswa untuk
berdiskusi dan penugasan pembuatan
laporan.
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untuk
- Tombol segi lima merah digunakan
praktikum
untuk kembali ke menu daftar kegiatan
kegiatan 8
praktikum bab 8.
- Tombol segi
lima merah

40.

Panduan Praktikum Bab 9
Frame
cover - Cover panduan praktikum bab 9 akan
panduan
muncul ketika pengguna menekan
praktikum bab 9
tombol sistem koordinasi pada menu
daftar bab panduan praktikum.
- Untuk melanjutkan kegiatan praktikum
bab
9
pengguna
harus
menekan/menggeser layar agar dapat
masuk ke menu daftar kegiatan panduan
praktikum bab 9.

41.

Frame
daftar kegiatan pada bab
9
Berisi:
- Tombol
kegiatan 9-1
- Tombol
kegiatan 9-2
- Tombol
kembali
-

42.

Frame panduan - Panduan praktikum ini akan muncul jika
praktikum
pengguna menekan tombol kegiatan 9-1
kegiatan 9-1 slide tentang uji area kepekaan lidah
1
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Menu
daftar
kegiatan
panduan
praktikum ini muncul setelah pengguna
menekan/menggeser layar android.
Apabila hendak kembali ke menu daftar
bab panduan praktikum pengguna
menekan tombol kembali yang ada di
pojok kanan atas.s
Apabila hendak melanjutkan praktikum
kegiatan 9-1 pengguna harus menekan
tombol kegiatan 9-1.
Apabila hendak melanjutkan praktikum
kegiatan 9-2 pengguna harus menekan
tombol kegiatan 9-2.
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Berisi:
- Pengantar pada
panduan
praktikum
kegiatan 9-1
- Tujuan kegiatan
praktikum 9-1
- Tombol
segi lima berwarna
merah

Panduan praktikum kegiatan 9-1 terdiri
atas 4 slide. Slide 1 terdiri atas pengantar
dan tujuan yang dibutuhkan dalam
kegiatan praktikum
Untuk melihat slide 2 pengguna perlu
untuk menekan/ menggeser layar
android.
Tombol merah digunakan untuk
kembali ke daftar kegiatan praktikum di
bab 9.

Frame panduan praktikum
kegiatan 9-1 slide
2
Berisi:
- Alat dan bahan
yang
dibutuhkan
dalam
praktikum
kegiatan 9-1
- Tombol
segi
lima berwarna
merah
-

Slide 2 akan muncul setelah pengguna
menekan/menggeser layar pada slide
sebelumnya.
Slide 2 terdiri atas alat dan bahan yang
dibutuhkan dalam kegiatan praktikum
kegiatan 9-1.
Apabila pengguna menekan/ menggeser
layar ke kiri, maka pengguna akan
melihat slide 3.
Apabila pengguna hendak membaca
kembali
slide
pengantar,
maka
pengguna dapat menggeser layar ke
kanan.
Tombol merah digunakan untuk
kembali ke daftar kegiatan praktikum di
bab 9.

Frame panduan praktikum
kegiatan 9-1 slide
3
Berisi:
- Cara
kerja
kegiatan 9-1
- Tombol
segi lima berwarna
merah

Slide 3 akan muncul setelah pengguna
menekan atau menggeser layar android
pada slide sebelumnya.
Apabila pengguna hendak membaca
kembali slide sebelumnya, maka
pengguna dapat menggeser layar ke
kanan.
Cara kerja akan muncul satu per satu
dari awal hingga akhir dengan cara
menekan atau menggeser layar android
ke kiri.
- Jika telah sampai langkah terakhir,
pengguna dapat melanjutkan ke slide 4
dengan cara menekan/ menggeser layar
android ke kiri.
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- Tombol merah digunakan untuk
kembali ke daftar kegiatan praktikum di
bab 9.
Frame panduan - Slide 4 akan muncul setelah pengguna
praktikum
menekan atau menggeser layar android
kegiatan 9-1 slide ke kiri pada slide sebelumnya.
4
- Apabila pengguna hendak membaca
Berisi:
kembali slide sebelumnya maka
- Panduan
pengguna dapat menggeser layar ke
pertanyaan dan kanan.
penugasan
- Pada slide 4 berisi panduan pertanyaan
kegiatan 9-1
diskusi dan penugasan setelah kegiatan
- Tombol
segi praktikum 9-1.
lima berwarna - Tombol merah digunakan untuk
merah
kembali ke daftar kegiatan praktikum di
bab 7.

43.

Frame panduan praktikum
kegiatan 9-2 slide
1
Berisi:
- Pengantar pada
panduan
praktikum
kegiatan 9-2
- Tombol
segi lima berwarna
merah

Panduan praktikum ini akan muncul jika
pengguna menekan tombol kegiatan 9-2
tentang kampanye anti narkoba
Panduan praktikum kegiatan 9-2 terdiri
atas 3
slide. Slide 1 terdiri atas
pengantar kegiatan praktikum
Untuk melihat slide 2 pengguna perlu
untuk menekan/ menggeser layar
android ke kiri.
Tombol merah digunakan untuk
kembali ke daftar kegiatan praktikum di
bab 9.

Frame panduan praktikum
kegiatan 9-2 slide
2
Berisi:
- Pengantar pada panduan
praktikum
kegiatan 9-2
- Tombol
segi
lima berwarna
merah
-

Slide 2 akan muncul setelah pengguna
menekan/ menggeser layar android ke
kiri pada slide sebelumnya.
Slide 2 merupakan lanjutan pengantar
dari slide sebelumnya.
Apabila hendak melanjutkan ke slide
selanjutnya, pengguna dapat menekan/
menggeser layar android ke kiri.
Apabila
hendak
melihat
slide
sebelumnya pengguna dapat menggeser
layar android ke kanan.
Tombol merah digunakan untuk
kembali ke daftar kegiatan praktikum di
bab 9.
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44.

45.

Frame panduan - Slide 3 akan muncul setelah pengguna
praktikum
menekan/ menggeser layar android ke
kegiatan 9-2 slide kiri pada slide sebelumnya.
3
- Slide 3 berisi tujuan, cara kerja,
Berisi:
pertanyaan, dan penugasan untuk
- Tujuan kegiatan kegiatan 9-2.
praktikum
- Ketika masuk ke slide 3, pengguna akan
kegiatan 9-2
melihat tujuan dan cara kerja pertama
- Cara
kerja muncul. Setelah layar android ditekan/
praktikum
digeser ke kiri cara kerja kedua akan
kegiatan 9-2
muncul.
- Pertanyaan
- Ketika pengguna menekan/ menggeser
untuk kegiatan layar android ke kiri lagi, maka
9-2
pertanyaan dan penugasan akan muncul.
- Penugasan
- Apabila
hendak
melihat
slide
untuk kegiatan sebelumnya pengguna dapat menggeser
9-2
layar android ke kanan.
- Tombol
segi - Tombol merah digunakan untuk
lima berwarna kembali ke daftar kegiatan praktikum di
merah
bab 9.
Panduan Praktikum Bab 10
Frame
cover - Ketika pengguna memilih menu sistem
panduan
reproduksi pada halaman panduan
praktikum bab 10 praktikum, maka akan muncul cover
panduan praktikum untuk bab 10 sistem
reproduksi.
- Ketika pengguna menekan (touch) layar
android, maka akan muncul menu
selanjutnya.

Frame
daftar kegiatan
praktikum pada
bab 10
Berisi:
- Tombol
kegiatan 10-1
- Tombol
kegiatan 10-2
- Tombol
kembali
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Frame ini akan muncul ketika pengguna
menekan (touch) pada frame cover bab
10
Jika ingin melakukan kegiatan 10-1,
maka pengguna dapat menekan tombol
kegiatan 10-1, begitu pula dengan
kegiatan 10-2.
Apabila hendak kembali, maka
pengguna dapat menekan tombol
kembali sehingga frame akan berpindah
ke frame daftar bab panduan praktikum.
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46.

Frame panduan praktikum
kegiatan
10-1
slide 1
Berisi:
- Pengantar
praktikum
kegiatan 10-1 - Tujuan
praktikum
kegiatan 10-1
- Tombol
segi
lima berwarna
merah

Apabila pengguna menekan kegiatan
10-1, maka akan muncul panduan
praktikum kegiatan 10-1 tentang
kesehatan reproduksi.
Pada panduan ini terdiri atas 2 slide.
Slide pertama terdiri atas pengantar dan
tujuan praktikum kegiatan 10-1.
Pada bagian pengantar, pengguna harus
membaca pengantar pada artikel yang
ada pada link. Ketika pengguna
menekan link tersebut, maka akan
langsung terhubung ke artikel pada
internet sesuai dengan link tersebut
sehingga pembaca dapat membaca
artikelnya.
- Setelah selesai membaca artikel di
internet, pengguna dapat kembali lagi ke
Media Interaktif Panduan Praktikum
Biologi kelas XI, kemudian membaca
tujuan kegiatan 10-1.
- Setelah
itu,
pengguna
menekan/menggeser layar android ke
kiri untuk melihat slide 2.
- Tombol segi lima berwarna merah
digunakan untuk kembali ke menu
daftar kegiatan praktikum pada bab 10.
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47.

Frame panduan praktikum
kegiatan
10-1
slide 2
Berisi:
- Cara
Kerja
praktikum
kegiatan 10-1
- Pertanyaan
untuk kegiatan
10-1
- Penugasan
untuk kegiatan
10-1
- Tombol
segi lima berwarna
merah
Frame panduan praktikum
kegiatan
10-2
slide 1
Berisi:
- Pengantar
praktikum
kegiatan 10-2
- Tujuan
praktikum
kegiatan 10-2
- Tombol
segi lima berwarna
merah

Ketika pengguna menekan/ menggeser
layar android ketika di slide 1, maka
slide 2 akan muncul.
Pada bagian slide 2, cara kerja pertama
akan muncul, kemudian apabila
pengguna menekan/ menggeser layar
android maka cara kerja kedua akan
muncul juga.
Ketika layar android ditekan/ digeser
lagi maka pertanyaan dan penugasan
akan muncul pula.
Apabila pengguna hendak kembali ke
slide 1, maka pengguna dapat
menggeser layar android ke kanan.
Tombol segi lima berwarna merah
digunakan untuk kembali ke menu
daftar kegiatan praktikum pada bab 10.
Apabila pengguna menekan kegiatan
10-2, maka akan muncul panduan
praktikum kegiatan 10-2 tentang studi
kasus keluarga berencana untuk
meningkatkan kualitas SDM.
Pada panduan ini terdiri atas 2 slide.
Slide pertama terdiri atas pengantar dan
tujuan praktikum kegiatan 10-2.
Setelah
itu,
pengguna
menekan/menggeser layar android ke
kiri untuk melihat slide 2.
Tombol segi lima berwarna merah
digunakan untuk kembali ke menu
daftar kegiatan praktikum pada bab 10.

Frame panduan praktikum
kegiatan
10-2
slide 2
Berisi:
- Cara
Kerja
praktikum
kegiatan 10-2
- Pertanyaan
untuk kegiatan
10-2
- Penugasan
untuk kegiatan
10-2
- Tombol
segi lima berwarna
merah

Ketika pengguna menekan/ menggeser
layar android ketika di slide 1, maka
slide 2 akan muncul.
Pada bagian slide 2, cara kerja pertama
akan muncul, kemudian apabila
pengguna menekan/ menggeser layar
android maka cara kerja kedua akan
muncul juga.
Ketika layar android ditekan/ digeser
lagi maka pertanyaan dan penugasan
akan muncul pula.
Apabila pengguna hendak kembali ke
slide 1, maka pengguna dapat
menggeser layar android ke kanan.
Tombol segi lima berwarna merah
digunakan untuk kembali ke menu
daftar kegiatan praktikum pada bab 10.
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48.

Panduan Praktikum Bab 11
Frame
cover - Cover panduan praktikum bab 11 akan
panduan
muncul ketika pengguna menekan
praktikum bab 11 tombol sistem pertahanan tubuh pada
menu daftar bab panduan praktikum.
- Untuk melanjutkan kegiatan praktikum
bab
11
pengguna
dapat
menekan/menggeser layar agar dapat
masuk ke menu daftar kegiatan panduan
praktikum bab 11.

49.

Frame
daftar kegiatan pada bab
11
Berisi:
- Tombol
kegiatan 11
- Tombol
kembali
-

Menu
daftar
kegiatan
panduan
praktikum ini muncul setelah pengguna
menekan/menggeser layar android.
Apabila hendak kembali ke menu daftar
bab panduan praktikum pengguna
menekan tombol kembali yang ada di
pojok kanan atas.
Apabila hendak melanjutkan praktikum
kegiatan 11 pengguna harus menekan
tombol kegiatan 11.

50.

Frame panduan praktikum
kegiatan 11 slide
1
Berisi:
- Pengantar
praktikum
kegiatan 11
- Tujuan
praktikum
kegiatan 11
- Tombol
segi
lima berwarna
merah

Apabila pengguna menekan kegiatan 11,
maka akan muncul panduan praktikum
kegiatan 11 tentang studi kasus
kampanye program imunisasi.
Panduan praktikum kegiatan 11 terdiri
atas 2 slide. Slide pertama terdiri atas
pengantar dan tujuan praktikum
kegiatan 11.
Setelah itu, pengguna menekan layar
android ke kiri untuk melihat slide 2.
Tombol segi lima berwarna merah
digunakan untuk kembali ke menu
daftar kegiatan praktikum pada bab 11.
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51.

Frame panduan praktikum
kegiatan 11 slide
2
Berisi:
- Cara
Kerja
praktikum
kegiatan 11
- Pertanyaan
untuk kegiatan 11
- Penugasan
untuk kegiatan
11
- Tombol
segi
lima berwarna
merah
Frame
daftar pustaka:
Berisi:
- Daftar pustaka
yang digunakan - Tombol home
berbentuk
rumah
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Ketika pengguna menekan layar android
ketika di slide 1, maka slide 2 akan
muncul.
Pada bagian slide 2, cara kerja,
pertanyaan, dan penugasan akan muncul
sekaligus.
Apabila pengguna hendak kembali ke
slide 1, maka pengguna dapat
menggeser layar android ke kanan.
Tombol segi lima berwarna merah
digunakan untuk kembali ke menu
daftar kegiatan praktikum pada bab 11.

Jika pengguna menekan menu daftar
pustaka pada home, maka akan terbuka
halaman yang berisi daftar pustaka
panduan praktikum.
Tombol home digunakan untuk kembali
ke menu utama.
Jika pengguna ingin keluar dari menu
kata daftar pustaka maka pengguna
menekan tombol home agar dapat
kembali ke home.
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52.

Frame profil slide 1
Berisi:
- Daftar pembuat
media interaktif
panduan
praktikum
Biologi kelas XI
- Tombol home
berbentuk
rumah

Jika pengguna menekan menu profil
pada home, maka akan terbuka halaman
yang berisi daftar pembuat yang terlibat
dalam pembuatan media interaktif
panduan praktikum biologi kelas XI ini.
Tombol home digunakan untuk kembali
ke menu utama.
Jika pengguna ingin keluar dari menu
profil, maka pengguna menekan tombol
home agar dapat kembali ke home.
Apabila pengguna hendak melihat profil
lengkap penyusun panduan praktikum
ini, pengguna dapat menggeser layar
android ke kiri.

53.

Frame profil slide 2
Berisi:
- Profil lengkap penyusun
media interaktif
panduan
praktikum
Biologi kelas XI
- Tombol home
berbentuk
rumah

Profil lengkap penyusun akan muncul
setelah pengguna menggeser layar
android pada slide 1 profil ke kiri.
Apabila pengguna menggeser layar
android ke kanan, maka pengguna dapat
kembal ke profil slide 1.
Tombol home digunakan untuk kembali
ke menu utama.
Jika pengguna ingin keluar dari menu
profil slide 2, maka pengguna menekan
tombol home agar dapat kembali ke
home.
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