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ABSTRAK
PENGEMBANGAN GOLEARNBIOLOGY SEBAGAI E-MODUL INTERAKTIF
BERBASIS WEB PADA MATERI FUNGI KELAS X
Permata Lutfy Pratiwi
Universitas Sanata Dharma

Kondisi pandemi COVID-19 saat ini berdampak pada kegiatan belajar
mengajar yang dilaksanakan secara daring di rumah. Pemerintah Indonesia
mengeluarkan kebijakan yaitu kegiatan dilakukan dari rumah dengan tetap dalam
pengawasan guru melalui pembelajaran daring. Berdasarkan hasil analisis
kebutuhan guru biologi di enam Sekolah Menengah Atas daerah Klaten dan
Sukoharjo terdapat permasalahan selama pembelajaran daring. Seperti kurangnya
referensi bacaan peserta didik ketika belajar dirumah. Media pembelajaran yang
digunakan kurang bervariasi dan terdapat kendala pada materi biologi saat
pembelajaran daring. Materi fungi menjadi salah satu kendala karena peserta didik
sulit membedakan contoh jamur sehingga perlu adanya media pembelajaran.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui desain dalam pengembangan, kelayakan
dan kualitas produk.
Jenis penelitian yang digunakan adalah Research and Development dengan
model ADDIE menurut Mayfield. Secara keseluruhan terdapat lima tahapan model
ADDIE. Penelitian ini menggunakan tiga tahapan yaitu analisis, desain dan
pengembangan. Validasi produk dilakukan ahli materi, ahli media dan ahli
pembelajaran biologi SMA yang kemudian dilakukan analisis data. Analisis data
yang dilakukan peneliti ada dua yaitu secara kuantitatif dan kualitatif.
Produk yang dikembangkan yaitu e-modul interaktif golearnbiology
berbasis web. Golearnbiology merupakan nama web untuk mengakses e-modul
interaktif. Hasil rata-rata penilaian dari validator sebesar 3,7 dengan kriteria
“Sangat Baik”. Berdasarkan kriteria tersebutgolearnbiology layak untuk
diujicobakan secara terbatas sesuai masukan validator.

Kata Kunci: E-modul Interaktif, Golearnbiology berbasis web, Fungi, Research
and Development, ADDIE

x

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT
THE DEVELOPMENT OF WEB-BASED GOLEARNBIOLOGY INTERACTIVE
E-MODULE ON CLASS X FUNGI MATERIAL
Permata Lutfy Pratiwi
Sanata Dharma University
The current state of the COVID-19 pandemic has an impact on teaching and
learning activities carried out online at home. The Indonesian government issued a
policy that activities were carried out from home while still under the supervision
of teachers through online learning. Based on the results of the analysis of the needs
of biology teachers in six high schools in the Klaten and Sukoharjo area there were
problems during online learning. Such as the lack of student reading references
when studying at home. The learning media used are less varied and there are
obstacles to biological material when learning online. Fungi material is one of the
obstacles because students find it difficult to distinguish examples of mushrooms so
that there is a need for learning media. This study aims to determine the design in
development, feasibility, and product quality.
The type of research used is Research and Development with the ADDIE
model according to Mayfield. Overall, there are five stages of the ADDIE model.
This research uses three stages, namely analysis, design, and development. Product
validation was carried out by material experts, media experts, and high school
biology learning experts who then analyzed the data. There are two data analyses
conducted by researchers, namely quantitative and qualitative.
The product developed is an interactive web-based Golearnbiology emodule. Golearnbiology is the name of the web for accessing interactive e-modules.
The average result of the assessment from the validator is 3,7 with the criteria of
"Very Good". Based on these criteria, Golearnbiology deserves to be tested on a
limited basis according to the validators input.

Keywords: Interactive E-module, Golearnbiology web based, Fungi, Research
and Development, ADDIE
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Awal tahun 2020 dunia dikagetkan keberadaan varian virus baru
yaitu Corona. Masyarakat di dunia menyebutnya sebagai COVID-19 yang
menyebabkan penularan dengan cepat dan kematian. Virus ini tidak hanya
berdampak di Indonesia saja. Semua negara yang terdampak COVID-19
memiliki sebuah tantangan besar bagi dunia kerja dan pendidikan. Oleh
karena itu, pemerintah di semua negara mengeluarkan kebijakan dalam
mencegah penyebaran COVID-19 yaitu lockdown. Lockdown merupakan
kegiatan membatasi aktivitas di luar rumah dan melaksanakan kegiatan
kerja maupun sekolah di rumah masing-masing (Amalia dan Sa’adah,
2020). Seluruh kegiatan dilakukan secara virtual untuk menggantikan
kegiatan tatap muka. Kondisi pandemi COVID-19 berdampak buruk dalam
perekonomian dan pendidikan.
Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan terkait kondisi
pandemi COVID-19 salah satunya pada bidang pendidikan yaitu arahan
pemerintah tentang kegiatan belajar mengajar di rumah. Kegiatan belajar
mengajar (KBM) yang biasanya dilakukan di sekolah dipindahkan di rumah
dan tetap dalam pengawasan guru melalui pembelajaran daring.
Pembelajaran daring dilaksanakan seluruh sekolah agar peserta didik tetap
mendapatkan pembelajaran dari guru masing-masing (Amalia dan Sa’adah,
2020). Pemerintah mengkaji bahwa pembelajaran daring dinilai akan
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menurunkan tingkat mutu pendidikan di Indonesia. Selama pembelajaran
daring ditetapkan terdapat permasalahan dalam proses pembelajaran.
Permasalahan yang dihadapi selama pembelajaran daring yaitu guru
harus menghidupkan suasana pembelajaran daring menjadi menarik, aktif
dan menyenangkan. Beberapa kompetensi dasar (KD) menjadi kesulitan
dalam menyampaikan saat pembelajaran daring baik di kelas X, XI, XII.
Permasalahan lain yaitu kurangnya referensi bacaan peserta didik ketika
belajar dirumah. Peserta didik yang diberikan buku acuan lebih memilih
mencari informasi melalui Google daripada buku perpustakaan.
Permasalahan tersebut bagi guru harus diselesaikan dengan adanya media
pembelajaran yang tidak memberatkan peserta didik dalam proses
pembelajaran daring.
Data hasil wawancara di SMA N 1 Karangnongko dan SMA N 1
Jogonalan setelah peneliti analisis mengalami permasalahan yang sama.
Berdasarkan informasi dari guru biologi memberikan informasi bahwa
pembelajaran daring kurang efektif. Kurangnya media pembelajaran bahan
ajar buku acuan sebagai pedoman peserta didik. Media yang selama ini
digunakan hanya Power Point yang berisi materi, dan video dari Youtube.
Selama pembelajaran daring guru menggunakan Google Classroom dan
WAgroup dengan menerapkan model pembelajaran Discovery Learning.
Materi biologi yang mengalami kesulitan ketika pelaksanaan pembelajaran
daring yaitu materi fungi karena harus mengadakan praktikum untuk
melihat secara nyata perbedaan ciri-ciri jamur dan klasifikasi jamur.
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Berikut hasil wawancara di SMA N 1 Weru selama pembelajaran
daring banyak peserta didik yang tidak aktif dan mengeluh terkait sinyal. Di
SMA 1 Weru guru biologi menggunakan media pembelajaran Power Point
berisi materi yang di kirim melalui WAgroup. Media yang digunakan
kurang bervariasi, buku acuan yang digunakan peserta didik hanya satu dan
masih kurang. Materi yang dirasa sulit yaitu fungi kelas X, karena
kurangnya media pembelajaran yang variasi. Hasil wawancara di SMA N 1
Klaten, SMA Muhammadiyah 1 Klaten, SMA N 3 Klaten dalam
menggunakan media pembelajaran sudah variasi. Kendala yang dialami ke
tiga sekolah tentang sinyal peserta didik dan keluhan dalam penyampaian
materi yang monoton.
Berdasarkan data hasil observasi di SMA N 1 Jogonalan dan
wawancara analisis kebutuhan yang telah dilakukan dengan guru mata
pelajaran biologi di enam sekolah. Media pembelajaran yang digunakan
selama pembelajaran daring belum membantu mencapai tujuan dan
indikator pembelajaran. Peserta didik masih membutuhkan buku bacaan
sebagai pedoman dalam pembelajaran daring. Materi fungi selama
pembelajaran daring menjadi kendala bagi guru dalam menyampaikan
materi tersebut. Seperti halnya kesulitan dalam mengelompokkan jenis –
jenis jamur dan membedakan ciri – ciri dari berbagai contoh jamur.
Solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan adanya variasi
media pembelajaran daring yaitu E-modul interaktif berbasis web, karena
mudah diakses baik di android maupun apple. Selain itu, dapat menjadikan
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buku acuan belajar peserta didik ketika pembelajaran daring berlangsung.
Berikut ini penelitian relevan yang digunakan peneliti sebagai referensi
yaitu menurut Permatasari dkk., (2017) dengan judul “Pengembangan Emodul Berbasis Adobe FlashPada Pokok Bahasan Sistem Reproduksi
Untuk Kelas IX MIPA SMA.”. Kemudian penelitian relevan lain menurut
Syafriah dan Bachri (2012), yang berjudul “Pengembangan E-modul pada

Mata Pelajaran Biologi Materi Pokok Animalia Invertebrata untuk Peserta
didik Kelas X di SMA Negeri 1 Dawarblandong Kabupaten Mojokerto”
Penelitian ini mengembangkan media pembelajaran berupa E-modul
dengan tiga tahap yaitu analisi, desain dan pengembangan. Peneliti
mengangkat penelitian ini dengan judul “Pengembangan E-modul Interaktif
Golearnbiology Berbasis Web Pada Materi Fungi Kelas X”.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana desain dalam mengembangkan produk E-modul interaktif
golearnbiology berbasis web pada materi fungi kelas X?
2. Bagaimana kelayakan dan kualitas produk E-modul interaktif
golearnbiology berbasis web pada materi fungi kelas X?
C. Batasan Masalah
1. Materi yang digunakan dalam penelitian pengembangan yaitu fungi KD
3.6 Menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan jamur
berdasarkan ciri-ciri dan cara reproduksinya melalui pengamatan secara
teliti dan sistematis.
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2. E-modul interaktif berbasis web merupakan buku bacaan dan latihan
soal dengan variasi video materi. E-modulini melalui web agar mudah
dibuka melalui smartphone android maupun apple.

3. Penelitian “Pengembangan E-modul Interaktif Golearnbiology Berbasis
Web Pada Materi Fungi Kelas X” hanya dilakukan sampai tahap
validasi dan revisi produk.
D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui desain dalam mengembangkan produk E-modul interaktif
golearnbiology berbasis web pada materi fungi kelas X.
2. Mengetahui kelayakan dan kualitas produk E-modul interaktif
golearnbiology berbasis web pada materi fungi kelas X.
E. Manfaat Penelitian
1. Bagi Peserta Didik
a. Sebagai salah satu sumber belajar dan mempermudah dalam
memahami materi fungi atau jamur bagi peserta didik.
b. Meningkatkan motivasi dan minat belajar mandiri peserta didik
selama pembelajaran jarak jauh.
2. Bagi Guru
a. Mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran
bagi peserta didik.
b. Sebagai alternatif guru dalam meningkatkan kulitas peserta didik
belajar biologi terutama pada materi fungi.
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3. Bagi Sekolah
a.

Sebagai referensi sumber materi biologi.

b. Sebagai alternatif solusi sekolah dalam mengatasi kekurangan
buku paket biologi bagi peserta didik.
4. Bagi Peneliti
a. Meningkatkan motivasi peneliti untuk mengembangkan berbagai
media pembelajaran yang baru dan menarik peserta didik.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Dasar Teori
2.1 Pembelajaran Daring
2.1.1 Pengertian Pembelajaran Daring
Pembelajaran

daring

merupakan

pembelajaran

dalam

mempertemukan guru dan peserta didik, dosen dengan mahasiswa untuk
melaksanakan interaksi proses pembelajaran. Pembelajaran daring saat ini
dengan bantuan jaringan internet dalam menunjang pembelajaran Kuntarto
(2017). Menurut Rumengan dkk., (2019) pembelajaran daring merupakan
implementasi kegiatan pendidikan secara daring dengan jarak jauh dalam
melaksanakan pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan
pemerataan akses dalam proses pembelajaran agar lebih bermutu.
Pembelajaran daring memiliki tujuan untuk memenuhi suatu standar
pendidikan saat ini di Indonesia. Pembelajaran daring ini memanfaatkan
teknologi informasi yang biasanya menggunakan perangkat komputer,
gadget. Pemanfaatan tersebut saling menghubungkan antara guru dengan
peserta didik, dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar.
Pembelajaran daring menggunakan teknologi informasi sangat diharapkan
mampu mengatasi proses pembelajaran agar tetap berjalan dengan baik
(Pakpahan dan Fitriani, 2020).

7
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2.1.2 Manfaat Pembelajaran Daring
Manfaat pembelajaran daring menurut Mustofa dkk., (2019) yaitu
pertama dapat meningkatkan komunikasi antara pendidik dengan peserta
didik. Kedua, tidak adanya batasan sumber belajar yang digunakan dan
bebas dalam mengakses informasi. Ketiga, meningkatnya kualitas pendidik
dalam mendapatkan infromasi karena secara terus menurus harus
menyiapkan terkait media dan model pembelajaran untuk daring ini.
2.1.3 Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Daring
Pembelajaran daring memiliki kelebihan dan kekurangan ketika
pelaksanaan pembelajaran. Berikut ini kelebihan pembelajaran daring
menurut Suhery dkk., (2020) 1) adanya fasilitas antara guru dengan peserta
didik melalui internet dimana pendidik dapat berkomunikasi. 2) pendidik
dan peserta didik dapat melakukan kegiatan pembelajaran daring tanpa
adanya batas waktu, jarak dan tempat. 3) peserta didik dapat belajar atau
me-rivew ulang bahan ajar setiap saat jika diperlukan sudah tersimpah
dikomputer atau smartphone. 4) peserta didik jika memerlukan tambahan
informasi terkait materi dapat melakukan akses internet kapan saja. 5)
pendidik dan peserta didik dapat melakukan diskusi melalui bantuan
internet dan diikuti peserta didik dengan jumlah 1 – 3 kelas dalam satu
platform yang digunakan untuk diskusi. 6) peserta didik yang semula pasif
menjadi aktif dalam berdiskusi. 7) pembelajaran daring lebih efisien apabila
dilihat dari segi jarak tempat tinggal karena bagi pendidik dan peserta didik
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yang tempat tinggal jauh dari sekolah dapat mengakses dengan mudah
ketika KBM tanpa harus melaksanakan perjalanan jauh.
Berdasarkan penelitian Mustakim (2020), selama pembelajaran
daring terdapat beberapa kekurangan antara lain jaringan internet dari
masing-masing guru maupun peserta didik terkadang tidak stabil. Bagi
peserta didik tuntutan tugas terlalu banyak dari masing-masing mata
pelajaran sulit untuk fokus ketika pembelajaran daring berlangsung. Peserta
didik lebih suka pembelajaran tatap muka daripada pembelajaran daring
karena menghabiskan banyak kuota.
2.2 Media Pembelajaran Daring
2.2.1 Pengertian Media Pembelajaran Daring
Media pembelajaran daring merupakan media yang dilengkapi dengan
alat pengontrol dan dapat dioperasikan oleh pengguna. Pengguna dapat
mengendalikan dan mengakses apa saja yang menjadi kebutuhan selama
pembelajaran daring. Media pembelajaran offlline merupakan media yang
tidak dilengkapi dengan alat pengontrol bagi pengguna. Media pembelajaran
offline biasanya beroperasi secara berurutan (Arnesi dan Hamid, 2015).
Media pembelajaran daring memanfaatkan teknologi dan internet sehingga
dapat di kontrol oleh guru atau pihak sekolah dengan memberikan materi ajar,
latihan soal atau quis dan sebagainya. Media pembelajaran daring dapat
digunakan dalam waktu kapan saja bagi pengguna.
Menurut Yaumi (2017) media pembelajaran yang berbahan seperti
cetak, teks, objek nyata, audio visual, video, internet, dan media interaktif
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yang dapat disimpan melalui DVD serta CD Room. Berbagai peralatan
tersebut

sudah

didesain

sesuai

rancangan

dan

sistematis

dalam

menyampaikan pesan pembelajaran. Bertujuan menciptakan kondisi belajar
yang efektif, efisien dan menarik. Media pembelajaran baik perangkat lunak
(Software) atau perangkat keras (Hardware) yang digunakan guru dalam
menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik. Dapat merangsang
pikiran, perasaan, perhatian, minat peserta didik, dan terjadi efektivitas serta
efisiensi dalam proses pembelajaran.
2.2.2 Jenis-Jenis Media Pembelajaran Daring
Berbagai sarana media pembelajaran daring yang digunakan dalam
proses pembelajaran yaitu Google Classroom, Whatsapp Group, Zoom,
Google Suite, Google Form, Goole Meet. Menurut Sunarti (2020),
penggunaan media pembelajaran tersebut bersifat mandiri dan memiliki
interaktifitas tinggi sehingga meningkatkan ingatan, memberikan pengalaman
belajar serta mudah dipahami oleh peserta didik. Media pembelajaran daring
untuk situasi saat ini yaitu pembelajaran daring guru hanya bisa menggunakan
media pembelajaran berbasis ICT (Information Communication Technology).
Berikut ini jenis media pembelajaran berbasis ICT yaitu Komputer,
CD, DVD, Video interaktif, Internet, sistem multimedia, dan video
conference. Pada contoh media pembelajaran ICT merupakan media
pembelajaran yang menggunakan komputer dan telekomunikasi. Media
pembelajaran ICT dapat mencakup semua bidang teknologi yang digunakan
dalam mengolah, menyimpan, menampilkan dan menyampaikan informasi
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melalui proses komunikasi. Sebagai contoh yaitu teknologi jaringan
komputer, teknologi ini seperti perangkat keras. Beberapa contoh perangkat
keras yaitu LAN, internet, wifi sedangkan perangkat lunak atau aplikasi
jaringan seperti WEB, e-mail, html, java,php dan aplikasi basis data (Hadi,
2015).
2.2.3 Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran Daring
Menurut Yaumi (2017), fungsi media pembelajaran daring yaitu
pertama penggunaan media sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi
pembelajaran yang efektif. Kedua media pembelajaran adalah bagian integral
dari semua proses pembelajaran dimana saling berhubungan dengan
komponen lain untuk menciptakan situasi belajar. Ketiga harus mengandung
makna dalam penggunaan media dengan melihat kompetensi serta bahan ajar.
Keempat media pembelajaran berfungsi dalam mempercepat kegiatan belajar
mengajar dimana peserta didik menangkap semua tujuan serta bahan ajar
lebih mudah. Kelima berfungsi untuk meningkatkan kualitas proses
pembelajaran agar memiliki nilai tinggi terhadap hasil belajar peserta didik.
Keenam membantu dalam mengurangi terjadinya penyakit verbalisme karena
media pembelajaran meletakkan dasar yang konkret untuk berfikir peserta
didik.
Beberapa manfaat media pembelajaran dalam proses belajar mengajar
yaitu penyampaian materi dapat diseragamkan atau samarkan melalui media.
Proses belajar mengajar menjadi lebih menarik, karena membangkitkan rasa
ingin tahu peserta didik. Kemudian proses belajar menjadi lebih interaktif
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seperti halnya peserta didik menjadi lebih aktif. Selain itu, jumlah waktu
belajar mengajar dapat dikurangi sebagai contoh ketika menjelaskan materi
pokok akan diganti dengan munculnya media. Manfaat lainnya dapat
memperlancar proses interaksi pendidik dengan peserta didik atau
mahapeserta didik (Istiqlal, 2018).
2.2.4 Kelebihan dan Kekurangan Media Pembelajaran Daring
Beberapa kelebihan dalam menggunakan media pembelajaran daring
menurut Arnesi dan Hamid (2015), yaitu pembelajaran yang tercipta bersifat
mandiri dan interaktivitas yang tinggi. Kemudian dapat meningkatkan ingatan
peserta didik mendapatkan banyak pengalaman ketika menggunakan berbagai
media pembelajaran. Media yang diberikan berbagai bentuk teks, audio, video
dan animasi untuk menyampaikan informasi serta memberikan kemudahan
bagi peserta didik. Peserta didik dapat berinteraksi melalui media
pembelajaran dengan temannya melalui platform. Seperti halnya mengirim
email, komentar diforum diskusi, menggunakan ruang chat dan video
conference untuk berkomunikasi secara langsung tanpa harus bertatap muka.
Kekurangan menggunakan media pembelajaran dalam proses
pembelajaran daring yaitu pertama memerlukan koneksi jaringan internet
yang cukup dan stabil. Kedua memerlukan waktu yang lama dalam
pembuatan media berbasis ICT.
2.3 Karakteristik Penggunaan IT (Information Technology)
Selama pandemik virus corona pemberlakuan work from home
banyak yang menghabiskan waktu untuk mengerjakan tugas sekolah.
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Menurut Mustakim (2020), aktivitas dalam mengerjakan tugas sekolah
peserta didik adalah menggunakan handphone.Kebanyakan peserta didik
tidak bisa menahan diri dalam bermain handphone, karena pembelajaran
menggunakan gadget. Penggunaan gadget dengan durasi yang cukup lama
dan intensitas terlalu sering akan mengalami keluhan. Beberapa keluhan
yaitu mata kelelahan akibat menatap gadget terlalu lama, mengeluhkan sakit
kepala, dan sering mengantuk.
Karakteristik dari penggunaan gadget yang berlebihan bagi anak
sekolah yaitu peserta didik juga mengalami keluhan psikologis secara tidak
sadar. Keluhan secara psikologis yaitu perasaan yang selalu ingin cepat
selesai, bosan dengan kegiatan pembelajaran, pusing, khawatir dan resah.
Contoh diatas merupakan dampak akibat penggunaan gadget baik secara
fisik maupun psikologis peserta didik akibat berlebihan penggunaan gadget
untuk pembelajaran.
Berdasarkan uraian teori diatas dapat disimpulkan bahwa
penggunaan gadget atau lainnya yang berbasis ICT sangat berpengaruh.
Pengaruh baik fisik remaja maupun psikologi yang dirasakan dalam
penggunaan gadget. Sehingga pembelajaran daring sangat mempengaruhi
psikologis penggunaan gadget peserta didik karena mengerjakan tugas yang
cukup lama. Kemudian pembelajaran berbasis IT dan semua pengerjaan
menggunakan gadget. Secara tidak langsung peserta didik akan mengalami
keresahan, khawatir, pusing dan kebosanan yang tinggi.
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2.4 E-modul Interaktif
2.4.1 Pengertian E-modul Interaktif
E-modul interaktif adalah sebuah modul yang berbasis komputer
menggunakan format elektronik dan dapat dioperasikan dengan komputer
atau smartphone. E-modul merupakan media pembelajaran yang digunakan
sebagai alat bantu proses pembelajaran. E-modul interaktif merupakan
media pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, video, dan
cara evaluasi yang sudah dirancang secara sistematis menurut Imansari dan
Ina (2017). Prinsip dari E-modul interaktif disini pengguna dapat
mengalami interaksi dan bersikap aktif. Aktif yang dimaksud seperti
memperhatikan gambar, tulisan dan variasi warna dalam E-modul serta
berbagai video, suara, animasi dan beberapa latihan (Ricu dan Najuah,
2020).
2.4.2 Fungsi dan Manfaat E-modul Interaktif
Fungsi dan manfaat dalam menggunakan E-modul antara lain dapat
mengalihkan perhatian peserta didik dari membuka konten-konten yang
tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Memberikan berbagai pilihan bagi
peserta didik dalam mencari sumber yang menarik, interaktif dan menjawab
rasa ingin tahu mereka. Memberikan solusi peserta didik dalam
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara bijak.
Memberikan tantangan kepada guru dalam mengikuti kemajuan teknologi
informasi dalam dunia pendidikan (Partono, 2019).
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2.4.3 Kelemahan dan Kelebihan E-modul Interaktif
Berikut merupakan beberapa kelebihan dan kekurangan E-modul
daripada modul cetak. Menurut Arsal dkk., (2019) kelebihan E-modul
interaktif dibandingkan modul cetak yaitu E-modul selalu bersifat interaktif
dimana memberikan feedback kepada peserta didik. Memudahkan dalam
navigasi, E-modul dapat menampilkan gambar kemudian audio serta
animasi yang dilengkapi berbagai tes formatif. E-modul dapat memberikan
umpan balik secara otomatis kepada peserta didik saat menggunakan Emodul. Kelebihan lainya menurut Raharjo dkk., (2017) E-modul bagi
peserta didik yaitu dapat mengalami interaksi dan bersikap aktif. E-modul
interaktif dapat meningkatkan kompetensi literasi sains dalam penguasaan
materi. E-modul sangat efektif dan praktis digunakan sebagai media
pembelajaran ketika pembelajaran daring.
Beberapa kekurangan E-modul atau modul elektornik antara lain
pertama E-modul harus menggunakan perangkat elektronik dan software
khusus. Kedua, menggunakan sumber daya tenaga listrik untuk membuka
E-modul. Ketiga, E-modul harus dibuka dengan format elektronik, apabila
di smartphone tidak bisa harus mendownload WPS terlebih dahulu
(Priyanthi dkk., 2017).
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2.4.4 Karakteristik E-modul Interaktif
Berikut ini karakteristik E-modulinteraktif secara umum menurut
Arsyad (2012) :
1. Tampilan pada gambar dengan kombinasi warna harus menarik
2. Bahasa dalam E-modul harus jelas dan mudah dipahami
3. Materi yang dicantumkan secara interaktif
4. E-modul interaktif berisi sesuai kebutuhan untuk akomodasi gaya
belajar peserta didik yang berbeda
5. Sesuai karakteristik dengan budaya populasi yang ditargetkan
6. Sesuai karakteristik peserta didik, materi, dan tujuan
7. Sebagai alternatif dalam pembelajaran
8. Dapat menampilkan virtual learning environment
9. Berisi kegiatan pembelajaran yang utuh tidak terpisah-pisah
2.5 Website
2.5.1 Pengertian Website
Website adalah suatu kumpulan halaman – halaman yang berisi
informasi, kemudian disimpan dalam internet dan bisa diakses atau dilihat
melalui jaringan internet. Perangkat – perangakt internet yang dapat
mengakses internet sendiri seperti komputer atau smartphone. Berikut
definisi web merupakan kata penyederhanaan dari dunia komputer yaitu
World Wide Web, dimana definisi tersebut bagian dari teknologi internet.
World Wide Web disingkat dengan nama www, merupakan sistem jaringan
berbasis client-server menggunakan protokol HTTP (Hyperteks Transfer
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Protocol) dan TCP/IP (Transmisson Control Protocol/ Internet Protocol)
sebagai media. Keduan sistem tersebut saling berkaitan, sehingga sulit
untuk membedakan antara HTTP dan WWW (Hastanti dkk., 2015).
Secara umum website dapat dibagi menjadi empat jenis yaitu 1) web
search engine merupakan web untuk melakukan pencarian dokumen
contohnya Google dan alltheweb. 2) web portal adalah web yang berisi
kumpulan link, search engine dan informasi lainnya, contoh berupa yahoo
dan AOL. 3) web perusahaan diaman web yang mendeskripsikan suatau
layanan, fasilitas terakit informasi tentag suatu perusahaan. 4) weblog atau
blog merupakan situs internet dimana pemilik atau pembuat blog dapat
menuliskan apa saja pandangan pengguna. Pengguna internet dan sebagai
pemilik blog atau weblog ini biasanya disebut sebagai blogger (Rahman
dkk., 2016).
2.5.2 Fungsi Website
Website memiliki beberapa fungsi dan manfaat yang cukup besar bagi
penguna. Berikut ini merupakan fungsi website secara umum menurut
Imaningtyas dkk., (2016) yaitu sebagai alat komunikasi seperti chatting,
web base email. Kemudian berfungsi sebagai informasi dan website
informasi sebagai contoh yaitu news, profile, library, referensi. Fungsi
lainnya sebagai intertainment dimana website juga memiliki fungsi sebagai
hiburan dunia maya seperti game online, musik online dan sebagainya.
Terkakhir berfungsi sebagai transaksi dimana website dapat dijadikan
sebuah sarana untuk bertransaksi online.
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2.5.6 Kelemahan dan Kelebihan Website
Kelebihan dalam menggunakan website secara umum yaitu
memberiikan tampilan yang komunikatif, kreatif, adanya media bergerak.
Sehingga, siapapun dalam menggunakan website dapat terbantu terutama
peserta didik dalam menyerap materi. Kelebihan lainnya berupa perangkat
lunak yang mudah digunakan dan sangat sederhana. Kemudian dapat
dioperasikan

diberbagai hardware maupun software dan

mudah

dikembangkan menjadi media pembelajaran. Kelemahan pada koneksi
sebuah internet, dimana internet lancar semua akan dibuka dengan cepat.
Apabila internet lambat atau sulit jangkauannya website akan lambat dalam
membuka mater atau file – file lainnya (Shinta dkk., 2014).
2.6 Pembelajaran Berbasis Web
2.6.1 Pengertian Pembelajaran Berbasis Web
Pembelajaran berbasis web adalah proses pembelajaran dengan
menggunakan web browser sebagai tempat menampilkan suatu materi.
Selain itu, sebagai tempat berdiskusi dan membahas materi materi tersebut
selama pembelajaran. Pembelajaran berbasis web dapat menghubungkan
pendidik dengan peserta didik dalan ruang online. Diterapkannya
pembelajaran berbasis web, peserta didik dan guru dapat diskusi tentang
materi diluar jam pembelajaran (Rhamandica dkk., 2016).
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Pembelajaran berbasis web lainnya dapat diartikan sebagai inovasi
yang mempunyai kontribusi tinggi setiap pembelajaran. Proses belajar saat
ini tidak terus menerus mendengarkan ceramah uraian materi dari pendidik.
Akan tetapi, peserta didik juga melaksanakan aktivitasnya seperti
mengamati, melakukan, mendemonstrasikan dan sebagainya. Pembelajaran
berbasis web sangat tepat digunakan, karena sistem pembelajaran
melibatkan berbagai media. Media yang ada seperti teks, gambar, audio,
video, animasi dalam pembelajaran berbasis web (Januarisman and Anik,
2016).
2.6.2 Konsep Pembelajaran Berbasis Web
Belajar melalui website memiliki syarat yang harus dipenuhi untuk
menciptakan pembelajaran berbasis web. Syarat pertama yaitu adanya
akses dengan berbagai sumber informasi melalui internet. Kedua informasi
tentang tata letak sumber informasi atau materi yang akan didapatkan oleh
pengguna web. Ketiga beberapa sumber data dapat diakses dengan bebas
dan gratis tanpa administrasi. Mewujudkan pembelajaran berbasis web
tidak hanya sekedar meletakkan atau menempelkan materi ke dalam web
saja. Akan tetapi, digunakan sebagai media alternatif pengganti media
berbasis kertas untuk menyimpan dokumen. Web diterapkan untuk
mendapatkan sisi keunggulannya yaitu dimana yang tidak dimiliki kertas
maupun yang lain (Anissa, 2017)
2.6.3 Kelemahan dan Kelebihan Pembelajaran Berbasis Web
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Pembelajaran berbasis web memiliki kelebihan dan kelemahan jika
diterapkan dalam proses belajar mengajar. Berikut ini merupakan
kelebihan menggunakan pembelajaran berbasis web yaitu pertama, dapat
diakses secara online sehingga kapan saja bisa. Kedua, dapat diakses oleh
peserta didik melalui komputer atau laptop, smartphone serta perangkat
lunak lainnya yang mendukung seperti web browser. Ketiga, membantu
dalam meningkatkan pemahaman peserta didik ketika sedang latihan soal.
Keempat, peserta didik bebas mendownload beberapa konten yang tersedia
dalam pembelajaran berbasis web untuk belajar offline (Sari dan Hary,
2017).
Berdasarkan penelitian Januarisman dan Anik (2016), kekurangan
dalam pembelajaran berbasis web yaitu banyaknya guru belum menguasai
berbasis web. Kemudian banyaknya tugas guru tidak hanya membut
pembelajaran berbasis web dan keterbatasan dana serta waktu pengelolaan.
Pembelajaran berbasis web bagi guru haurs belajar lagi untuk
mengoperasikannya.
2.7 Penelitian RnD Model Pengembangan ADDIE
Peneliti dalam mengembangkan produk media pembelajaran
menggunakan model pengembangan ADDIE menurut Mayfield (2011).
Berikut ini definisi masing-masing langkah pengembangan model ADDIE
yaitu:
1. Analisis (Analysis) merupakan tahapan seorang peneliti untuk
menetapkan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik,
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kemampuan yang harus didapatkan peserta didik. Tahapan ini
memberikan panduan yang jelas tentang yang dibutuhkan peserta didik.
Apabila hasil produk pembelajaran ketika sampai tahap evaluasi dapat
digunakan masuk kembali pada tahap analisis sebab hasil utama dari
tahap ini yaitu tujuan pembelajaran.
2. Desain (Design) merupakan tahap dalam mengidentifikasi dan
merancang tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan bahan.
Tahap ini menetapkan startegi untuk metode pembelajaran agar
mencapai sesuai tujuan pembelajaran. Secara umum merancang desain
yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan setelah mengidentifikasi
tujuan pembelajaran.
3. Pengembangan (Development) merupakan tahapan pengembangan
dalam membuat konten pembelajaran yang mencakup keseluruhan
kerangka belajar seperti sistem e-learning, latihan, kuliah dan materi
yang dipilih sesuai. Pada tahap ini membuat uji coba produk media dari
ahli untuk menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai tahap desain
terpenuhi atau tidak. Selanjutnya dilakukan koreksi dari ahli sebelum
menyampaikan produk pembelajaran.
4. Implementasi (Implementation) merupakan tahapan merealisasikan dari
tahap sebelumnya kepada peserta didik ketika melaksanakan proses
belajar mengajar. Tujuan tahap ini untuk mengidentifikasi perbedaan
seperti kesenjangan antara pengembangan pengetahuan yang aktual dan
diinginkan untuk perbaikan di masa depan.
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5. Evaluasi (Evaluation) merupakan tahap terakhir peneliti menilai dalam
pencapaian tujuan pembelajaran, efisiensi pelaksanaan, teknis yang
menghambat pembelajaran berlangsung dan peluang teridentifikasi
tujuan pembelajaran baru. Tahapan ini penting karena memberikan
informasi untuk meningkatkan program selanjutnya dan menyarankan
pengembangan lebih lanjut sesuai identifikasi terakhir.
2.8 Materi Fungi atau Jamur
Materi fungi dengan KD 3.6 Mengelompokkan jamur berdasarkan
ciri-ciri, cara reproduksi, dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan.
Kemudian kompetensi keterampilan 4.6 Menyajikan laporan hasil
investigasi tentang keanekaragaman jamur dan peranannya dalam
kehidupan. Jamur termasuk organisme eukariotik karena sel penyusunya
memiliki membran inti. Fungi merupakan heterotrof dan mengabsorpsi
nutrient dari lingkungan di luar tubuhnya. Fungi sangat beranekaragam
dan tersebar luas, fungi juga memiliki beberapa kesamaan ciri-ciri
sehingga sulit membeda beberapa fungi. Fungi menunjukkan peranan
yang beranekaragam seperti sebagai dekomposer, parasit, serta
mutualisme. Fungi memperbanyak dirinya dengan menghasilkan spora
dalam jumlah yang sangat banyak baik secara seksual maupun aseksual.
Fungi digolongkan ke dalam empat divisi yaitu Chytridiomycota,
Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota. Divisi Chytridiomycota sering
dikatakan sebagai bentuk peralihan antara Protista dengan jamur. Divisi
Zygomycota tubuh tersusun atas hifa semnositik, dan reproduksinya
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berupa seksual melalui peleburan gamet. Divisi Ascomycota tubunya
tersusun atas miselium berhifa septa dan divisi ini hidup di air. Kemudian
berkembangbiak dengan cara seksual membentuk spora. Divisi
Basidiomycota aktivitasnya adalah menguraikan polimer lignin pada kayu
dan berbagai bagian tumbuhan yang lain. Fase aseksual jamur
Basidiomycota ditandai dengan pemebntukan konidum sedangkan fase
seksualnya ditandai dengan membentuk basidiospora.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
24

B. Penelitian Relevan
Berikut merupakan penelitian relevan yang dapat mendukung
penelitian ini, diantaranya dapat dilihat pada tabel 2.1:
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Relevan
No.

Nama

Judul Penelitian

Informasi Relevan

Penulis
1.

Arsal

dkk., Pengembangan

(2019)

Metode penelitian Pengembangan modul

Media

pembelajaran Biologi berbasis pendekatan

Pembelajaran

E- saintifik.

modul

Materi

Sistem

Peredaran

Hasil

penelitian

pembelajaran E-modul

materi

media
Sistem

Peredaran Darah telah bersifat praktis.

Darah pada Kelas Persentase perolehan respon positif baik
XI MIPA SMAN 6

respon guru maupun respon peserta didik.

Barru.

Berdasarkan hasil validasi dari aspek media
dan aspek materi telah memiliki derajat
validitas yang valid dengan rerata 4,3.

2.

Permatasari

Pengembangan E- Validitas E-modul berbasis Adobe flash

dkk., (2017)

modul

Berbasis

tergolong valid dengan presentase penilaian

Adobe Flash Pada 84,66%. Kepraktisan E-modul tergolong
Pokok

Bahasan

sangat praktis dengan presentase 91,11%.

Sistem Reproduksi Efektifitas E-modul berbasis Adobe flash
Untuk

Kelas

IX

MIPA SMA.

pada pokok bahasan sistem reproduksi
untuk pembelajaran

Biologi

di

SMA

tergolong efektif.
3.

Syafriah dan Pengembangan E- Penelitian

ini

menggunakan

model

Bachri,

modul Pada Mata pengembangan ADDIE. Model ini disajikan

(2012)

Pelajaran
Materi

Biologi

dengan

Pokok

tahapan

Animalia

sederhana

menggunakan

yaitu Analysis,

Development,

lima

Design,

Implementation,

and

Invertebrata untuk Evaluation. Hasil penelitian ini dapat
Peserta didik Kelas
X di SMA Negeri 1

disimpulkan

bahwa E-modul

layak
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No.

Nama

Judul Penelitian

Informasi Relevan

Penulis
Dawarblandong

digunakan dengan presentase 87,5% dari

Kabupaten

ahli materi dan ahli media.

Mojokerto

Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian relevan dapat
disimpulkan bahawa media pembelajaran E-modul berbasis web layak dan
valid. Manfaat yang diperoleh dari ketiga penelitian relevan di atas yaitu
memberikan sebuah gambaran mengenai E-modul yang valid dan layak
diujicobakan selama pembelajaran. Selain itu, terdapat saran terakait E-modul
interaktif yang berbasis web untuk peneliti gunakan dan dikembangkan.
Keterbaruan

penelitian

yang akan

dikembangkan

sebelumnya, dapat dilihat pada Gambar 2.1

dengan

penelitian
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Pengembangan Media
Pembelajaran

Arsal dkk., (2019)
 Pengembangan
media E-modul.
 Sistem
Peredaran
Darah.
 Media E-modul layak
dan valid.
 E-modul
tingkat
SMA kelas XI.

Permatasari dkk., (2017)
 Pengembangan media
E-modul.
 Sistem Reproduksi
 E-modul
tergolong
efektif, sangat praktis
serta produk layak
digunakan.
 E-modul tingkat SMA
kelas IX.

Syafriah dan Bachri
(2012)
 Pengembangan media
E-modul.
 Animalia
 E-modul
layak
digunakan.
 E-modul tingkat SMA
kelas X.

Perbedaan dari penelitian relevan yaitu:
 Pengembangan media E-modul interaktif
 Materi fungi
 E-modul layak untuk diujicobakan secara terbatas
 E-modul Interaktif tingkat SMA kelas X

Gambar 2.1 Literatur Map Keterbaruan Penelitian
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C. Kerangka Berpikir
Materi fungi merupakan jenis materi yang memiliki cukup luas
dalam memahami dan membedakan klasifikasi jamur. Sehingga
memerlukan media pembelajaran yang efektif dan interaktif dalam
menyampaikan materi. Berdasarkan hasil observasi di SMA N 1 Jogonalan
dan wawancara dengan guru biologi keenam sekolah serta ketiga sekolah
mengatakan bahwa materi fungi mengalami kesulitan ketika daring. Materi
tersebut semula tidak mengalami kesulitan dan ketika daring menjadi
kesulitan karena sulit membedakan contoh-contoh jamur. Selain itu, buku
acuan dalam pembelajaran daring masih kurang, dan peserta didik
terkendala sinyal. Solusi terkait strategi pembelajaran peneliti akan
mengembangkan media pembelajaran berupa E-modul interaktif berbasis
web.
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Permasalahan:

Solusi:

1. Peserta didik lebih memilih
informasi
melalui Google
daripada buku perpustakaan.
2. Materi fungi semula tidak sulit
ketika
daring
menjadi
permasalahan.
3. Guru harus menghidupkan
suasana menjadi menarik, aktif
dan menyenangkan.

1. Menambah
variasi
media
pembelajaran berdasarkan kebutuhan
sekolah dan mempermudah peserta
didik dalam memahami materi jamur
disaat pembelajaran daring.
2. Memberikan strategi pembelajaran
dengan
membuat
media
pembelajaran interaktif dimana ada
umpan balik bagi peserta didik dalam
menggunakan media tersebut.

1. “Pengembangan Media Pembelajaran E-modul Materi Sistem Peredaran Darah
Pada Kelas XI MIPA SMAN 6 Barru” (Arsal dkk., 2019).
2.“ Pengembangan E-modul Berbasis Adobe Flash Pada Pokok Bahasan Sistem
Reproduksi Untuk Kelas IX MIPA SMA” (Permatasari dkk., 2017).
3. “Pengembangan E-modul Pada Mata Pelajaran Biologi Materi Pokok Animalia
Invertebrata Untuk Peserta didik Kelas X Di SMA Negeri 1 Dawarblandong
Kabupaten Mojokerto” (Syafriah dan Bachri, 2012).

Peneliti memberikan solusi yaitu “Pengembangan E-modul Interaktif Golearnbiology
Berbasis Web Pada Materi Fungi Kelas X”. E-modul ini bersifat menarik dan sesuai KI
KD serta indikator yang sudah ditetapkan kurikulum 2013.

Validasi produk media pembelajaran bertujuan untuk mengetahui kelayakan dan
kualitas produk berdasarkan ahli materi, ahli media dah ahli pembelajaran biologi SMA.

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Penelitian
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan Research and
Development (RnD). Research and Development merupakan penelitian,
merancang, memproduksi suatu produk yang kemudian diujikan validitas
produk tersebut. Model pengembangan ADDIE (Analysis, Design,
Development, Implementation, Evaluation) yang digunakan peneliti
menurut (Mayfield, 2011). Berikut ini merupakan langkah – langkah dalam
menggunakan model pengembangan ADDIE di penelitian ini:

1. Analysis
(Analisis)

2. Design
(Desain)

5. Evaluation
(Evaluasi)

3. Development
(Pengembangan)

4. Implementation
(Implementasi)

Gambar 3.1 Langkah-langkah Model Pengembangan ADDIE
(Mayfield, 2011)
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B. Definisi Operasional
Definisi operasional yang digunakan penelitian ini yaitu:
1. Media pembelajaran

yang akan

dikembangkan

yaitu media

pembelajaran E-modul interaktif berbasis web.
2. Media pembelajaran E-modul interaktif merupakan sebuah modul yang
berbasis

komputer menggunakan format elektronik dan dapat

dioperasikan dengan komputer atau smartphone. E-modul berisi materi
fungi, video, gambar, dan latihan soal yang dapat dikerjakan peserta
didik secara langsung.
3. Pembelajaran berbasis web yaitu proses pembelajaran dengan
menggunakan web browser sebagai tempat menampilkan suatu materi.
4. Materi

fungi KD 3.6

Menerapkan

prinsip klasifikasi untuk

menggolongkan jamur berdasarkan ciri-ciri dan cara reproduksinya
melalui pengamatan secara teliti dan sistematis.
C. Langkah-Langkah Penelitian Pengembangan
Tahapan penelitian model ADDIE menurut Mayfield (2011), ada
lima tahap. Peneliti hanya menggunakan tiga tahapan saja yaitu Analysis,
Design, dan Development. Pada tahap Implementation, Evaluation peneliti
tidak melanjutkan, karena keterbatasan waktu yang dilakukan peneliti untuk
melasanakan tahapan implementasi yaitu uji coba produk secara terbatas di
dalam kelas bersama peserta didik. Tahapan evaluasi tidak dilakukan karena
peneliti tidak melaksanakan ke empat tahapan tersebut. Berikut ini langkah
– langkah model pengembangan ADDIE yaitu:
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1. Analisis (Analysis)
Kegiatan

tahap

ini

menganalisis

permasalahan

selama

pembelajaran daring di sekolah yang ditemukan melalui observasi dan
wawancara. Tujuannya untuk memperoleh gambaran persepsi guru
mengenai media pembelajaran yang diguankan selama daring.
Mengetahui fakta permasalahan yang terjadi dalam pemahaman Guru
Biologi terakit media pembelajaran dalam memenuhi kebutuhan pada
materi fungi kelas X. Permasalahan yang ditemukan selama
pembelajaran daring tentang media pembelajaran kurang bervariasi,
pembelajaran daring melalui Google Classroom sebagian peserta didik
tidak aktif diskusi dan menjawab pertanyaan copy-paste dari Google
bukan dari buku panduan.
Berdasarkan hasil analisis permasalahan guru membutuhkan
media pembelajaran yang bervariasi. Peneliti menyimpulkan bahwa
media yang akan dikembangkan sesuai permasalahan di atas yaitu Emodul interaktif berbasis web. Media pembelajaran yang baru ini untuk
memenuhi kebutuhan selama pembelajaran daring dan tercapainya
tujuan pembelajaran materi fungi.
2. Desain (Design)
Tahap desain ini peneliti melakukan perancangan suatu produk
yang disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi
dalam pembelajaran daring. Tujuan yaitu membuat produk E-modul
untuk membantu meningkatkan proses pembelajaran daring. Proses
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pengembangan produk dimulai dari menentukan desain media
pembelajaran yang sesuai dengan permasalahan. Desain yang
ditentukan dalam E-modul interaktif berbasis web untuk tampilan
horizontal, warna yang digunakan hijau perpaduan putih. Menyusun
materi yang akan dimasukkan ke dalam E-modul interaktif, membuat
latihan soal, RPP daring, Silabus dan LKPD. Pada tahap ini peneliti
menentukan model pembelajaran yang digunakan yaitu Discovery
Learning dalam menyampaikan materi menggunakan E-modul.
3. Pengembangan (Development)
Tahap pengembangan peneliti berkegiatan untuk membuat produk
media pembelajaran E-modul interaktif berbasis web. Kegiatannya tidak
hanya memilih dan membuat produk saja tetapi dilaksanakan validasi
produk kepada validator. Selanjutnya melaksanakan revisi produk
berdasarkan hasil validasi yang di dapat peneliti. Berbagai kegiatan
tersebut diselesaikan pada tahap pengembangan ini sehingga produk
yang di implementasikan benar-benar sudah jadi dan sesuai desain.
Peneliti hanya membatasi sampai pada tahap pengembangan dalam
melaksanakan pengembangan produk media pembelajaran.
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D. Spesifikasi Produk
Penelitian ini menghasilkan golearnbiology sebuah produk media
pembelajaran berbasis web, berikut ini spesifik produk yang akan
dikembangkan antara lain:
1. Golearnbiology merupakan nama web untuk mengakses E-modul
berbasis web yang berisi materi fungi kelas X.
2. Canva pada penelitian ini berfungsi sebagai aplikasi dalam
merancang tampilan E-modul.
3. Materi pada golearnbiology berisi tentang macam-macam jamur,
klasifikasi jamur, peranan dalam kehidupan, simbiosis jamur dengan
organisme lain, dan pengembangbiakan.
4. Menu utama golearnbiology terdiri atas petunjuk, pengantar, KI dan
KD, materi pembelajaran, latihan soal (evaluasi), dan profil.
5. Media pembelajaran memuat teks penjelasan materi, gambar tentang
contoh-contoh jamur, video dan latihan soal pada quis pilihan ganda
terdapat pembahasan yang muncul.
6. Keterbaruan produk ini berupa penjelasan dalam latihan soal pada
quis pilihan ganda serta peserta didik dapat mengerjakan secara
langsung. Menu materi terdapat peta konsep yang tertulis sub bab
materi sehingga dapat di klik secara langsung pada E-modul. Peserta
didik bebas membaca materi tanpa harus klik next atau selanjutnya.
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E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Berikut ini teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu:
1. Observasi dan Wawancara
Observasi dilakukan ketika pelaksanaan PLP KP di SMA N 1
Jogonalan pada bulan Juli-Agustus 2020. Selama satu bulan peneliti
melaksanakan observasi pembelajaran daring melalui Google Classrom
dan Telegram di kelas X MIPA 1-4. Menindak lanjuti hasil obervasi
tersebut, peneliti kemudian melakukan wawancara dengan guru biologi
di enam sekolah tingkat SMA pada bulan September 2020. Wawancara
tersebut dilakukan menggunakan daftar wawancara seperti yang
disajikan pada Lampiran 10. Kisi- kisi pertanyaan wawancara dapat di
lihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

No.
1.

2.
3.
4.
5.

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Pertanyaan Analisis Kebutuhan
Aspek Pertanyaan
Nomor Pertanyaan
Pengalaman mengajar biologi:
1, 2, 3
- Identitas guru
- Lama mengajar
Pelaksanaan pembelajaran
4,5,6,7,8
Penggunaan IT dalam pembelajaran daring
9,10,11,12,13
Media dan model pembelajaran
14,15,16,17,18,19,20
Materi dan evaluasi pembelajaran
21,22,23,24

2. Validasi Produk
Validasi produk dilakukan oleh ahli materi dan ahli media
pembelajaran yang terdiri dari ahli pembelajaran biologi, satu dosen ahli
materi fungi dan satu dosen ahli pada bidang IT. Kegiatan ini dilakukan
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dengan membagikan kuisoner yang dibedakan menjadi dua yaitu
kuisoner validasi materi dan media pembelajaran. Kuisoner tersebut
diberikan kepada masing-masin ahli. Daftar pertanyaan lembar validasi
secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 6 dan Lampiran 7. Berikut
ini kisi-kisi lembar validasi dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3:
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Lembar Validasi Produk E-modul
Interaktif Pada Ahli Materi
Aspek
Indikator
Nomor
Jumlah
yang
pertanyaan
butir
dinilai
Kesesuaian materi dengan KD
1
1
dan KI
Materi
Rangkuman atau cakupan materi
3, 4
2
Kesesuaian
materi
dengan
2, 9
2
indikator dan tujuan pembelajaran
Kejelasan dalam
5
1
penulisan,gambar, dan video
Kesesuaian dengan keterkinian
6, 8
2
Kelengkapan penyajian materi
7, 10
2

Tabel 3.3 Kisi – Kisi Instrumen Lembar Validasi Produk E-modul
Interaktif Pada Ahli Media Pembelajaran
Indikator
Aspek
Nomor
Jumlah
yang
pertanyaan
butir
dinilai
Media
Penggunaan perangkat lunak 1,2,3
3
(Software)
Penggunaan E-modul interaktif
6,7
2
Bahasa yang digunakan
4,5
2
Komunikasi audio visual di dalam 8,9,10
3
E-modul interaktif
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F. Teknik Analisis Data
Analisis data merupakan langkah paling penting dalamResearch and
Development untuk memperoleh hasil penelitian yang relevan. Data yang
didapatkan dalam penelitian apabila tidak dianalisis akan menjadi data
mentah. Berikut ini merupakan teknik analisis yang digunakan peneliti
yaitu:
a. Analisis deskriptif kualitatif
Teknik analisis ini mengumpulkan data-data dari hasil observasi
di SMA N 1 Jogonalan dan wawancara analisis kebutuhan peneliti
menggunakan teknik wawancara untuk menggali potensi dan
permasalahan yang dihadapi guru selama pembelajaran daring. Setelah
itu, menggunakan teknik kuisoner pada langkah implementasi dilakukan
uji ahli materi dan media pembelajaran. Data yang diperoleh dari kedua
teknik pengumpulan data akan dianalisi untuk mengetahui sejauh mana
kelayakan media E-modul interaktif yang dikembangkan peneliti. Data
yang sudah terkumpul dan dianalisis kemudian hasil dari analisis berupa
deskripsi.
b. Analisis deskriptif kuantitatif
Teknik analisis kuantitatif merupakan data yang diperoleh
berbentuk angka yang nantinya pada instrumen kuisoner berbentuk
skor. Analisis data kuantitatif didapatkan dari hasil instrumen validasi
media pembelajaran dan materi melalui kuisoner yang diberikan kepada
validator. Pada penskoran kuisoner yang digunakan skala likert dengan
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kategori sebagai berikut: Skor 1: Sangat Tidak Setuju, Skor 2: Kurang
Setuju, Skor 3: Setuju, Skor 4: Sangat Setuju. Berikut ini total skor yang
diperoleh dari validator akan dirata-rata dengan rumus dibawah ini
(Arikunto, 2009):
Rata-rata=

∑x
n

Keterangan :
∑ x = Total keseluruhan skor
n

= Jumlah item pernyataan kuisoner

Berikut merupakan rumus Skala Likert untuk mengetahui interval
penilaian skala numerik menurut (Arikunto, 2009).
RS = m-n/b
Keterangan :
m = Angka tertinggi dalam pengukuran
n = Angka terendah daam pengukuran
b = Banyaknya kategori
Hasil dari perhitungan kemudian di rata-rata dan dikonversikan dari
kuantitatif menjadi kualitatif sesuai dengan kategori dalam Skala Likert:
Tabel 3.4 Skala Likert
Interval Skor
3,25 ≤ x ≤ 4
2,5 ≤ x < 3,25
1,75 ≤ x < 2,5
1 ≤ x < 1,75

Kategori
Sangat Baik
Baik
Kurang Baik
Sangat Kurang Baik
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G. Indikator Keberhasilan Penelitian
Indikator keberhasilan penelitian ini dikatakan berhasil apabila
memenuhi indikator sebagai berikut:
1. Terciptanya produk media pembelajaran E-modul interaktif berbasis
web.
2. Produk dikatakan layak untuk diujicobakan secara terbatas apabila
memiliki kriteria “Sangat Baik” yaitu pada rentang skor 3,25 ≤ x ≤ 4.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENGEMBANGAN PRODUK AWAL
1. Hasil Analisis Kebutuhan
Langkah pertama yaitu melakukan observasi ketika melaksanakan
PLP KP di SMA N 1 Jogonalan. Observasi dilakukan saat pelaksanaan
pembelajaran daring melalui Google Classroom. Hasil observasi
menunjukkan bahwa peserta didik kelas X sebagian peserta didik tidak aktif
dalam

pembelajaran serta

banyaknya

peserta

didik

yang tidak

memanfaatkan buku paket dari perpustakaan untuk dibaca. Banyaknya
peserta didik hanya copy-paste materi dari Google bukan dari buku paket
yang sudah disediakan dari sekolah. Langkah kedua menindaklanjuti hasil
observasi peneliti melaksanakan wawancara terkait analisis kebutuhan
selama pembelajaran daring. Peneliti menggunakan metode wawancara
pada guru biologi di enam sekolah. Keenam sekolah yaitu SMA N 1 Klaten,
SMA N 3 Klaten, SMA N 1 Karangnongko, SMA N 1 Jogonalan, SMA
Muhammadiyah 1 Klaten dan SMA N 1 Weru Sukoharjo.
Wawancara bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi
selama pembelajaran daring di sekolah. Beberapa data dari wawancara guru
biologi tidak terstruktur sehingga informasi penting perlu ditambah dengan
guru yang berkaitan yaitu guru biologi kelas X. Wawancara dilakukan
dengan lima aspek pertanyaan, 24 butir pertanyaan terkait pembelajarann
daring dapat dilihat pada Tabel 3.1 tentang kisi-kisi pertanyaan wawancara
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analisis kebutuhan. Peneliti melaksanakan kegiatan PLP KP di SMA N 1
Jogonalan sehingga memperoleh data tidak terstruktur dan informasi yang
di dapat perlu ditambah dengan cara wawancara guru biologi terkait.
Hasil wawancara dari keenam sekolah dijadikan sebagai acuan
untuk mengembangkan media pembelajaran E-modul interaktif berbasis
web. Hal ini, peneliti mengembangkan E-modul interaktif berbasis web
untuk memenuhi kebutuhan selama pembelajaran daring. Berikut ini
merupakan ringkasan hasil wawancara keenam sekolah:
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Tabel 4.1 Ringkasan Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
Kisi-Kisi

Pertanyaan
SMA N 1
Klaten

Pelaksanaan
Pembelajaran

Apakah yang
menjadikan
kendala dalam
proses
pembelajaran
biologi ?

Apa
yang
membuat
peserta didik
tertarik ketika
pembelajaran
berlangsung
ketika
pembelajaran
daring seperti
ini?
Pembelajaran
yang diberikan
oleh bapak/ibu

SMA N 3
Klaten

Selama
mengajar
tidak tetapi
sulitnya
ketika
ulangan
harian tidak
tahu peserta
didik
menyontek /
tidaknya.
Ya, dengan
media
pembelajaran
yang
bervarisa, bisa
game, video

Kurang
terpantau
aktivitas
peserta didik

Akun Google
Suite,
terkadang

Google
Classroom,
WAGroup.

Jawaban
SMA
SMA N 1
Muhammadiyah 1
Weru
Klaten
Selama
daring Sulit
sulit
memantau memantau
peserta didik dan peserta didik
banyak peserta
apakah sudah
didik
yang membaca
menyimak
materi
atau
belum.

Praktik yang Ketika
menyenagkan ilustrasi
seperti
ada video-video
video
yang
dishare, kuis
pakai quizizz

Eduprint,
WAGroup

ada
dan

SMA N 1
Jogonalan

SMA N 1
Karangnongko

Tidak
bisa
memberikan
materi dengan ppt
bersuara
lagi
sehingga
sulit
menjelaskan
materi yang abtrak

Memberikan
media
pembelajaran
yang menarik
peserta didik.
Peserta didik
hanya
suka
ketiak
menonton video
materi.

Ada
video
dalam PPT

Ketika ada
quizizz

Ada
video
dalam materi

WAGroup,
Google Suite,
Google Form

WAGroup,
Microsoft 365,
Google Classroom Google

kui
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Kisi-Kisi

Pertanyaan
SMA N 1
Klaten

guru
saat
pembelajaran
daring
ini
biasanya
menggunakan
platform apa?

Zoom/Google
meet.
Pembelajaran
dengan
Google
Classroom.

Menurut
bapak/ibu guru
perencanaan
pembelajaran,
jika dilihat dari
indikator
ketercapaian
dalam
memberikan
materi dengan
pembelajaran
daring
ini
apakah sudah
terwujud?

Sudah
tercapai
melalui
berbagai nilai
peserta didik.

SMA N 3
Klaten

Jawaban
SMA
SMA N 1
Muhammadiyah 1
Weru
Klaten

SMA N 1
Jogonalan

SMA N 1
Karangnongko

Classroom dan
WAGroup.

Indikator
kurang
tercapai
karena
pembelajaran
online tidak
bisa maksimal
dan
sesuai
indikator.

Tercapai,
walaupun
tidak
sempurna seperti
mengajar di kelas.

Sudah berjalan
tetapi ya itu
tidak semua
bisa
tersampaikan
indikator
luring
ke
daring. Karena
keterbatasan
waktu
pembelajaran
berbeda
dengan luring
dan daring.

Tercapai
itu
tercapai
kalau
indikator
tetapi
kan
terkadang
tidak sesuai yang
saya harapkan.

Kalau dibilang
tercapai
atau
tidaknya jelas
tidak, karena
tidak
semua
tersampaikan
sesuai
yang
sudah dibuat.
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Kisi-Kisi

Pertanyaan
SMA N 1
Klaten

Media
dan
Model
Pembelajaran

Selama
pembelajaran
daring
ini
bapak/ibu guru
dalam
menyampaikan
materi
biasanya
menggunakan
model
dan
media
pembelajaran
seperti apa?
Menurut
bapak/ibu guru
dilihat
dari
adanya
pembelajaran
daring seperti
ini, model dan
media
pembelajaran
yang
sesuai
untuk
diberikan saat
pembelajaran
seperti apa?

SMA N 3
Klaten

Discovery , Discovery dan
PJBL
dan PJBL
media berupa
ppt, video,

Praktikum
sederhana
yang
dapat
dilakukan
oleh peserta
didik secara
mandiri
di
rumah selain
itu
dengan
menggunakan
metode
pembelajaran
yang
bervariasi

Media
pembelajaran
lebih variasi
terutama yang
berusara, ada
ilustrasi.
Semacam
quizizz begitu
yang
anak
suka.

Jawaban
SMA
SMA N 1
Muhammadiyah 1
Weru
Klaten
Discovery
Discovery,
Inquariy
Ilustrasi dengan
gambar-gambar
yang peserta didik
bisa
membayangkan
atau diminta untuk
observasi secara
langsung

Saya
selalu
menggunakan
ilustrasi
yang
dapat
menggambarkan
sesuai
dalam
materi-materi.

Lebih
ke
media
pembelajaran,
karena anakanak biar tidak
bosen. Lebih
diberikan
media
yang
interaktif tapi
tidak
memakan
kuota
yang
banyak.

SMA N 1
Jogonalan

SMA N 1
Karangnongko

Discovery

Discovery dan
PJBL

Media
pembelajaran yang
untuk daring tidak
menggunakan
kuota
banyak.
Yang terpenting
tidak dari Youtube
karena
banyak
anak
mengeluh
tentang itu. Untuk
model discovery
sudah baik-baik
saja selama daring
maupun luring.

Ketika
PJJ
anak-anak
harus dituntut
aktif mandiri
ya,
sehingga
harus
diperbanyak
media
pembeljaran
yang
menyenangkan
seperti
video
materi
tidak
hanya
PPT
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Kisi-Kisi

Pertanyaan
SMA N 1
Klaten

SMA N 3
Klaten

Jawaban
SMA
SMA N 1
Muhammadiyah 1
Weru
Klaten

SMA N 1
Jogonalan

supaya
peserta didik
tidak bosan

Apakah
harapan
bapak/ibu guru
terkait
pengembangan
media
dan/
model
pembelajaran
dalam
pemberian
materi
ke
peserta didik?

Ada
video
praktikum
peserta didik
agar
dilaksanakan
dirumah
dengan
mandiri.
Intinya
mengenai
praktikum
yang masih
sulit
untuk
daring.

Meningkatkan
kemandirian
peserta didik
dengan
berbagai
model&media
pembelajaran
yang ada

Ilustrasi/media
interaktif
yang
dapat
membuat
peserta
didik
menjadi
termotivasi
sehingga
minat
belajar
mandiri
meningkat

Lebih
ke
media
pembelajaran,
karena peserta
didik
butuh
yang
unikunik
ya
mas/mbak tapi
yang
tidak
memakan
kuota
berlebihan.
Saya
rasa
kalau hanya
materi
saja
akan bosan.

Media
pembelajaran yang
tidak hanya PPT
karena
peserta
didik cepat bosan.
Kemudia mediamedia yang bisa
membuat peserta
didik
interaktif
dan termotivasi.

SMA N 1
Karangnongko

terus.
Kalau
model saya rasa
discovery,
PJBL
sudah
membantu
selama daring
ini. Hanya saja
media
pembelajaran
yang
perlu
variasi.
Harapan saya
ada inovasi baru
untuk
media
pembelajaran
agar
peserta
didik
termotivasi
belajar mandiri.
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Kisi-Kisi

Materi
Pembelajaran

Pertanyaan

Selama
pembelajaran
daring media
dan
model
pembelajaran
yang bapak/ibu
guru terapkan,
apakah mudah
diterima oleh
peserta didik
dan efektif ?
Berdasarkan
proses
pembelajaran
yang
sudah
direncanakan
bapak/ibu
guru, materi
pada kelas X,
XI, dan XII
yang
dirasa
cukup
sulit
untuk
diajarkan?
Dilihat
dari
tolak
ukur

SMA N 1
Klaten

SMA N 3
Klaten

Mudah
diterima oleh
peserta didik
tetapi kalau
soal efektif
saya
rasa
masih kurang
efektif untuk
PJJ saat ini.

Menerima,
tetapi
tidak
efektif karena
online tidak
bisa
memantau
secara
langsung.

Metabolisme
(XII)

Iya susah bagi
peserta didik

Jawaban
SMA
SMA N 1
Muhammadiyah 1
Weru
Klaten

SMA N 1
Jogonalan

SMA N 1
Karangnongko

Sangat diterima Diterima tetapi
oleh peserta didik kurang efektif
walaupun
sebagian
yang
aktif.

Beberapa peserta
didik saja yang
menerima
saya
rasa
masing
kurang efektif.

Sebagian
peserta
didik
menerima
sebagian tidak
merespon.
Tidak
efektif
untuk daraing

Animalian(X),
Koordinasi
(XI) dilihat dri
nilai UH

Virus(X), Sel(XI),
Regulasi
(XI),
Metabolisme(XII),
Genetika(XII),
Mutasi(XII),

Klasifikasi(X),
Sistem
Koordinasi
(XI),
Jamur
(X)

Metabolisme(XII),
Animalia
(X),
Sistem Regulasi
(XI), Jamur (X)

Animalia (X),
Virus
(X),
system
imun
(XI),
Sistem
saraf (XI) dan
meatbolisme
(XII),
Jamur
(X)

Itu menurut
peserta didik

Iya
itu
sulit
berdasarkan hasil

Sulit, karena
dilihat
nilai

Iya sulit, karena
itu
butuh

Susah
dilihat

karena
nilai

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
46

Kisi-Kisi

Evaluasi
Pembelajaran

Pertanyaan

Jawaban
SMA
SMA N 1
Muhammadiyah 1
Weru
Klaten
nilai
ulangan kognitif saja
harian dan nilai- menurun.
nilai lainnya.

SMA N 1
Klaten

SMA N 3
Klaten

pemahaman
peserta didik
dan
ketercapaian
indikator
pembelajaran
apakah materi
tersebut juga
dirasa susah di
pahami bagi
peserta didik?

karena harus
banyak
variasi yang
digunakan
mediannya
dan model.

semua materi
yang
saya
sebutkan
dirasa sulit.

Menurut
bapak/ibu guru
perangkat
pembelajaran
apa yang perlu
dikembangkan
untuk
menunjang
pembelajaran
jarak jauh atau
daring saat ini?
Apakah
ketercapaian
KKM dalam
pelajaran

Media
pembelajaran
untuk
praktikum
mandiri

Perlu
ditingkatkan,
tidak hanya
buku
dari
sekolah, tetapi
bisa
mengambil
dari mana saja
yang menarik
peserta didik

Tentu berbeda
antara
satu
kelas dengan
kelas yang

KKM hampir Berbeda
untuk
sama
tetapi kelas regular dan
rata-rata KKM non-reguler
dalam setiap

Media
pembelajaran yang
interaktif

SMA N 1
Jogonalan

SMA N 1
Karangnongko

pegangan sumber
yang
ringkas,
mudah dimengerti
peserta didik.

kognitif
dari
tahun ke tahun
memang pada
materi tersebut.

Media
pembelajaran,
sumber
belajar
karena
peserta
didik
jenuh
apabila
dikasih
sumber
yang
banyak atau tidak
ringkas

Media
pembelajaran,
sumber belajar
karena
disini
saat ini tidak
ada LKS, buku
paket 1 untuk
berdua

Tentu sangat Hampir
sama
beda ada ynag untuk rata-rata
unggul
dan
rendah

Berbeda-beda
untuk kelas 1
dengan
yang
lain.

Media
dan
perangkat
pembelajaran
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Kisi-Kisi

Pertanyaan
SMA N 1
Klaten

Biologi
di
kelas
IPA
memiliki ratarata kelas yang
sama?
Apakah
terdapat
hambatan atau
kendala dalam
melaksanakan
evaluasi
pembelajaran
saat ini?

SMA N 3
Klaten

Jawaban
SMA
SMA N 1
Muhammadiyah 1
Weru
Klaten

SMA N 1
Jogonalan

SMA N 1
Karangnongko

Engga, belum ada

Ya kadang ada
peserta
didik
yang
mengerjakan
tidak
sesuai
deadline karena
alasan sinyal

lain pasti ada kelas
kelas
yang heterogen
menonjol.

Tidak
ada,
peserta didik
juga
mnegerjakan
dengan baik

Tidak
bisa Tidak ada kendala
hanya kognitif selama ini
saja
melainkan
afektif
dan
psikomotor.
Afektif dilihat
dari
cara
peserta didik
menanggapi
melalui chat

Sejauh ini ya
ada kendala
yaitu
harus
mengejarngejar peserta
didik
untuk
mengerjakan
soal.
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Analisis kebutuhan ini dilakukan untuk membantu dan mengetahui
terkait ketersedian media pembelajaran selama pembelajaran daring. Hasil
dari rangkuman wawancara Tabel 4.1 terdapat tiga aspek pertanyaan yang
digunakan peneliti sebagai acuan dalam pembuatan produk. Ketiga aspek
terdiri dari aspek pelaksanaan pembelajaran, media dan model
pembelajaran, materi dan evaluasi pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran
daring yang menarik bagi peserta didik yaitu terdapat video dan quis dalam
materi. Guru biologi keenam sekolah masing-masing menggunakan model
pembelajaran Discovery Learning dan Project Based Learning yang
diterapkan pembelajaran luring maupun daring. Model pembelajaran yang
digunakan guru biologi selama pembelajaran daring dimodifikasi agar
sesuai dengan materi dan kondisi saat ini yaitu online.
Hasil dari wawancara analisis kebutuhan di enam sekolah tersebut
menunjukkan

bahwa

selama

pembelajaran

daring

peserta

didik

membutuhkan buku panduan materi. Guru harus menghidupkan suasana
pembelajaran daring menjadi menarik, aktif dan menyenangkan. Selama
pembelajaran daring materi fungi kelas X merupakan salah satu materi yang
cakupannya luas serta peserta didik merasa kesulitan. Ketika pembelajaran
luring materi fungi tidak merasa kesulitan tetapi pembelajaran daring
menjadi permasalahan dalam menyampaikan. Peserta didik yang diberikan
buku acuan lebih memilih mencari informasi melalui Google daripada buku
perpustakaan. Guru membutuhkan media pembelajaran yang menarik dan
lengkap isi materi fungi seperti gambar jamur, dan video-video singkat
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tentang contoh klasifikasi jamur. Media pembelajaran yang dibutuhkan
yaitu dengan mengembangkanE-modulinteraktif berbasis web untuk
materifungi.
Pembelajaran daring sebelumnya guru hanya menggunakan Google
Classroom, video link Youtube, buku paket dari sekolah yang terbatas
sehingga perlu pengembangan E-modul tersebut. Berdasarkan analisis
kebutuhan terkait pengembangan E-modul oleh peneliti mendapatkan
dukungan dari guru untuk mengembangkan E-modul berbasis web. Ide
pengembangan E-modul interaktif berbasis web ini mendukung untuk
kegiatan selama pembelajaran daring dimana, E-modul dapat dibuka pada
waktu kapan saja. Peneliti menyimpulkan dari beberapa sekolah yang telah
dipaparkan diatas, bahwa pengembangan media pembelajaran dinilai
penting. Adanya media pembelajaran membantu menunjang kegiatan
pembelajaran daring dan peserta didik lebih mudah memahami materi kapan
saja. Pengembangan media pembelajaran E-modul berbasis web sekolah
belum

pernah

menggunakan

selama

pembelajaran

daring

untuk

menyampaikan materi.
2. Deskripsi Produk Awal
Prosedur dalam mengembangkan produk E-modul interaktif
berbasis web ini, pertama peneliti memilih materi fungi berdasarkan hasil
analisis kebutuhan dari enam sekolah tingkat SMA selama pembelajaran
daring. Langkah kedua peneliti merancang perangkat pembelajaran seperti
Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Indikator Pembelajaran
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berdasarkan KD yang sudah dipilih, Silabus, dan LKPD. Langkah ketiga
peneliti merancang tampilanE-modulberbasis web secara keseluruhan
menggunakan canva, penyusunan materi, video, gambar, pembuatan soal
dan jawaban yang disusun ke dalam microsoft word.
Perancangan isi dan desain E-modul disesuaikan dengan kebutuhan
sekolah untuk memenuhi pembelajaran daring serta sesuai indikator
pembelajaran yang sudah dibuat. Berikut ini merupakan proses pembuatan
E-modul interaktif berbasis web yaitu:
1) Pembuatan Desain dan Microsoft Word
Peneliti merancang tampilan produk golearnbiology menggunakan
canva dan microsoft word. Canva berfungsi sebagai rancangan tampilan Emodul yang kemudian disimpan dalam bentuk JPG dan disusun ke dalam
microsoft word secara berurutan. File microsoft word ini berfungsi sebagai
panduan dalam pembuatan model E-modul interaktif berbasis web. Berikut
ini merupakan urutan dalam microsoft word yang nantinya menjadi sebuah
E-modul berbasis web dimulai dari cover, menu, materi, dan latihan soal.
2) Rancangan Awal Produk
Beberapa gambar, link video serta jenis font dan ukuran sudah sesuai
sehingga mudah untuk diaplikasi ke dalam E-modul berbasis web. Menu
utama E-modul nantinya terdiri atas petunjuk, kata pengantar, materi,
evaluasi, dan profil. Pada menu evaluasi terdapat latihan soal dikerjakan
secara langsung di E-modul dan beberapa soal untuk dikerjakan dalam buku
tugas masing-masing. Produk ini nantinya digunakan guru dalam
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menunjang pembelajaran daring dan menjadikan acuan bacaan oleh peserta
didik yang tersimpan dalam bentuk E-modul. Berikut ini rancangan awal
produk E-modul interaktif berbasis web yang dikembangkan peneliti yaitu:
Pertama yaitu pembuatan desain untuk cover E-modul yang nantinya
sebagai awalan peserta didik dalam membuka E-modul tersebut. Cover ini
berisikan judul E-modul dan kata “MULAI” dapat diklik secara langsung.

Gambar 4.1 Link E-modul dan Cover E-modul
Berikut gambar diatas merupakan link E-modul interaktif berbasis
web yang dapat diketik di Google akan tertuju pada cover atau halaman
depan web E-modul. Setelah klik “MULAI” akan muncul bagian kedua
menu utama atau home pada E-modul interaktif berbasis web.
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Gambar 4.2 Menu utama “Home”
Pada menu utama atau home E-modul, untuk memunculkan
beberapa menu yang terdapat pada

menu utama harus klik ikon

home. Setelah klik ikon tersebut akan muncul enam menu utama pada Emodul

interaktif

berbasis

web

dimana

tampilan

menu

utama

dikombinasikan gambar yang sesuai materi. Keenam menu utama atau
home yaitu petunjuk, kata pengantar, KI dan KD, materi, evaluasi dan profil.
Pengguna apabila ingin memilih menu selanjutnya dapat klik sesuai yang
diinginkan pengguna atau klik panah bawah kanan untuk melanjutkan ke
halaman berikutnya tanpa harus kembali ke menu utama.
Sub menu pentujuk terdapat informasi mengenai penggunaan Emodul terkait sub menu lainnya. Sub menu kata pengantar mengenai
terbuatnya E-modul ini untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran daring.
Kemudian sub menu KI dan KD yaitu mengarah pada kompetensi inti secara
umum dan kompetensi dasar materi fungi. Selanjutnya sub menu materi
terdiri dari sub bab materi fungi, gambar, video dan soal-soal. Sub menu
evaluasi berisi latihan soal essay, LKPD, dan latihan soal pilihan ganda.
Terakhir sub menu profil peneliti dalam mengembangkan produk E-modul.
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Berikut ini desain produk sub menu golearnbiology sebagai E-modul
interaktif berbasis web:
1) Sub Menu 1: Petunjuk
Bagian menu pertama yaitu petujuk, menu ini pengguna dapat
membaca petunjuk dalam menggunakan E-modul interaktif. Setiap menu
yang akan diklik atau ditampilkan terdapat ikon home dibagian kiri atas.
Ikon home dapat diklik kemudian muncul tampilan keenam menu utama dan
pengguna bisa memilih menu sesuai pilihan.

Gambar 4.3 Menu Petunjuk
2) Sub Menu 2: Kata Pengantar
Menu kata pengantar berisi tentang ungkapan peneliti dalam
mengembangkan produk E-modul interaktif golearnbiology berbasis web.
Selain itu, peneliti mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT dalam
mengembangkan produk untuk memenuhi kebutuhan selama pembelajaran
daring.

Gambar 4.4 Tampilan Menu Kata Pengantar
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3) Sub Menu 3: KI dan KD
Pada Gambar 4.5 terdapat menu Kompetensi Dasar dan
Kompetensi Inti, jika klik menu tersebut akan disajikan terkait kompetensi
dasar serta kompetensi dasar keterampilan. Sebelum ke menu materi peserta
didik harus klik menu KI dan KD terlebih dahulu untuk mengetahui KD
kognitif dan KD keterampilan pada materi tersebut.

Gambar 4.5 Tampilan Menu KI dan KD

4) Sub Menu 4: Materi
Berikut ini tampilan menu materi pada halaman utama terdapat peta
konsep, pendahuluan, indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran.
Menu materi fungi terdapat beberapa sub bab materi seperti pengertian,
struktur dan ciri-ciri jamur, cara reproduksi, klasifikasi, simbiosis jamur
dengan organisme lain, peran jamur dikehidupan dan cara budidaya jamur.
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Gambar 4.6 Tampilan Menu Materi Peta Konsep dan Pendahuluan

Gambar 4.7 Tampilan Menu Materi Indikator dan Tujuan
Pada menu materi seperti Gambar 4.6 terdapat tampilan peta
konsep peserta didik dapat klik secara langsung sub bab materi fungi yang
diinginkan maka slide tampilan E-modul akan tertuju sesuai pilihan.
Sehingga peserta didik bebas ingin mempelajari bagian apa saja tanpa
mengurutkan halaman. Sedangkan Gambar 4.7 terdapat indikator
pembelajaran, indikator keterampilan, tujuan pembelajaran setelah halaman
pendahuluan. Tujuan dituliskan indikator dan tujuan pembelajaran agar
peserta didik mudah memahami sebelum memperdalam materi dalam Emodul interaktif tersebut.
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Gambar 4.8 Tampilan Pengertian dan Cara Hidup

Gambar 4.9 Tampilan Struktur Tubuh dan Cara Reproduksi

Tampilan Gambar 4.8 menunjukkan materi fungi mulai dari
pengertian dimana peserta didik dapat memahami materi sesuai urutan
indikator pembelajaran yang tertulis di halaman depan. Setiap sub bab
materifungi dilengkapi dengan beberapa link video Youtube dan gambar.
Link video dari Youtube dapat diklik secara langsung oleh peserta didik
yang terletak pada sub bab materi. Gambar 4.9 terdapat contoh struktur
tubuh jamur, setiap slide E-modul terdapat dua contoh gambar jamur dan
bebrapa contoh dapat di lihat pada link Youtube yang dicantumkan. Slide
cara reproduksi jamur secara keseluruhan terbagi menjadi dua yaitu
reproduksi vegetatif dan generatif.
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Gambar 4.10 Tampilan Klasifikasi Jamur

Gambar 4.11 Tampilan Contoh Jamur

Pada Gambar 4.10 terdapat tampilan klasifikasi jamur yang terdiri
dari Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota.
Masing-masing dari klasifikasi terdapat contoh gambar jamur dan link video
terkait klasifikasi tersebut seperti Gambar 4.11. Setiap klasifikasi diberikan
penjelasan tentang cara reproduksi dan ciri-ciri masing-masing klasifikasi
jamur. Peserta didik mendapatkan informasi lebih mendalam dengan klik
link video yang sudah disediakan masing-masing klasifikasi jamur. Tujuan
adanya video agar peserta didik tidak bosan dalam membaca ringkasan
materi dalam E-modul.
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Setelah halaman klasifikasi jamur terdapat sub bab materi tentang
peran menguntungkan dan merugikan jamur bagi kehidupan sehari-hari.
Seperti Gambar 4.12 dibawah ini:

Gambar 4.12 Tampilan Peran Jamur
Pada slide E-modul peran jamur menguntungkan dan merugikan
terdapat tabel nama-nama jamur serta peranan masing-masing jamur.
Peranan jamur dituliskan secara keseluruhan tidak dibagi berdasarkan
klasifikasi masing-masing jamur.

5) Sub Menu 5: Evaluasi
Menu setelah materi yaitu evaluasi seperti Gambar 4.13 terdapat
soal essay dan beberapa gambar kemudian peserta didik mendiskusikan
permasalahan tersebut. Soal essay pada E-modul tidak dapat dikerjakan
secara langsung di E-modul karena terdapat batasan ruang penyimpanan
pada web sehingga peserta didik dapat mengerjakan soal essay di buku tugas
biologi masing-masing.
Halaman selanjutnya yaitu LKPD dan peserta didik diminta untuk
mengerjakan sesuai perintah yang terdapat pada halaman tersebut. Peserta
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didik dapat mengerjakan melalui buku tulis atau buku tugas yang sesuai
perintah guru.

Gambar 4.13 Menu Evaluasi

Gambar 4.14 Tampilan Soal Pilihan Ganda
Apabila selesai memahami tugas dari materi jamur, peserta didik
dapat mengerjakan latihan soal. Latihan soal ini peserta didik dapat klik
“MULAI QUIZ” yang terletak dibawah tabel tugas. Peserta didik diberikan
kebebasan waktu dalam mengerjakan latihan soal pilihan ganda, soal dapat
dikerjakan secara langsung dalam E-modul. Ketika peserta didik sudah
mengerjakan secara langsung di E-modul mereka akan mengetahui benar
atau salah dan terdapat pembahasan masing-masing soal latihan. Latihan
soal pilihan ganda pada menu evaluasi menjadikan media pembelajaran
interaktif bagi peserta didik.
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6) Sub Menu 6: Profil
Terakhir menu profil terdapat identitas penulisE-modulinteraktif
berbasis web. Indentitas penulis antara lain nama penulis, alamat e-mail,
program studi dan nama instansi penulis yang ditempuh.

Gambar 4.15 Tampilan Menu Profil

Tujuan dikembangkan produk ini membantu peserta didik untuk
memenuhi kebutuhan selama pembelajaran daring dimana E-modul ini
mudah untuk diakses. E-modul interaktif berbasis web ini dapat
disebarluaskan melalui platform Whatsapp, Google Classroom, Zoom,
Google Meet dan Telegram dalam bentuk link. Cara menggunakan E-modul
pengguna dapat mengakses link berikut http://golearnbiology.com/ .
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B. HASIL VALIDASI PRODUK
Validasi produk dilakukan pada dua aspek yaitu validasi materi dan
validasi media pembelajaran. Validasi materi dilakukan oleh seorang dosen
Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma yang
memiliki kompetensi di bidang materi Jamur. Ahli pembelajaran biologi
yaitu validator 1 dan validator 2 untuk melakukan validasi sebagai
pengguna produk tersebut. Validasi pada media pembelajaran dilakukan
oleh tiga validator yang terdiri dari satu dosen Program Studi Teknik
Informatika Universitas Sanata Dharma yang berkompetensi di bidang IT
dan ahli pembelajaran biologi. Validasi produk bertujuan untuk mengetahui
kelayakan produk yang dikembangkan dalam penelitian ini. Hasil dari
validasi yang dilakukan adalah masukan dan saran dari validator untuk
memperbaiki produk agar menjadi layak digunakan dalam kegiatan
pembelajaran daring. Uraian lengkap hasil validasi disajikan sebagai
berikut:
1. Hasil Validasi Materi
Validasi materi dilakukan untuk menilai kesesuaian materi
dalam E-modul interaktif berbasis web edukatif dengan angket kuisoner
yang diisi oleh tiga validator. Berikut ini merupakan hasil rekapitulasi
data validasi produk oleh ahli materi pembelajaran yaitu:
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Tabel 4.2 Hasil Rekapitulasi Data Validasi Materi
Hasil Perolehan Skor
Validator Validator Validator
1
2
3

No

Indikator Pertanyaan

1.

Materi di dalam E-modul sudah
sesuai dengan KI, KD dan
indikator materi

3

4

4

Materi yang di dalam E-modul
sesuai
dengan
indikator
pencapaian pada RPP
3. Ringkasan
materi
mudah
dipahami
4. Keluasan dan kedalaman materi
pada E-modul sudah sesuai
5. Kejelasan penulisan, gambar
dan video pada materi dalam Emodul
6. Contoh-contoh bagian materi
sesuai dengan terkini
7. Penyajian materi dalam Emodul sudah lengkap
8. Materi pembelajaran sesuai
tingkat peserta didik kelas X
SMA
9. Kesesuaian materi dengan
tujuan pembelajaran dalam
RPP yang telah disusun
10. Secara keseluruhan, materi
yang disusun dalam E-modul
dapat mengedukasi peserta
didik.
Jumlah Skor
Rata-Rata Skor
Rata-Rata Total
Kriteria Keseluruhan

4

4

4

3

4

3

4

3

3

4

4

3

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

4

3

4

2

37
37

39
39
37
Sangat Baik

34
34

2.
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Berdasarkan Tabel

4.2

menunjukkan

bahwa

media

pembelajaran golearnbiolgysebagaiE-modulinteraktif berbasis web
pada materi fungi memiliki rata-rata skor 3,7 dengan kriteria sangat
baik. Produk E-modul layak untuk uji coba secara terbatas dengan revisi
produk berdasarkan saran validator. Saran dari ketiga validator
selanjutnya digunakan peneliti dalam tahap revisi produk.
Secara umum validator materi banyak memberi komentar dan
saran perbaikan terkait penggunaan kalimat agar sesuai dengan kaidah
bahasa Indonesia. Rincian komentar dan saran dari ke tiga validator
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.3 Saran dan Komentar Ahli Materi
No. Nama
Validator
Ahli Materi
1.
Validator 1

2.

Validator 2

3.

Validator 3

Komentar

Saran Perbaikan

- Terlalu
banyak - Warna pada backgorund
deskripsi pada materi
sebaiknya diganti biru atau
fungi
putih
- Warna
Background - Perbanyak video agar
pada peta konsep terlalu
peserta
didik
mencolok
mendiskripsikan sendiri
- Sumber link video - Tuliskan sumber link video
belum ada
- Warna
Background - Warna background diganti
pada peta konsep terlalu
warna pastel saja jangan
mencolok
merah
- Gambar cara reproduksi - Gambar reproduksi jamur
jamur secara umum
diganti
kurang jelas
- Ditambahkan
gambar
- Video materi jangan
jamur bisa gambar jamur
terlalu lama
seperti kartun, animasi dll
- Perhatikan
penulisan,
(boleh ditambahkan boleh
spasi, pemenggalan kata
tidak)
dan tanda hubung
- Keluasan
dan - Susuan kalimat diperbaiki
kedalaman materi masih
pada latihan soal per
kurang
submateri
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No. Nama
Validator
Ahli Materi

Komentar

Saran Perbaikan

- Sebagian besar link - Link video pada klasifikasi
video sudah bagus tetapi
basidiomycota
diganti
ada
yang
kurang
dengan link yang lebih
kredibel
kredibel
- Materi yang disusun - Sebaiknya
tulisan
terlalu
singkat
menggunakan ukuran font
sedangkan video di
yang lebih kecil agar bisa
Youtube lebih lengkap
memuat
tulisan
lebih
- Cermati
kembali
banyak. Sehingga tiap
pengertian autotrof dan
lembar web dapat berisi
simbiosis
pada
tulisan yang lebih panjang.
- Perbaiki
pengertian
glosarium
autotrof dan simbiosis

2. Hasil Validasi Media
Validasi media dilakukan untuk mengetahui penilaian tentang
media gambar, video, tampilan font dan warna, tata letak objek dalam
E-modul. Validasi dilakukan melalui kegiatan pengisisan kuisoner
tentang media pembelajaran oleh ketiga validator. Berikut ini
merupakan hasil rekapitulasi data validasi produk oleh ahli media
pembelajaran yaitu:
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Tabel 4.4 Hasil Rekapitulasi Data Validasi Media
No

Indikator Pertanyaan

A.

Aspek Penggunaan

Hasil Perolehan Skor
Validator Validator Validator
1
2
3

1. E-modul interaktif berbasis web
dapat dioperasikan dengan
mudah
2. Tidak
rumit
dalam
menggunakan E-modul
3. E-modul
interaktif
dapat
diimplementasikan
dengan
berbagai software
4. Petunjuk penggunaan sangat
jelas dan mudah
B. Aspek Bahasa

3

4

3

4

4

3

3

3

4

4

3

3

5.

Bahasa yang digunakan tidak
bertele-tele dalam E-modul
Bahasa bersifat jelas dan
komunikatif
Aspek Tampilan

3

4

4

4

4

4

Alur E-modul interaktif berbasis
web sistematis, runut dan jelas
8. Penggunaan warna, layout
design tidak mencolok
9. Kreatif dalam ide penuangan
baik warna, font dan video
bersuara
10. Penggunaan design, kalimat,
video dan suara bersifat
mengedukasi
Jumlah Skor
Rata-Rata Skor
Rata-Rata Total
Kriteria Keseluruhan

4

4

3

3

3

4

4

4

3

4

4

4

36
36

37
37
37
Sangat Baik

35
35

6.
C.
7.
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Tabel 4.3 menunjukkan bahwa hasil validasi dari ahli media
bahwa media pembelajarangolearnbiolgymemiliki rata-rata skor 3,7
dengan kriteria sangat baik. Produk E-modul layak untuk diujicobakan
secara terbatas dengan revisi produk. Revisi produk dilakukan oleh
peneliti berdasarkan komentar dan saran perbaikan dari ketiga validator
ahli media pembelajaran.
Secara keseluruhan ketiga validator ahli media memberikan
saran perbaikan yaitu memberikan nomer halaman pada menu materi
dan mengganti warna background yang mencolok. Berikut ini
merupakan rician komentar dan saran perbaikan dari ke tiga validator
ahli materi:
Tabel 4.5 Saran dan Komentar Ahli Media
No. Nama
Validator
Ahli Media
1.
Validator 1

2.

Validator 2

Komentar

Saran Perbaikan

- Sudah bagus untuk
desain anak SMA kelas
X
- Huruf sudah sesuai,
warna tidak mencolok
dan tidak kontras
- Hanya saja pada warna
peta konsep terlalu
moncolok
- Mudah dio perasikan
- Sebaiknya panah untuk
selanjutnya
diakhir
halaman menu bisa
dihilangkan, jika tidak
berfungsi lagi
- Warna pada peta konsep
terlalu kontras

- Diganti untuk warna peta
konsep
agar
tidak
mencolok.

- Background peta konsep
diganti
- Panah kembali pada menu
kata
pengantar
bisa
dihapus/tidak
- Menu Evaluasi LKPD
identitas
sebaikanya
digabungkan
dengan
indikator,
tujuan
pembelajaran karena masih
ada ruang kosong.
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No. Nama
Validator
Ahli Media
3.
Validator 3

Komentar

Saran Perbaikan

- Petunjuk penggunaan - Diberikan nomor halaman
kurang detail
pada materi
- Pada materi tidak ada - Video bisa ditampilkan
nomer halaman
atau
tidak
senyaman
- Seharusnya
video
mungkin jika anda sebagai
ditampilkan tidak hanya
pengguna.
link, tetapi sudah bagus - Judul penulisan slide menu
materi diperbaiki “materi
fungi jamur atau materi
jamur” yang benar

Tabel 4.5 hasil validasi materi oleh ketiga validator dapat
diketahui saran terhadap produk E-modul interaktif golearnbiolgy
berbasis web pada materi fungi kelas X. Validator satu memberikan
saran untuk perbaikan yaitu ditambahkan bebrapa link video untuk
dideskripsikan peserta didik sendiri. Validator dua memberikan saran
terhadap gambar reproduksi jamur untuk diganti yang lebih jelas dan
tidak pecah. Selanjutnya bebas di tambahkan gambar jamur berbentuk
kartun atau gambar jamur seperti biasanya. Validator tiga yaitu susunan
kalimat pada latihan soal per sub bab materi diperbaiki sesuai SPOK,
link video pada klasifikasi basidiomycota diganti dengan link yang
dapat dipertanggung jawabkan, sebaiknya tulisan menggunakan ukuran
font yang lebih kecil agar bisa memuat tulisan lebih banyak. Seiap
lembar web dapat berisi tulisan yang lebih panjang serta tambahkan
materi jamur agar lebih luas dan mendalam.
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Pada Tabel 4.5 hasil validasi media oleh ke tiga validator
dapat diketahui saran perbaikan terhadap produk E-modul. Validator
satu memberikan saran perbaikan berupa latar belakan slide peta konsep
untuk diganti yang lebih berwarna pastel karena terlalu kontras.
Validator dua terhadap pemberian gambar jamur seperti stiker, animasi,
kartun pada lembar slide E-modul yang kosong. Validator tiga yaitu
diberikan nomor halaman pada materi video bisa ditampilkan atau tidak
senyaman mungkin.
Hasil keseluruhan menunjukkan rata-rata akhir yaitu 3,68
dengan kriteria “Sangat Baik”. Rekapitulasi data akhir dari hasil validasi
produk dapat dilihat pada Tabel 4.6 sebagai berikut:
Tabel 4.6 Rekapitulasi Data Hasil Validasi Materi dan Media
No.

Validasi

Rata-Rata

1.

Materi

3,7

2.

Media

3,7

Jumlah Skor

7,4

Rata-Rata Akhir

3,7

Kriteria

Sangat Baik

Berbagai hasil komentar dan saran untuk perbaikan produk
dijadikan acuan dalam perbaikan. Peneliti dalam melakukan perbaikan
berdasarkan komentar dan saran dari ke empat validator yaitu dua
validator guru biologi dan dua dosen dari Pendidikan Biologi serta
Teknik Informatika. Hasil dari pengembangan produk akhir nantinya
akan menjadi lebih baik dan dapat mendukung pembelajaran daring saat
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ini. Setelah mendapatkan hasil rekapitulasi data validasi materi dan
media yaitu 3,7dengan kriteria “Sangat Baik”.
C. REVISI PRODUK
Produk yang dikembangkan masih memerlukan perbaikan baik dari
aspek materi maupun media seperti yang diuraikan pada bagian
sebelumnya. Perbaikan yang dilakukan pada aspek materi ada 7 komponen,
terdiri atas ditambahkan sumber link video, gambar skema reproduksi jamur
diganti dengan gambar yang jelas, bagian pendahuluan di bagi tiga paragraf,
mengubah kalimat pertanyaan sesuai SPOK, penambahan nomer pada soal
quis pilihan ganda, mengganti link video menjadi lebih relevan, mengganti
definisi pada glosarium. Sedangkan perbaikan yang dilakukan pada aspek
media ada lima komponen, terdiri atas mengganti warna backgorund yang
terlalu mencolok, penambahan petunjuk, mengganti nama pada judul menu
materiE-modul, menu materi diberi nomer halaman.
Komponen perbaikan dari ahli materi dan ahli media perlu dilakukan
karena produk peneliti menjadi layak untuk diujicobakan serta memenuhi
kebutuhan Guru dalam pembelajaran daring. Berikut ini perbaikan atas
saran perbaikan dari keempat validator berdasarkan uraian di atas yaitu :
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Tabel 4.7 Tampilan Produk Sebelum dan Sesudah Di Revisi Validator

No.
1.

Komentar

Revisi

Sumber
video
belum
dicantumkan

Tambahkan
sumbernya
atau
nama Youtube yang
dipakai

Sebelum Di Revisi
Ahli Materi

Sesudah Di Revisi
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No.

2.

Komentar

Revisi

Gambar kurang
jelas pada poin
cara reproduksi
jamur

Gambar sebelah
kanan
diganti
yang lebih jelas
dan tidak pecah

Sebelum Di Revisi
Ahli Materi

Sesudah Di Revisi
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No.

Komentar

Revisi

3.

Bagian
pendahuluan
di
menu
materi
sebaiknya di teliti
kembali

Pendahuluan dapat
dijadikan 3 paragraf
karena ada kalimat
yang
seharunya
menjadi
awal
paragraf

4.

Susunan kalimat
masih ada yang
rancu dan tidak
sesuai SPOK.
Kemudian
perhatikan tanda
baca pada suatu
kalimat

Ubah
kalimat
sesuai
dengan
kaidah penulisan
bahas indonesia
yang baik dan
benar

Sebelum Di Revisi
Ahli Materi

Sesudah Di Revisi
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No.

Komentar

Revisi

Sebelum Di Revisi
Ahli Materi

Sesudah Di Revisi
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No.

Komentar

Revisi

5.

Pada soal-soal Ditambahkan
evaluasi pilihan nomer soal 1-20
ganda tidak ada sesuai jumlah soal
nomer urut soal

6.

Pada link video
kurang kredibel
atau
hasil
upload laporan
tugas
mahapeserta
didik lain

Video
dirubah
dengan link dari
Youtube atau
website
yang
lebih kredibel dan
dapat
dipertanggungjaw
abkan

Sebelum Di Revisi
Ahli Materi

Sesudah Di Revisi
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No.
7.

Komentar

Revisi

Cermati definisi Definisi autotrof
pada glosarium dan simbiosis di
perbaiki menjadi
lebih
mudah
dipahami
definisinya

Sebelum Di Revisi
Ahli Materi

Sesudah Di Revisi
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No.

Komentar

Revisi

8.

Warna
latar
belakang
atau
bacground
peta
konsep
terlalu
kontras

Warna
diganti
dengan warna-warna
pastel misalnya biru,
hijau dll

9.

Petunjuk
penggunaan
kurang detail

Perlu ditambahkan
petunjuk
agar
lengkap.
Ditambahkan
petunjuk terkait peta
konsep, dimana sub
materi dapat diklik
secara langsung dan
tertuju pada halaman
yang dimaksud.

Sebelum Di Revisi
Ahli Media

Sesudah Di Revisi
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No.

Komentar

Revisi

10.

Perbaiki
dalam
pemberian nama di
slide materi paling
atas tidak Materi
fungi jamur tetapi
salah satu saja
yang dipakai.

Diganti
tulisan
menjadi
Materi
Jamur atau Materi
Fungi

11.

Sebaiknyadiberi
nomor
halaman
pada E-modul
menu materi

Pada materi diberi
nomer
halaman
sebab pengguna agar
tidak bingung ketika
beralih ke materi
selanjutnya

Sebelum Di Revisi
Ahli Media

Sesudah Di Revisi
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No.

Komentar

Revisi

12.

Perbaiki
bagian
tata letak LKPD

Sebaiknya identitas
dan
indikator
pembelajaran
dijadikan satu slide
karena masih ada
sisa ruang

Sebelum Di Revisi
Ahli Media

Sesudah Di Revisi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
79

D. KAJIAN PRODUK AKHIR DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini berdasarkan hasil wawancara analisis kebutuhan
keenam sekolah selama pembelajaran daring berlangsung. Hasil kegiatan
tersebut ditemukan permasalahan antara lain guru harus menghidupkan
suasana pembelajaran daring menjadi menarik, aktif dan menyenangkan.
Kurangnya buku bacaan sebagai pedoman peserta didik ketika belajar
dirumah. Peserta didik yang diberikan buku acuan lebih memilih mencari
informasi melalui Google daripada buku paket. Materi yang mengalami
kesulitan dalam pembelajaran dari yaitu materi fungi kelas X. Peneliti
mengembangkan media pembelajaran golearnbiolgy sebagai E-modul
interaktif berbasis web. E-modul ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
peserta didik selama pembelajaran daring sebagai referensi bacaan tanpa
harus ke sekolah mengambil buku.
Produk ini diharapkan dapat membantu peserta didik memahami
materifungi. E-modul interaktif berbasis web dapat dibuka melalui
smartphone dengan jenis android atau apple, laptop serta dalam waktu
kapanpun bisa dibuka oleh peserta didik. Keterbatasan E-modul interaktif
ini tidak semua latihan soal pada menu materi dapat dikerjakan secara
langsung oleh peserta didik. Soal essay dan LKPD pada sub menu evaluasi
tidak bisa menjadi pembelajaran interaktif karena keterbatasan peneliti.
Pembelajaran interaktif terdapat pada menu evaluasi yaitu latihan soal
berupa quis pilihan ganda yang terdiri dari 20 butir soal. Interaktif disini
peserta didik mendapatkan timbal balik ketika mengerjakan soal quis yaitu
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pembahasan masing-masing yang muncul setelah menjawab baik benar
maupun salah.
Berdasarkan hasil validasi produk pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.5 Emodul interaktif berbasis web pada materi fungi kelas X terdapat komentar
dan saran perbaikan dari ahli materi dan ahli media. Data kualitatif berupa
saran perbaikan dari masing-masing validator juga didapatkan peneliti.
Saran perbaikan dari ahli materi dan ahli media berupa deskripsi dalam
bentuk paragraf. Selanjutnya data kuantitatif yang diperoleh peneliti
merupakan data angka dari pengisian kuisoner oleh validator. Penilaian
kuisoner lembar pertama merupakan data angka dan lembar kedua deskripsi
tentang saran perbaikan. Penilaian produk dan dilakukan perbaikan
berdasarkan saran validator agar menjadi lebih baik serta layak diujicobakan
secara terbatas.
Hasil validasi materi dari validator untuk perbaikan antara lain nama
sumber link video yang belum tercantum dalam E-modul sehingga peneliti
harus mencantumkan nama-nama Youtube sebagai sumber video pada menu
materi. Kalimat latihan soal uraian singkat yang terletak di bagian sub bab
materi jamur. Seperti bagian pengertian, cara hidup, dan habitat jamur
terdapat lima soal dan masing-masing soal menggunakan tingat level ranah
kognitif C1. Pada bagian materi klasifikasi jamur terdapat lima soal dan
empat soal diperbaiki menggunakan kalimat sesuai SPOK serta level ranah
kognitif C1 dan C3. Kemudian kalimat pada sub bab materi peranan jamur
menggunakan level ranah kognitif C1 untuk memperbaiki kalimat agar
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sesuai SPOK dan kaidah Bahasa Indonesia. Peneliti juga memperbaiki
kalimat-kalimat padaE-modulyang“typo”setiap kata. Peneliti juga
memperbaiki link video Youtube yang tercantum pada sub bab materi
kalasifikasi jamur Basidiomycota bagian ciri-ciri, contoh dan struktur.
Peneliti memperbaiki link video tersebut yang lebih relevan dan
dapat dipertanggungjawabkan sehingga peneliti mengganti dari sumber
yang relevan yaitu “Biologi Edukasi” dari Youtube. Perbaikan tersebut
mengacu pada prinsip dari E-modul interaktif disini pengguna dapat
mengalami interaksi dan bersikap aktif. Aktif yang dimaksud seperti
memperhatikan gambar, tulisan dan variasi warna dalam E-modul serta
berbagai video, suara, animasi dan beberapa latihan menurut Ricu dan
Najuah (2020). Peneliti melakukan perbaikan mulai dari gambar yang
kurang jelas dan video-video materi dinilai kurang relevan untuk
dicantumkan dalam E-modul. Menu materi bagian glosarium untuk definisi
Autotrof dan Simbiosis diperbaiki sesuai dengan definisi yang sebenarnya
serta mudah dipahami oleh peserta didik maupun pembaca nantinya. Halhal tersebut merupakan perbaikan yang dilakukan peneliti berdasarkan
komentar dan saran perbaikan dari ahli materi.
Berikut ini peneliti melakukan perbaikan berdasarkan hasil validasi
media yaitu terdapat background atau latar belakang menu materi peta
konsep warna merah terlalu kontras dan diganti dengan warna biru tua yang
senada warna tulisan sub bab materi. Penambahan petunjuk penggunaan Emodul bagian petunjuk peta konsep yang dapat di klik sub bab materi secara
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langsung beralih ke halaman tersebut. Perbaikan lainnya yaitu merubah
nama atau judul slideE-modulpada menu materi yang semula “Materi fungi
jamur” menjadi “Materi Jamur”. Berdasarkan saran perbaikan validator
perlu ditambahkan nomer halaman menu materi agar pengguna mudah
untuk melanjutkan ke halaman selanjutnya walaupun sudah diberi tanda
panah. Terakhir penggabungan identitas pada LKPD di menu evaluasi sebab
ruang kosong masih tersedia dan dijadikan satu dengan indikator
pembelajaran dan tujuan pembelajaran.
Karakteristik E-modul interaktif berbasis web ini berisi rangkaian
kegiatan belajar yang dirancang secara sistematis terdapat tujuan
pembelajaran, indikator pembelajaran, latihan soal, gambar dan video
jamur. Tampilan warna dibuat menarik yaitu perpaduan warna hijau dengan
putih. Peserta didik dapat belajar mandiri serta mendapatkan timbal balik
setelah menggunakan E-modul ini. Pada menu evaluasi terdapat soal quis
yang dijadikan sebagai media interaktif. Produk ini sesuai dengan
kebutuhan peserta didik dan menggunakan Bahasa sesuai tingkat SMA.
Karakteristik E-modul diatas sudah sesuai menurut Aryad (2012), antara
lain tampilan pada gambar dengan kombinasi warna harus menarik, bahasa
dalam E-modul harus jelas dan mudah dipahami, materi yang dicantumkan
secara interaktif, sesuai karakteristik dengan budaya populasi yang
ditargetkan, sesuai karakteristik peserta didik, materi, dan tujuan, berisi
kegiatan pembelajaran yang utuh tidak terpisah-pisah.
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Kelebihan E-modul yaitu sebagai alternatif media pembelajaran
ketika pembelajaran daring maupun luring. Dapat di akses menggunakan
smartphone jenis android dan apple, latihan soal dalam E-modul terdapat
pembahasan yang muncul ketika pengguna menjawab salah atau benar.
Selain itu, pengguna bisa klik sub bab materi yang dipilih pada peta konsep
tanpa harus dari awal materi. Berbagai kelebihan produk tersebut sudah
memenuhi kebutuhan sekolah dalam pembelajaran daring maupun luring.
Selain itu, mampu menjawab permasalahan yang dialami guru ketika
pembelajaran daring yaitu guru dituntut untuk memberikan pembelajaran
yang menarik, aktif, dan bervariasi. Peneliti mengembangkan E-modul
interaktif golearnbiolgy berbasis web sebagai kebutuhan peserta didik
dalam KBM. Selanjutnya kekurangan E-modul yaitu membutuhkan sinyal
yang kuat kemudian server yang digunakan peneliti berbayar dan hanya
mempunyai jangka waktu satu tahun. Pembuatan produk ini membutuhkan
biaya yang cukup besar agar sub bab materi fungi menjadi interaktif.
Peneliti pada tahap pengembangan melaksanakan validasi produk
ahli materi dan ahli media untuk mengetahui kelayakan serta kualitas
produk. Pertama ahli materi mendapatkan skor penilaian dari ke tiga
validator yaitu dua guru dan satu dosen dengan rata-rata skor yang di dapat
3,7. Kemudian kriteria untuk rata-rata skor ahli materi yaitu “Sangat Baik”
sesuai interval penilaian skala numerik menurut Arikunto (2009). Ahli
media pembelajaran dari ketiga validator yaitu dua guru dan satu dosen
dibidang IT dengan rata-rata skor 3,7. Skor tersebut termasuk dalam kriteria
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“Sangat Baik” sesuai interval penilaian skala numerik menurut Arikunto
(2009). Hasil skor penilaian ahli media menunjukkan kriteria kelayakan
suatu produk. Berdasarkan hasil rekapitulasi ahli media dan ahli materi
diketahui rata-rata penilaian skor secara keseluruhan yaitu 3,7 dengan
kriteria “Sangat Baik”.
Berdasarkan kriteria hasil penilaian validasi produk dari ahli materi
dan ahli media dapat menunjukkan bahwa kualitas produk “Sangat Baik”.
Kualitas E-modul yang dikembangkan peneliti sesuai dengan kriteria
pengertian pembelajaran berbasis web yaitu pembelajaran berbasis web
sangat tepat digunakan, karena sistem pembelajaran melibatkan berbagai
media. Media yang ada seperti teks, gambar, audio, video, animasi dalam
pembelajaran berbasis web Januarisman dan Anik (2016). Hal tersebut
menunjukkan bahwa golearnbiolgy layak untuk diujicobakan secara
terbatas selama pembelajaran daring maupun luring.
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E. KETERBATASAN PENGEMBANGAN
Pengembangan produk media pembelajaran

berupaE-modul

interaktif golearnbiology berbasis web pada materi fungi kelas X terdapat
beberapa keterbatasan dalam penelitian dan pengembangan produk untuk
memenuhi kebutuhan pembelajaran daring, antara lain:
1. Web yang digunakan peneliti server berbayar dengan jangka waktu
hanya satu tahun.
2. Latihan soal pada sub bab materi fungi tidak dapat dikerjakan secara
langsung karena keterbatasan peneliti.
3. Guru tidak bisa mengetahui nilai-nilai peserta didik jika mengerjakan
latihan soal evaluasi, karena untuk membutuhkan ruang penyimpanan
agar guru dapat memantau nilai peserta didik.
4. Produk E-modul yang dikembangkan membutuhkan biaya tambahan
untuk pembuatan program agar menjadi media pembelajaran interaktif.
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BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN
Hasil penelitian dan pengembangan Research and Development
tentang media pembelajaran golearnbiology dapat disimpulkan bahwa:
1. Desain dalam mengembangkan produk E-modul peneliti menggunakan
model pengembangan ADDIE yang terdiri dari lima tahap yaitu
Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation.
Peneliti membatasi tahapan tersebut hanya sampai pada tahap
Implementation.
2. Kelayakan dan kualitas produk dilihat dari hasil rata-rata penilaian
validasi ahli materi dan ahli media pembelajaran yaitu 3,7 sehingga
termasuk dalam kriteria “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa
produk layak untuk diujicobakan secara terbatas.
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B. SARAN
Berdasarkan

hasil

penelitian

dan

pengembangan

media

pembelajaran golearnbiologymasih menjadi tahap pemula sehingga
terdapat beberapa kekurangan dan ketidak sempurnaan produk ini. Oleh
karena itu, beberapa saran yang diajukan peneliti untuk penelitian
selanjutnya sebagai berikut:
1. Bagi peneliti selanjutnya apabila mengembangkan E-modul sebaiknya
menggunakan software lain atau berbasis web yang tidak berbayar.
2. Bagi peneliti selanjutnya untuk menjadikan latihan soal pada sub bab
materi

menjadi

interaktif

bagi

peserta

didik

peneliti

dapat memanfaatkan platform seperti Google Form, Quizziz sebagai
alternatif.
3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan alternatif platform
Google Form agar guru mengetahui hasil latihan soal peserta didik.
4. Bagi peneliti lain ingin E-modul menjadi interaktif di berbagai sub bab
materi dapat memanfaatkan platform lain untuk menjadikan media
interaktif tanpa berbayar seperti Flip PDF, Canva, Google Suite dan
sebagainya.
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LAMPIRAN
Lampiran 1. Silabus Mata Pelajaran Biologi

SILABUS BIOLOGI

Satuan pendidikan

: SMA

Kelas/ Semester

: X/ Ganjil

Materi

: Fungi/Jamur

A. Kompetensi Inti
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri,
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan
ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan
sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
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Kompetensi Dasar

Indikator Pencapaian

Materi Pokok

Fungi/Jamur
3.6 Menerapkan prinsip 3.6.1 Menjelaskan
klasifikasi
untuk
pengertian, ciri-ciri,  Ciri-ciri kelompok
menggolongkan jamur
jamur
seperti
cara hidup dan
berdasarkan ciri-ciri dan
morfologi,
cara
habitat jamur
cara
reproduksinya 3.6.2 Membandingkan
memperoleh
melalui
pengamatan
nutrisi/makanan,
cara
reproduksi
secara
teliti
dan
cara
reproduksi,
jamur
sistematis
cara
hidup
dan
3.6.3 Mengelompokkan
struktur
tubuh
sikan
jenis-jenis
jamur.
jamur berdasarkan
 Pengelompokkan/kl
ciri-cirinya.
asifikasi jamur.
3.6.4 Menyebutkan
 Simbiosis
jamur
contoh-contoh
dengan organisme
peran jamur bagi
lain.
kehidupan manusia
sehari-hari.
 Manfaat jamur bagi
kehidupan sehari3.6.5 Mengaitkan
hari.
simbiosis
jamur
dengan organisme  Pengembangbiakan
lain.
jamur.
3.6.6 Menguraikan
contoh pembiakan
jamur.

Kegiatan
Penilaian
Pembelajaran
Mengamati
Tugas
 Mengamati berbagai
 Melakukan
jenis
jamur
di
pengamatan
lingkungan tempat
yang terjadi
tinggal peserta didik.
pada jamur
yang tumbuh
 Mengamati
jenis
pada roti.
jamur dari gambar,
video,
bacaan  Tugas dalam
tentang jamur dari
bentuk
internet atau buku
deskripsi
paduan.
setiap
pertumbuha
Menanya
n atau roti
yang sudah
 Peserta
didik
berjamur
bertanya
tentang
macam-macam
jamur, ciri-ciri dan
karakteristik jamur
yang membedakan
dengan organisme Portofolio
lain.
 Hasil
pengamatan
 Peserta
didik
jamur roti di
bertanya
tentang
tulis dalam
peran jamur dalam

Alokasi
Sumber
Waktu
Belajar
3 minggu
 Buku
(9 JP)
paket
1JP x 30
Biologi
menit untuk
kelas
X
daring
SMA/MA
 Internet
 Buku
bacaan
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Kompetensi Dasar
4.6

Mengamati
berbagai jenis jamur
melalui pengamatan
langsung
atau
gambar
dan
mengelompokkann
ya berdasarkan ciri
atau perannya bagi
kehidupan.

Indikator Pencapaian
4.6.1
Mendiskripsikan
gambar
roti
yang
mengalami
perubahan
yaitu adanya pertumbuhan
jamur.
4.6.2
Mengamati
jamur yang ada di sekitar
rumah
kemudian
dikelompokkan
berdasarkan
ciri-cirinya
dan di gambar.

Materi Pokok

Kegiatan
Penilaian
Pembelajaran
kehidupan
sehariLembar
hari, organisme lain
Kerja
apa saja yang dapat
Peserta didik
bersimbiosis
oleh
Tes/Evaluasi
jamur.
 Soal pilihan
ganda
20
Mengumpulkan Data
butir
 Mengamati
 Tertulis dari
morfologi
jamur
hasil
yang ada di sekitar
pengamatan
rumah dan jamur dari
jamur roti
berbagai
bahan.
untuk meniai
Misalnya roti yang
pemahaman
sering
dijumpai,
dan ke dalam
kacang,
jagung
konsep
berjamur,
jamur
materi
cendawan.
jamur.
 Melakukan
pengamatan
morfologi
jamur
mikroskopis
dan
makroskopis melalui
video yang tertera.

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
94

Kompetensi Dasar

Indikator Pencapaian

Materi Pokok

Kegiatan
Pembelajaran
 Melakukan
pengamatan tubuh
buah
jamur
makroskopis
(cendawan)
 Mencari informasi
tentag jamur yang
dapat dimakan dan
jamur yang beracun

Mengasosiasikan
 Menyimpulkan hasil
pengamatan individu
terkait
perbedaan
jamur
dengan
organisme lain baik
morfologi maupun
struktur tubuh.
 Menyimpulkan
bahawa
jamur
memiliki
peran
penting
bagi
kehidupan manusia
sehari-hari.

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
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Kompetensi Dasar

Indikator Pencapaian

Materi Pokok

Kegiatan
Pembelajaran
 Menyimpulkan
tentang
pengelompokkan
jenis
jamur
berdasarkan ciri-ciri
morfologi baik jamur
mikroskopis maupun
makroskopis.
 Menyimpulkan
organisme lain yang
dapat bersimbiosis
dengan jamur sebab
tidak
semua
organisme lain dapat
bersimbiosis.
 Menyimpulkan
bahwa
di
alam
semesta ini terdapat
kerumitan tetapi juga
sistematis
dengan
rapi. Sebab adanya
kekuatan dari Sang
Pencipta
tiada
hentinya

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
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Kompetensi Dasar

Indikator Pencapaian

Materi Pokok

Kegiatan
Pembelajaran
menciptakan
keindahan di dunia.

Mengkomunikasikan
 Menggerjakan hasil
pengamatan
pada
Lembar
Kerja
peserta didik yang
tersedia dan tulis
sesuai
dengan
pengamatan
individu.
 Memecahkan
masalah atau studi
kasus terkait video
pengamatan jamur.
 Melaporkan peran
dari setiap jenis
jamur
dalam
kehidupan
seharihari.

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
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Lampiran 2. RPP Pembelajaran Biologi

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DARING
(RPP)
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Materi Pokok
Waktu

: SMA N 1 Jogonalan
: Biologi
: X/1
: Fungi/Jamur
: 9 JP (3 minggu) x 30 menit

A. Kompetensi inti
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya.
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait
fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan
yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/teori.
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B. Kompetensi Dasar
Kompetensi Dasar
3.6

Menerapkan

Indikator

prinsip 3.6.1 Menjelaskan pengertian, ciri-ciri, cara hidup

klasifikasi

untuk

menggolongkan

jamur 3.6.2 Membandingkan cara reproduksi jamur

berdasarkan ciri-ciri dan
cara reproduksinya melalui
pengamatan secara teliti dan
sistematis.

dan habitat jamur

3.6.3 Mengelompokkan

jenis-jenis

jamur

berdasarkan ciri-cirinya.

3.6.4 Menyebutkan contoh-contoh peran jamur bagi
kehidupan manusia sehari-hari.

3.6.5 Mengaitkan

simbiosis

jamur

dengan

organisme lain.

3.6.6 Menguraikan contoh pembiakan jamur.
Kompetensi Keterampilan
4.6 Mengamati berbagai jenis
jamur melalui pengamatan
langsung atau gambar dan

ciri

4.6.1 Mendiskripsikan gambar roti yang mengalami
perubahan yaitu adanya pertumbuhan jamur.
4.6.2
Mengamati jamur yang ada di sekitar rumah
kemudian dikelompokkan berdasarkan ciri-cirinya

mengelompokkannya
berdasarkan

Indikator

atau

perannya bagi kehidupan.

dan di gambar.
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C. Tujuan Pembelajaran
Peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan dapat:
3.6.1 Melalui kegiatan tanya jawab peserta didik mampu menjelaskan pengertian,
ciri-ciri, cara hidup dan habitat jamur.
3.6.2 Melalui kegiatan tanya jawab dan diskusi peserta didik mampu
membandingkan cara reproduksi jamur minimal 3 contoh jamur.
3.6.3 Melalui kegiatan observasi dan pengamatan di lingkungan rumah peserta
didik mampu mengelompokkan jenis-jenis jamur berdasarkan ciri-ciri minimal 2
contoh jamur pada masing-masing klasifikasi.
3.6.4 Melalui kegiatan pengamatan peserta didik mampu menemukan berbagai
contoh peran jamur bagi kehidupan manusia minimal 3.
3.6.5 Melalui kegiatan tanya jawab peserta didik mampu mengaitkan simbiosis
jamur dengan organisme lainnya minimal 2 contoh.
3.6.6 Melalui kegiatan analisis dengan melihat video peserta didik mampu
menguraikan contoh pembiakan jamur minimal 2.
4.6.1 Melalui kegiatan pengamatan gambar peserta didik mampu mendeskripsikan
perubahan yang terjadi pertumbuhan jamur pada gambar roti minimal 2 paragraf.
4.6.2 Melalui kegiatan mengamati peserta didik mampu mengelompokkan jamur
yang ada di sekitar rumah berdasarkan ciri-cirinya dan digambar sesuai yang
diamati minimal 5.
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Hal tersebut yang bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir kritis,
kreatif kolaborasi, meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik. Kemudian
menumbuhkan sikap kerjasama, tanggung jawab, jujur dalam melakukan pengamatan
maupun pembelajaran.

D. Materi Pembelajaran
1. Fakta
Contoh berbagai manfaat jamur bagi kehidupan sehari-hari

Jamur Tiram
Bahan makanan

Rhizopus oryzae
Jamur pembuatan tempe

2. Konsep
- Struktur tubuh jamur
- Ciri-ciri kelompok jamur
- Cara hidup dan habitat jamur
- Cara reproduksi jamur
- Klasifikasi jamur
- Simbiosis jamur dengan organisme lain
3. Prosedur
- Teknik-teknik yang digunakan dalam pengembangbiakan jamur saat ini
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4. Metakognisi
- Mendeskripsikan gambar jamur pada bahan makanan atau perkembangan
tumbuhnya jamur.

E. Metode Pembelajaran
Pendekatan

: Saintifik

Model

: Pembelajaran Discovery

Metode

: Tanya jawab, post-test, Diskusi via Zoom/Google Classroom

F. Media dan Sumber Pembelajaran
1. Media
 Laptop, Smartphone
 E-modul berbasis web

http://golearnbiology.com/

2. Sumber Belajar
 Irnaningtyas. 2013. Biologi unutk SMA/MA Kelas X. Jakarta: Penerbit
Erlangga
 Prawirohartono, Slamet. 2016. Konsep dan Penerapan Biologi unutk
SMA/MA Kelas X. Jakarta: PT Bumi Aksara
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G. Langkah – Langkah Pembelajaran
A. Pertemuan ke 1:
Pertemuan 1 3 JP x 30 menit (Daring) IPK 3.6.1 – 3.6.3 dan 4.6.2
No

Kegiatan

Sintaks Model

Deskripsi Kegiatan Guru

Alokasi Waktu

Apersepsi  Guru

menyiapkan
suasana
kelas
daring
melalui
via
Telegram/Zoom/GoogleClassroom/WA Group
 Guru memberi salam dan berdoa bersama secara daring.
 Guru memeriksa kehadiran peserta didik dengan poling absensi via Telegram/
Zoom/GoogleClassroom/WA Group
Orientasi  Guru menyampaikan Tujuan Pembelajaran
Motivasi  Guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari fungi
 Guru memberitahu tentang pembelajaran hari ini yaitu fungi
 Guru menyampaikan garis besar dari materi tersebut.
1.

 Guru memberikan pertanyaan “ apa yang kalian ketahui tentang jamur dan

Pendahuluan

diamana kalian bisa menemukan?”
Pemberian acuan 
Setelah itu, guru memberikan materi fungi melalui E-modul biologi fungi berbasi
web. Berikut link E-modul http://golearnbiology.com/
 Peserta didik mempelajari materi pada E-modul selama 20 menit.
Pemberian
2.

Kegiatan Inti

rangsangan

15 menit
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Pertemuan 1 3 JP x 30 menit (Daring) IPK 3.6.1 – 3.6.3 dan 4.6.2
No

Kegiatan

Sintaks Model

Deskripsi Kegiatan Guru

Identifikasi

 Peserta didik memecahkan permasalahan yaitu “mencari perbedaan jamur yang

masalah dan
membuat
hipotesis

Pengumpulan
data
Pembuktian
hipotesis

Alokasi Waktu

ditemukan di sekitar lingkungan tempat tinggal kemudian deskripsikan
morfologinya”
 Peserta didik untuk membuat hipotesis pada permasalahan yang diberikan
 Peserta didik mengumpulkan hipotesis dan hasil jawaban masing-masing melalui
via Google Classroom/Zoom/ WA Group/Telegram.
 Peserta didik menyampaikan hasil jawaban
 Peserta

didik

memberikan

penjelasan

terkait

hasil

jawaban

dengan

60 menit

pembutianreferensi yang digunakan pada via Google Classroom/Zoom/ WA
Group/Telegram.
Menarik
Kesimpulan

 Peserta didik memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini diakhir
diskusi.

Rangkuman  Peserta didik menyimpulkan apa yang telah dipelajari dari pembelajaran hari ini.
 Guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang telah aktif dalam
3.

Penutup

pembelajaran hari ini.
Evaluasi  Peserta didik menjawab pertanyaan tentang evaluasi pembelajaran hari ini.
 “Apa saja yang sudah kita pelajari pada materi hari ini?”
Refleksi  Peserta didik mengungkapkan apa manfaat yang diperoleh dan bagaimana
perasaan yang dirasakan selama mengikuti pembelajaran hari ini.

15 menit
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Pertemuan 1 3 JP x 30 menit (Daring) IPK 3.6.1 – 3.6.3 dan 4.6.2
No

Kegiatan

Sintaks Model

Deskripsi Kegiatan Guru

Alokasi Waktu

 “ bagaiamana kegiatan pembelajaran hari ini ?”

Tindak Lanjut 
Peserta didik membaca buku/ sumber lain selain E-modul yang diberikan tentang
materi fungi untuk dibahas pada pertemuan berikutnya.
 Peserta didik untuk mengerjakan Tugas yang ada di E-modul (LKPD) di menu
evaluasi
 Guru menutup pembelajaran dengan memberikan salam.

B. Pertemuan ke 2:
Pertemuan 2 3 JP x 30 menit (Daring) IPK 3.6.4 – 3.6.6
No

Kegiatan

Sintaks Model

Deskripsi Kegiatan Guru

Apersepsi  Guru menyiapkan suasana kelas daring melalui via Telegram/Zoom/Google
Classroom/WA Group
 Guru memberi salam dan berdoa bersama secara daring.
 Guru memeriksa kehadiran peserta didik dengan poling absensi via Telegram/
Zoom/Google Classroom/WA Group
Orientasi  Guru menyampaikan Tujuan Pembelajaran
Motivasi  Guru memberikan gambaran tentang contoh-contoh peran jamur, simbiosis jamur
dengan organisme lain dan cara perkembangbiakan jamur.

Alokasi Waktu
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 Guru menyampaikan kelanjutan pembahasan materi Fungi/Jamur dengan
meminta peserta didik untuk kembali membuka E-modul biologi pada link
1.

Pendahuluan

http://golearnbiology.com/
 Guru memberikan pertanyaan “apakah semua organisme lain dapat bersimbiosis

15 menit

dengan jamur yang ada di sekitar lingkungan kita ?”
Pemberian
acuan

 Peserta didik untuk membuka E-modul biologi berbasis web pada poin contohcontoh peran jamur, simbiosis jamur dengan organisme lain dan cara
perkembangbiakan jamur.

2.

Pemberian

 Peserta didik mempelajari materi pada E-modul selama 20 menit.

rangsangan

 Peserta didik melihat link video yang tertera pada setiap materi yang akan di

Kegiatan Inti

pelajari hari ini.
Identifikasi
masalah dan
membuat

 Peserta didik memecahkan permasalahan yaitu “mengapa divisi deuteromycota
tidak dapat bersimbiosis dengan organisme lain”
 Peserta didik membuat hipotesis pada permasalahan yang diberikan.

hipotesis
Pengumpulan
data
Pembuktian
hipotesis

 Peserta didik mengumpulkan hipotesis dan hasil jawaban masing-masing melalui
via Google Classroom/Zoom/ WA Group/Telegram.
 Peserta didik menyampaikan hasil jawaban
 Peserta

didik

memberikan

penjelasan

terkait

hasil

jawaban

dengan

pembutianreferensi yang digunakan pada via Google Classroom/Zoom/ WA
Group/Telegram.

60 menit
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Menarik
Kesimpulan
Rangkuman 
Peserta didik menyimpulkan apa yang telah dipelajari dari pembelajaran hari ini.
 Guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang telah aktif dalam
3.

Penutup

pembelajaran hari ini.
Evaluasi  Peserta didik menjawab pertanyaan tentang evaluasi pembelajaran hari ini.
 “Apa saja yang sudah kita pelajari pada materi hari ini?”
Refleksi  Peserta didik mengungkapkan apa manfaat yang diperoleh dan bagaimana
perasaan yang dirasakan selama mengikuti pembelajaran hari ini.
 “ bagaiamana kegiatan pembelajaran hari ini ?”
Tindak Lanjut 
Peserta didik membaca buku/ sumber lain selain E-modul yang diberikan tentang
materi Fungi/Jamur untuk dibahas pada pertemuan berikutnya.
 Peserta didik mempersiapkan materi selanjutnya.
 Guru menutup pembelajaran dengan memberikan salam.

15 menit
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C. Pertemuan ke 3:
Pertemuan 3 3 JP x 30 menit (Daring) IPK 4.6.1 dan Soal evaluasi
No

Kegiatan

Sintaks Model

Deskripsi Kegiatan Guru

Alokasi Waktu

Apersepsi  Guru menyiapkan suasana kelas daring melalui via Telegram/Zoom/Google
Classroom/WA Group
 Guru memberi salam dan berdoa bersama secara daring.
 Guru memeriksa kehadiran peserta didik dengan poling absensi via Telegram/
Zoom/Google Classroom/WA Group
Orientasi  Guru menyampaikan Tujuan Pembelajaran
Motivasi  Guru memberikan gambaran tentang contoh-contoh peran jamur, simbiosis jamur
dengan organisme lain dan cara perkembangbiakan jamur.
 Guru menyampaikan kelanjutan pembahasan materi Fungi/Jamur dengan
1.

meminta peserta didik untuk kembali membuka E-modul biologi pada link

Pendahuluan

http://golearnbiology.com/
 Guru memberikan pertanyaan “apakah semua organisme lain dapat bersimbiosis
dengan jamur yang ada di sekitar lingkungan kita ?”
Pemberian
acuan

 Peserta didik membuka E-modul biologi berbasis web pada poin contoh-contoh
peran jamur, simbiosis jamur dengan organisme lain dan cara perkembangbiakan
jamur.

2.

Kegiatan Inti

Pemberian

 Peserta didik mempelajari materi pada E-modul selama 20 menit.

rangsangan

 Peserta didik melihat link video yang tertera pada setiap materi yang akan di
pelajari hari ini.

15 menit
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Pertemuan 3 3 JP x 30 menit (Daring) IPK 4.6.1 dan Soal evaluasi
No

Kegiatan

Sintaks Model
Identifikasi
masalah dan
membuat

Deskripsi Kegiatan Guru

Alokasi Waktu

 Peserta didik memecahkan permasalahan yaitu “melihat pertanyaan pada menu
evaluasi yang terdapat gambar roti yang berjamur.”
 Peserta didik membuat hipotesis pada permasalahan yang diberikan.

hipotesis
Pengumpulan
data
Pembuktian
hipotesis

 Peserta didik mengumpulkan hipotesis dan hasil jawaban masing-masing melalui
via Google Classroom/Zoom/ WA Group/Telegram.
 Peserta didik menyampaikan hasil jawaban.
 Peserta

didik

memberikan

penjelasan

terkait

hasil

jawaban

dengan

pembutianreferensi yang digunakan pada via Google Classroom/Zoom/ WA

60 menit

Group/Telegram.
Menarik

 Peserta didik memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini.

Kesimpulan
Rangkuman 
Peserta didik menyimpulkan apa yang telah dipelajari dari pembelajaran hari ini.
 Guru memberikan apresiasi kepada peserta didik yang telah aktif dalam
3.

Penutup

pembelajaran hari ini.
Evaluasi  Peserta didik menjawab pertanyaan tentang evaluasi pembelajaran hari ini.
 “Apa saja yang sudah kita pelajari pada materi hari ini?”
Refleksi  Peserta didik mengungkapkan apa manfaat yang diperoleh dan bagaimana
perasaan yang dirasakan selama mengikuti pembelajaran hari ini.
 “ bagaiamana kegiatan pembelajaran hari ini ?”

15 menit
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Pertemuan 3 3 JP x 30 menit (Daring) IPK 4.6.1 dan Soal evaluasi
No

Kegiatan

Sintaks Model

Deskripsi Kegiatan Guru

Tindak Lanjut 
Peserta didik membaca buku/ sumber lain selain E-modul yang diberikan tentang
materi Fungi/Jamur untuk dibahas pada pertemuan berikutnya.
 Guru menutup pembelajaran dengan memberikan salam.

Alokasi Waktu
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H. Penilaian Proses dan Hail Belajar
Penilaian dilakukan dengan tiga aspek yaitu Aspek Kognitif (Pengetahuan),
Aspek Psikomotorik (Keterampilan), Aspek Afektif (Keaktifan) dengan teknik
dan bentuk penilaian sebagai berikut:

No.
1.

Teknik
Penilaian

Indikator

3.6.1

Bentuk Instrumen

Menjelaskan pengertian, ciri-ciri, cara
hidup dan habitat jamur

2.

3.6.2 Membandingkan

cara

reproduksi
 Soal

jamur
3.

4.

pilihan ganda

3.6.3 Mengelompokkan jenis-jenis jamur
berdasarkan ciri-cirinya.

evaluasi

Tes

 Tanya jawab

3.6.4 Menyebutkan contoh-contoh peran
jamur bagi kehidupan manusia seharihari.

5.

3.6.5 Mengaitkan simbiosis jamur dengan
organisme lain.

6.

3.6.6 Menguraikan

contoh

pembiakan

jamur.
7.

8.

4.6.1

Mendiskripsikan gambar roti yang

Non-Test

 Pengamatan jamur

mengalami perubahan yaitu adanya

dan

pertumbuhan jamur.

berbentuk tabel

4.6.2 Mengamati jamur yang ada di sekitar
rumah

kemudian

dikelompokkan

berdasarkan ciri-cirinya dan di gambar.

laporan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
111

I. Lampiran
1. Uraian Materi
 Ciri-Ciri Tubuh, Cara hidup dan Habitat Jamur

Jamur sering dikenal sebagai istilah kapang (mold), khamir
(yeast), ragi, atau cendawan (mushroom). Ukuran tubuh jamur terbagi
menjadi dua yaitu mikroskopis dan ada yang makroskopis. Jamur
makroskopis dapat dilihat secara dengan mata secara langsung dan
jamur mikroskopis harus dilihat menggunakan alat bantu mikroskop.
Bentuk tubuh jamur seperti oval, bulat, pipih, bercak-bercak, embun
tepung, untaian benang seperti kapas, kancing baju, paying dan
mangkok. Struktur tubuh jamur tersusun oleh sel-sel eukariotik yang
memiliki dinding sel dari zat kitin.
Jamur sebagai organisme heterotrof cara hidupnya dalam
mendapatkan makanan dengan cara menyerap zat organik dari tempat
hidupnya. Jamur biasanya memiliki habitat beranekaragam sesuai
dengan cara hidupnya, seperti di lingkungan darat, air tawar, maupun air
laut. Di lingkungan darat biasanya jamur tumuh di tempat yang lembab
dan tumbuh dengan subur. Kemudian jamur parasit habitatnya di sel
inangnya seperti jaringan kulit, organ dalam tubuh, dan jaringan
tumbuhan.
 Reproduksi Jamur
Reproduksi vegetatif yang terjadi pada jamur yang memliki sel
satu dilakukan dengan pembentukan tunas terlebih dahulu. Tunas
biasanya terjadi pada jamur bersel satu seperti ragi yang awal mula
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membentuk tonjolan kecil. Sedangkan multiseluler melalui fragmentasi
hifa menjadi jamur baru kemudian pembentukan spora aseksual. Spora
aseksual berupa sporangiospora dan konidiospora.
Reproduksi generatif merupakan reproduksi yang terjadi apabila
kondisi lingkungan mengalami perubahan tanpa diketahui sebelumnya.
kemudian hasil dari reproduksi generatif lebih tinggi variasi gen yang
diperoleh daripada reproduksi vegetatif. Perkembangbiakan secara
generatif berlangsung dengan berbagai cara yaitu isogami, anisogami,
oogami, gametangiogami dan somatogami
 Klasifikasi Jamur
Klasifikasi jamur terbagi menjadi empat yaitu Zygomycota,
Basidiomycota, Ascomycota, Deuteromycota. Pertama Zygomycota
memiliki ciri-ciri yaitu menghasilkan zigospora sebagai hasil
reproduksi seksual, bersifat multiseluler, hifa tidak bersekat,senositik,
tidak memiliki tubuh buah, ada yang memiliki rhizoid dan stolon,
reproduksi

secara

vegetatif

(Fragmentasi

hifa,

membentuk

sporangiospora) dan generatif. Kedua Basidiomycota memiliki ciri-ciri
yaitu memiliki struktur tubuh bersel banyak atau multiseluler, hifa
bersekat, hifa bercabang-cabang akan membentuk miselium, bentuk
tubuh buah basidiokarp/tidak, reproduksi vegetatif yaitu membentuk
konidiospora dan generatif menghasilkan basidiokarp.
Ketiga Ascomycotamemiliki ciri-ciri yaitu Ciri-ciri jamur divisi
Ascomycota yaitu menghasilkan askospora sebagai hasil reproduksi
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aseksual, memiliki sebuah struktur tubuh jamur yang disebut askus,
bersifat uniseluler/multiseluler, hifa bersekat, membentuk tubuh buah
askokarp,

reprouksi

fragmentasi

hifa

vegetatif

dan

yaitu

pembelahan

membentuk
sel,

konidiospora,

reproduksi

generatif

menghasilkan askospora. Ke empat Deuteromycota yaitu reproduksi
secara vegtatif sebab reproduksi generatif belum diketahui. Berikut ini
merupakan contoh-contoh jamur dalam divisi Deuteromycota yaitu
Helminthosporium

oryzae,

Sclerothium

rolfsii,

Epidermophyton

floccosum, Microsporum, Trichophyton, dan Epidermophyton.
 Simbiosis Jamur Dengan Organisme Lain
Lichen

merupakan

gabungan

antara

ganggang

hijau

(Chlorophyta) atau ganggang biru (bakteri hijau-biru/Cyanobacteria)
dengan jamur yang bersimbiosis mutualisme. Warna Lichen pada
umunya yaitu biru kehijauan ada juga orange, karena disebabkan
pigmen fotosintesis yang dimiliki ganggang. Pada ganggang mampu
menyediakan makanan untuk jamur dan memfiksasi nitrogen bebas,
menyediakan nitrogn organik untuk jamur.
Mikorhiza merupakan simbiosis mutualisme yang terjadi antara
jamur dengan akar tumbuhan. Jenis jamur yang biasanya membentuk
Mikorhiza dari divisi Ascomycota, Basidiomycota dan Zygomycota.
Jamur dalam Mikorhiza secara periodik akan bereproduksi secara
seksual dengan membentuk tubuh buah. Mikorhiza dapat dibedakan
menjadi dua macam yaitu Ektomikorhiza dan Endomikorhiza.
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 Peran Jamur
Rhizopus oryzae, Rhizopus oligosporus, Apergillus wentii,
Aspergillus niger, Saccharomyces tuac beberapa jenis jamur tersebut
memiliki peran dalam membuat jenis makanan dan minuman baru.
Peran tersbut sangat menguntungkan bagi masyarakat. Arthrobotrys
berperan sebagai pembunuh organisme patogen jenis jamur ini juga
termasuk golongan peran menguntungkan. Sedangkan peran yang
merugikan seperti Lichen sebagai melapukkan batu candi atau
bangunan. Kemudian Rhizopus stolonifer dapat menyebabkan roti basi
dan membusuk. Aspergillus fumigatus sebagai penyakit saluran
pernafasan dan paru-paru.
2. Media Pembelajaran
- GoogleClassroom
-

http://golearnbiology.com

3. Instrumen Penilaian
- Instrumen Tes
Kisi – Kisi Soal Pilihan Ganda Evaluasi Materi Jamur:
No.

1.

Indikator

3.6.1 Menjelaskan pengertian,

Tingkat
Ranah
Kognitif
C1

Nomor Soal

1,2,7,10,11,14,15

ciri-ciri, cara hidup dan habitat
jamur
2.

3.6.2 Membandingkan cara

C4

5, 9,19

C4

3, 4,6,12

reproduksi jamur
3.

3.6.3 Mengelompokkan jenisjenis jamur berdasarkan ciricirinya.
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No.

4.

Indikator

3.6.4 Menyebutkan contohcontoh

peran

jamur

Tingkat
Ranah
Kognitif
C1

Nomor Soal

13,16

bagi

kehidupan manusia seharihari.
5.

3.6.5 Mengaitkan simbiosis

C4

8,17,20

contoh

C3

18

Mendiskripsikan

C1

A

jamur dengan organisme lain.
6.

3.6.6

Menguraikan

pembiakan jamur.
7.

4.6.1

gambar roti yang mengalami
perubahan yaitu adanya
pertumbuhan jamur.

- Instrument Non-Tes
1. Lembar Observasi
Kisi-Kisi Lembar Observasi Pembelajaran Daring Melalui Google
Classroom:
No
1

Indikator

Aspek yang
diamati
Jawaban

Keaktifan dalam menjawab, bertanya dan
mengemukakan pendapat dalam kegiatan
pembelajaran

2

Penilaian

Penilaian dalam hal menghargai pendapat peserta
didik lain atau menerima pendapat.
Peserta didik mampu menafsirkan permasalahan
yang dihadapi dalam pembelajaran

3

Kedisiplinan

Ketepatan peserta didik dalam absensi di Google
Classroom
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No

Indikator

Aspek yang
diamati

Kehadiran peserta didik sampai akhir
pembelajaran
4

Penugasan

Peserta didik mengumpulkan tugas secara tepat

5

Penerimaan

Timbal balik peserta didik dalam menanggapi
pertanyaan

Lembar Observasi
Kompetensi yang dinilai

: Penilaian Sikap (Observasi)

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester /Tahun Pelajaran

: X/Genap/ 2020/2021

Berilah tanda checklist (√) pada skor 1, 2, 3, atau 4 sesuai dengan sikap Peserta
didik dalam kegiatan pembelajaran daring!
Indikator Penilaian

No

Nama Peserta didik

Penerimaan
1 2 3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7..
8.
9.
10.
11.
dst

4

Jawaban

Penilaian

Disiplin

Penugasan

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

Skor
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 Rubrik Penskoran Lembar Observasi Keterampilan Proses Sains Peserta
didik:
Aspek yang dinilai
Penugasan

Skor Penilaian
 Skor 1 jika memenuhi 1 aspek

 Mengumpulkan tugas tepat waktu

 Skor 2 jika memenuhi 2 aspek

 Turut serta mengerjakan LKPD

 Skor 3 jika memenuhi 3 aspek

 Saling melengkapi penyampaian informasi

 Skor 4 jika memenuhi 4 aspek

ketika diskusi di GC
 Menggerjakan sesuai perintah yang
diberikan pada LKS

Penerimaan

 Skor 1 jika memenuhi 1 aspek

 Membantu menjawab pertanyaan teman

 Skor 2 jika memenuhi 2 aspek

 Turut berdiskusi di GC

 Skor 3 jika memenuhi 3 aspek

 Selalu menjawab perntanyaan dari guru

 Skor 4 jika memenuhi 4 aspek

 Mengharagai pendapat teman ketika sedang
berdiskusi

Disiplin
 Turut disiplin dalam mengikuti kegiatan
pembelajaran daring
 Selalu tetap waktu dalam absensi di GC

 Skor 1 jika memenuhi1 aspek
 Skor 2 jika memenuhi 2 aspek
 Skor 3 jika memenuhi 3 aspek
 Skor 4 jika memenuhi 4 aspek

 Pengumpulan tugas tepat waktu.
 Selalu mematuhi aturan dalam
menggerjakan tugas

Penilaian

 Skor 1 jika memenuhi1 aspek.

 Melakukan tugas yang telah dibagi

 Skor 2 jika memenuhi 2 aspek

 Membuat laporan gambar sesuai perintah

 Skor 3 jika memenuhi 3 aspek

 Bersikap jujur

 Skor 4 jika memenuhi 4 aspek

 Selalu menjawab pertanyaan diskusi di GC
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Aspek yang dinilai
Jawaban

Skor Penilaian
 Skor 1 jika memenuhi1 aspek.

 Aktif dalam menjawab di GC

 Skor 2 jika memenuhi 2 aspek

 Jawaban yang disampaikan akurat, jelas,

 Skor 3 jika memenuhi 3 aspek

tidak bertele-tele
 Selalu menjawab pertanyaan baik dari guru
maupun teman
 Selalu menanggapi dengan tepat waktu

Keterangan:
Skor 1 = kurang (50-65)
Skor 2 = cukup (70-75)
Skor 3 = baik (76-80)
Skor 4 = baik sekali (81-90)

 Skor 4 jika memenuhi 4 aspek
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Lampiran 3. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik
Materi Jamur/Fungi

Nama :
No. Abs :
Kelas :

Indikator Keterampilan:
4.6.2 Mengamati jamur yang ada di sekitar rumah kemudian dikelompokkan
berdasarkan ciri-cirinya dan di gambar.
Tujuan Pembelajaran :
4.6.1.2 Peserta didik dapat mengamati jamur yang ada di sekitar rumah kemudian
dikelompokkan berdasarkan ciri-cirinya dan di gambar.
Perhatikan Perintah di bawah ini!
Petunjuk:
1. Tugas dikerjakan di buku tulis kemudian digambar sesuai apa yang diamati.
2. Gambar jamur di beri warna serta dibuat tabel seperti dibawah ini.
3. Tugas dikumpulkan pada pertemuan berikutnya.

119
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No.

Gambar dan Nama Jamur

Ciri-ciri Jamur

Klasifikasi
Jamur
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 Rubrik Penskoran LKPD:
No.
1.

Kriteria Penilaian

Skor

 Menggambarkan semua jamur

10 = Jika memenuhi 1 kriteria

 Menggambarkan 4 jamur

penilaian

 Menggambarkan lebih dari 4 jamur

15 = Jika memenuhi 2 kriteria
penilaian
20 = Jika memenuhi 3 kriteria
penilaian

2.

 Menuliskan ciri-ciri semua jamur sesuai

10 = Jika memenuhi 1 kriteria

 Menuliskan 4 ciri-ciri jamur dan sesuai

penilaian

 Menuliskan lebih dari 4 ciri-ciri jamur

15 = Jika memenuhi 2 kriteria

dan sesuai

penilaian
20 = Jika memenuhi 3 kriteria
penilaian

3.

 Mengklasifikasikan jamur yang di
gambar dengan benar
 Mengklasifikasikan 4 jamur saja tetapi
terdapat kesalahan dalam klasifikasi
 Mengklasifikasikan lebih dari 4 jamur
dan benar

4.

 Mengumpulkan sesuai waktu yang
ditentukan
 Mengumpulkan waktu terlambat tetapi
masih dalam waktu yang sama
 Mengumpulkan lain hari

10 = Jika memenuhi 1 kriteria
penilaian
15 = Jika memenuhi 2 kriteria
penilaian
20 = Jika memenuhi 3 kriteria
penilaian
10 = Jika memenuhi 1 kriteria
penilaian
15 = Jika memenuhi 2 kriteria
penilaian
20 = Jika memenuhi 3 kriteria
penilaian

5.

 Tugas dibuat sesuai ketentuan

10 = Jika memenuhi 1 kriteria

 Tugas dikirim sesuai ketentuan

penilaian

 Tugas dibuat bertabel

15 = Jika memenuhi 2 kriteria
penilaian
20 = Jika memenuhi 3 kriteria
penilaian
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Lampiran 4. Latihan Soal
Kisi-kisi pertanyaan per sub bab materi:
3.6.1 Menjelaskan pengertian, ciri-ciri, cara hidup dan habitat jamur
3.6.2 Membedakan cara reproduksi jamur
3.6.3 Mengklasifikasikan jenis-jenis jamur berdasarkan ciri-cirinya.
3.6.4 Menemukan contoh-contoh peran jamur bagi kehidupan manusia sehari-hari.
3.6.5 Mengaitkan simbiosis jamur dengan organisme lain.
3.6.6 Menentukan contoh pembiakan jamur.

1) Sub bab pengertian, ciri-ciri, cara hidup dan habitat jamur
No

Indikator

Nomor Soal

Tingkat level
ranah kognitif
soal

1.

Menjelaskan pengertian, ciri-ciri,

C1

1, 2, 3, 4, 5

cara hidup dan habitat jamur

1. Ilmu apa yang mempelajari tentang jamur?
2. Apa saja bentuk tubuh jamur?
3. Sel-sel penyusun tubuh makroskopis memanjang dan membentuk
benang sering disebut apa?
4. sebutkan ukuran tubuh jamur yang terbagi menjadi dua!
5. sebutkan habitat jamur yang sesuai dengan cara hidupnya!

Rubrik Penilaian:

𝑁=

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟
𝑥 100
5

122

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
123

2) Sub bab Reproduksi kamur
No

Indikator

Nomor Soal

Tingkat level
ranah kognitif
soal

1.

Membandingkan cara reproduksi

C4

1, 2, 3

jamur

1. Jelaskan perbedaan cara reproduksi jamur pada klasifikasi Ascomycota
dan Basidiomycota!
2. Bagaimana cara reproduksi jamur?
3. Bagaimana cara reproduksi Jamur Rhizopus oryzae?
Rubrik Penilaian:
𝑁=

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛
𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟
3

𝑥 100

3) Sub bab kalsifiksi jamur
No

Indikator

Nomor Soal

Tingkat level
ranah kognitif
soal

1.

Mengelompokkan

jenis-jenis

C4

1, 2, 3,4

C1

5

jamur berdasarkan ciri-cirinya.
2.

4.6.1 Mendiskripsikan perubahan
yang terjadi pertumbuhan jamur

1. Jelaskan ciri-ciri pada setiap pengelompokan jamur dengan!
2. Sebutkan contoh jenis jamur dari divisi Ascomycota! gambar dan
jelaskan contoh tersebut!
3. Reproduksi seksual melalui basidospora terjadi pada divisi apa
saja?jelaskan!
4. Divisi apa saja yang sering disebut jamur tak sempurna atau fungi
imperfect ? jelaskan!
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5.

Berikut link terkait salah satu jenis jamur, silahkan lihat video
tersebut kemudian deskripsikan terkait video tersebut!
https://youtu.be/DD0kdkmh5EM
Jawaban:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………

Rubrik Penilaian:

𝑁=

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟
𝑥 100
5

4) Sub bab peran jamur
No

Indikator

Tingkat level

Nomor Soal

ranah kognitif
soal
1.

Menyebutkan

contoh-contoh

C1

1, 2, 3

peran jamur bagi kehidupan
manusia sehari-hari.

1. Sebutkan peran jamur Rhizopus oryzae!
2. Sebutkan jenis jamur yang menyebabkan roti menjadi basi!
3. Sebutkan keuntungan dari jamur saproba atau pengurai untuk ekosistem!

Rubrik Penilaian:
𝑁=

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟
3

𝑥 100
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5) Sub bab simbiosis jamur
No

Indikator

Tingkat level

Nomor Soal

ranah kognitif
soal
1.

Mengaitkan

simbiosis

jamur

C3

1, 2, 3

dengan organisme lainya

1. Berikut merupakan salah satu bentuk simbiosis jamur yaitu …
a. Zygomycota
b. Basidiomycota
c. Basidiomycota
d. Miselium
e. Mikorhiza
2. Di bawah ini yang termasuk bersimbiosis dengan ganggang hijau atau
biru adalah…
a. Mikorhiza
b. Rhizopus stolonifer
c. Saccharomyces
d. Lichen
e. Neurospora
3. Mikorhiza dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu …
a. Ektomikorhiza dan Endomikorhiza
b. Ektomikorhiza dan Hipopodium
c. Endomikorhiza dan Arbuskula
d. Endomikorhiza dan Trichoderma
e. Mikoriza dan Ektomikorhiza
Rubrik Penilaian:
𝑁=

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟
3

𝑥 100
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6) Sub bab pembiakan jamur
No

Indikator

Tingkat level

Nomor Soal

ranah kognitif
soal
1.

Menguraikan contoh pembiakan

C4

1, 2, 3

jamur.

1.Media apa saja yang digunakan untuk pembiakan jamur! Jelaskan dan
berikan contoh!
2 Sebutkan dan jelaskan fungsi masing-masing bahan dan alat yang
digunakan dalam pembiakan jamur Trichoderma!
3. Pada budidaya Jamur Tiram, media apa saja yang digunakan untuk
pembiakannya? Jelaskan fungsi masing-masing media!

Rubrik Penilaian:
𝑁=

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟
3

𝑥 100
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Soal Essay pada Menu Evaluasi:
Sebelum mengerjakan soal pilihan ganda silahkan mengerjakan soal di
bawah ini terlebih dahulu dan baca petunjuk tersebut. Perhatikan gambar di bawah
ini dan jawablah pertanyaan tersebut dengan jelas!

A.

(1)

(2)
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(3)

(4)

Ke empat gambar di atas silahkan deskripsikan masing-masing gambar tersebut
berdasarkan hasil pengamatan kalian terhadap gambar roti tersebut. Kemudian
berikan penjelasan secara singkat terkait perubahan roti dari gamabar 1- 4!
Jawab: (1) ………………………………………………………………..
(2) …...............................................................................................
(3) …………………………………………………………………
(4) …………………………………………………………………

Rubrik Penilaian:
𝑁=

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛
𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟
4

𝑥 100
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Soal Pilihan Ganda Menu Evaluasi:
1. Berikut sifat jamur jika ditinjau sebagai makhluk heterotrof yaitu….
a. Hidupnya sangat tergantung pada inangnya
b. Hidup di wilayah yang memiliki kelembapan
c. Mampu memproduksi makanan sendiri
d. Mampu berfotosintesis
e. Memiliki Klorofil
2. Gambar berikut ini yang menunjukkan stolon pada nomor…

a. 7
b. 5
c. 6
d. 3
e. 4
3. Jenis Ascomycota yang dapat mengubah ampas kacang menjadi oncom
adalah…
a. Aspergillus flavus
b. Ustilago maydis
c. Aspergillus niger
d. Puccinia graminis
e. Neurospora sitophyla
4. Dinding sel pada jamur Zygomycota mengandung zat…
a. Sitokitin
b. Kitin
c. Selulosa
d. Tanduk
e. Fiositin
5. Di bawah ini yang bukan perkembangbiakan jamur secara aseksual
adalah….
a. Fragmentasi
b. Pembentukan konidia
c. Pertunasan
d. Pembentukan spora
e. Peleburan sel
6. Berikut contoh jamur di bawah ini yang bukan merupakan dari divisi
Basidiomycota adalah…
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a. Jamur tiram
b. Jamur merang
c. Jamur kuping
d. Jamur tempe
e. Jamur beracun
7. Berikut ini sifat-sifat tentang jamur yang benar yaitu…
a. Tidak berklorofil dan eukariotik
b. Tidak berklorofil dan prokariotik
c. Tidak berklorofil dan autotrof
d. Berklorofil dan heterotrof
e. Berklorofil dan eukariotik
8. Liken merupakan simbiosis antara…
a. Ascomycota dengan alga hijau
b. Ascomycota dengan basidiomycota
c. Alga biru dengan alga hijau
d. Alga biru dengan oomycota
e. Zygomycota dengan alga hijau
9. Jamur dapat berkembangbiak secara aseksual dengan membentuk…
a. Konidium
b. Sporangium
c. Gemma
d. Sorus
e. Hifa
10. Kumpulan benang-benang halus pada jamur disebut…
a. Sporagium
b. Askospora
c. Miselium
d. Basidiospora
e. Spora
11. Berikut ini yang bukan ciri-ciri jamur basidiomycota adalah ..
a. Hifa bersekat melintang
b. Reproduksi seksual menghasilkan basidium
c. Reproduksi aseksual dengan konidia
d. Merupakan jamur makroskopis
e. Jamur ganoderma
12. Penyakit kaki atlet disebabkan oleh jamur dari divisi…
a. Deuteromycota
b. Basidiomycota
c. Ascomycota
d. Zygomycota
e. Phicomycota
13. Di bawah ini yang bukan merupakan manfaat lumut kerak bagi manusia
adalah..
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a. Bebas atau mandiri
b. Saprofit
c. Bersimbiosis
d. Parasit
e. Autotrof
14. Jamur tidak memiliki kormus, tetapi hanya memiliki..
a. Talus
b. Daun
c. Akar
d. Batang
e. Cabang
15. Jamur yang ada di darat dapat menghasilkan spora yang terbentuk dari selsel khusus yang disebut..
a. Sorus
b. Hifa
c. Miselium
d. Askus
e. Basidium
16. Jamur yang memiliki peran meyebabkan kurap atau panu yaitu..
a. Trichopyton sp.
b. Aspergillus flavus
c. Trichoderma sp.
d. Pleurotus sp.
e. Amanita phalloides
17. Liken disebut sebagai organisme perintis karenaa…
a. Liken menguraikan organisme anorganik
b. Liken dapat membentuk tanah dari pelapukan batuan
c. Liken dapat bereaksi terhadap pencemaran lingkungan
d. Liken dapat meningkatkan absorpsi hara dalam tanah
e. Liken dapat mencegah kekeringan
18. Pembiakan jamur tiram menggunakan media dari ..
a. Agar-agar
b. Serbuk gergaji
c. Tanah
d. Air
e. Ampas tebu
19. Cara reproduksi jamur di bedakan menjadi dua yaitu ..
a. Seksual dan Spora
b. Fragmentasi dan Tunas
c. Aseksual dan Seksual
d. Spora vegetatif dan fragmentasi
e. Aseksual dan Sporangium
20. Berikut ini merupakan manfaat Mikorhiza yaitu…..
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a. Membentuk tanah dari pelapukan batuan
b. Mencegah terjadinya penyakit kulit pada kaki atletis
c. Menghambat pertumbuhan pada hormon seperti auksin
d. Menghambat ketahanan tanaman terutama saat terjadinya kekeringan
e. Mampu meningkatkan absorpsi hara dalam tanah
Rubrik Penilaian pilihan ganda:
Nilai =
SKOR BENAR

SKOR SALAH

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖
𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

x 100
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Lampiran 5. Daftar Pertanyaan Wawancara Analisis Kebutuhan

No.
Pertanyaan
1. Saat ini bapak/ibu mengajar di tingkatan berapa? Apakah
semua tingkatan kelas bapak/ibu guru sudah pernah
mengajar?
2. Pada tingkat berapa selama mengajar bapak/ibu guru
merasakan proses pembelajaran yang dirasa cukup susah
dalam menyampaikan materi baik dalam pembelajaran online
maupun offline?
3. Apakah peserta didik bisa menikmati proses pembelajaran
daring?
4. Apakah yang menjadikan kendala dalam proses pembelajaran
daring di kelas?
5. Apakah peserta didik dapat mengikuti pembelajaran yang
diberikan oleh bapak/ibu guru?
6. Seberapa besar tingkat partisipasi peserta didik dalam
pembelajaran biologi di kelas X, XI, dan XII?
7. Apa yang membuat peserta didik tertarik ketika pembelajaran
berlangsung ketika pembelajaran daring seperti ini?
8. Pada proses pembelajaran online ini, apakah sekolah
mengupayakan secara maksimal dalam pemenuhan jaringan
IT untuk pembelajaran?
9. Pembelajaran yang diberikan oleh bapak/ibu guru saat
pembelajaran daring ini biasanya menggunakan platform apa?
10. Apakah terdapat kendala baik bapak/ibu guru dan peserta
didik dengan menggunakan platform pembelajaran tersebut?
11. Menurut bapak/ibu guru perencanaan pembelajaran, jika
dilihat dari indikator ketercapaian dalam memberikan materi
dengan pembelajaran daring ini apakah sudah terwujud
menggunakan platform tersebut?
12. Apakah ada peserta didik yang mengeluh terkait penggunaan
IT yang digunakan bapak/ibu guru dalam kegiatan belajar
mengajar?
13. Selama pembelajaran daring ini bapak/ibu guru dalam
menyampaikan materi biasanya menggunakan model
pembelajaran dan media pembelajaran seperti apa?
14. Apakah dengan model dan media pembelajaran tersebut
peserta didik dapat lebih memahami dan termotivasi untuk
belajar dalan kondisi seperti ini?
15. Menurut bapak/ibu guru dilihat dari adanya pembelajaran
daring seperti ini, model dan media pembelajaran yang sesuai
untuk diberikan saat pembelajaran seperti apa?
16. Apakah harapan bapak/ibu guru terkait pengembangan media
dan/ model pembelajaran dalam pemberian materi ke peserta
didik?
17. Apakah bapak/ibu guru sudah menggunakan media
pembelajaran yang bervariasi dalam menyampaikan materi?
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Jawaban
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No.
Pertanyaan
Jawaban
18. Selama pembelajaran daring media dan model pembelajaran
yang bapak/ibu guru terapkan, apakah mudah diterima oleh
peserta didik?
19. apakah model pembelajaran yang bapak/ibu terapkan
sudah efektif dalam menunjang pembelajaran jarak jauh atau
daring saat ini? mengapa?
20. Berdasarkan proses pembelajaran yang sudah direncanakan
bapak/ibu guru, materi pada kelas X, XI, dan XII yang dirasa
cukup sulit untuk diajarkan?
21. Dilihat dari tolak ukur pemahaman peserta didik dan
ketercapaian indikator pembelajaran apakah materi tersebut
juga dirasa susah bagi para peserta didik, atau materi lain yang
mungkin mudah untuk diajarkan tetapi peserta didik susah
dalam memahami?
22. Menurut bapak/ibu guru perangkat pembelajaran apa yang
perlu dikembangkan untuk menunjang pembelajaran daring ?
23. Adanya evaluasi pembelajaran biologi yang diberikan
bapak/ibu guru selama mengajar ini sering menggunakan
model evaluasi yang seperti apa
24. Apakah ketercapaian KKM dalam pelajaran Biologi di kelas
IPA memiliki rata-rata kelas yang sama?
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Lampiran 6. Intrumen Validasi Materi

No.

Indikator Pertanyaan

Skor
1 2 3 4 Komentar

1.

Materi didalam E-modul sudah sesuai dengan
KI, KD dan indikator materi
2.
Materi yang di dalam E-modul sesuai dengan
indikator pencapaian seperti di susun pada
RPP
3.
Ringkasan materi mudah dipahami
4.
Keluasan dan kedalaman materi pada Emodul sudah sesuai
5.
Kejelasan penulisan, gambar dan video pada
materi dalam E-modul
6.
Contoh-contoh bagian materi sesuai dengan
terkini
7.
Penyajian materi dalam E-modul sudah
lengkap
8.
Materi pembelaharan sesuai tingkat peserta
didik kelas X SMA
9.
Kesesuaian
materi
dengan
tujuan
pembelajaran dalam RPP yang telah disusun
10. Kesesuain penyajian materi terdapat
pendahaluan, sumber yang digunakan dapat
mengedukasi
Total Skor =
Total skor yang didapat = total skor A+total skor B+ total skor C+ total skor D
Rata-rata skor = total skor yang didapat /4

Keterangan :
Total Skor A : Jumlah skala skor angka 1
Total Skor B : Jumlah skala skor angka 2
Total Skor C : Jumlah skala skor angka 3
Total Skor D : Jumlah skala skor angka 4
Komentar dan saran untuk perbaikan produk :

Kesimpulan:
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Pilih salah satu dengan cara diberi tanda centang (√)
No

Pernyataan

1.

Media pembelajaran E-modul interaktif berbasis web
edukatif layak digunakan tanpa revisi produk
Media pembelajaran E-modul interaktif berbasis web
edukatif layak digunakan dengan revisian sesuai sarah
dari validator
Media pembelajaran E-modul interaktif berbasis web
edukatif tidak layak untuk digunakan dalam
pembelajaran dikelas

2.

3.

Pilih dengan
tanda centang
(√)
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Lampiran 7. Instrumen Validasi Media

No.

Indikator Pertanyaan

Skor
1 2 3 4 Komentar

1. E-modul interaktif berbasis web edukatif
dapat dioperasikan dengan mudah
2.
Tidak rumit dan sederhana E-modul interaktif
berbasis web edukatif
3. E-modul interaktif dapat diimplementasikan
dengan berbagai software
4.
Bahasa yang digunakan tidak bertele-tele
dalam web
5.
Bahasa bersifat jelad dan komunikatif
6.
Alur E-modul interaktif berbasis web
edukatif sistematis, runut dan jelas
7.
Petunjuk penggunaan sangat jelas dan mudah
8.
Penggunaan warna, layout design tidak
mencolok
9.
Kreatif dalam ide penuangan baik warna, font
dan suara
10. Penggunaan design, kalimat, video dan suara
bersifat mengedukasi
Total Skor =
Total skor yang didapat = total skor A+total skor B+ total skor C+ total skor D
Rata-rata skor = total skor yang didapat /4

Keterangan:
Total Skor A : Jumlah skala skor angka 1
Total Skor B : Jumlah skala skor angka 2
Total Skor C : Jumlah skala skor angka 3
Total Skor D : Jumlah skala skor angka 4
Komentar dan saran untuk perbaikan produk:

Kesimpulan :
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Pilih salah satu dengan cara diberi tanda centang (√)
No

Pernyataan

1.

Media pembelajaran E-modul interaktif berbasis web
edukatif layak digunakan tanpa revisi produk
Media pembelajaran E-modul interaktif berbasis web
edukatif layak digunakan dengan revisian sesuai sarah
dari validator
Media pembelajaran E-modul interaktif berbasis web
edukatif tidak layak untuk digunakan dalam
pembelajaran dikelas

2.

3.

Pilih dengan
tanda centang
(√)
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Lampiran 8. Rubrik Penilaian Validasi Materi

No.

1.

2.

3.

4.

5.

Aspek penilaian

Indikator Pencapaian

Kesesuaian materi dengan KD dan KI
- KI 3 (Aspek pengetahuan)
- KD 3.6 Menerapkan prinsip klasifikasi
untuk
menggolongkan
jamur
berdasarkan
ciri-ciri
dan
cara
reproduksinya melalui pengamatan
secara teliti dan sistematis.
- KD 4.6 Menyajikan data hasil
pengamatan ciri-ciri dan peran jamur
dalam kehidupan sekitar lingkungan
Rangkuman atau cakupan materi
1. Materi lengkap
2. Mudah dipahami
3. Ringkasan materi yang disajikan
singkat tidak bertele-tele

Memenuhi 3 aspek yang
ditentukan

Skor
atau
skala
4

Memenuhi 2 aspek yang
ditentukan

3

Memenuhi 1 aspek yang
ditentukan

2

Tidak memenuhi 3 aspek
yang ditentukan

1

Memenuhi 3 aspek yang
ditentukan
Memenuhi 2 aspek yang
ditentukan
Memenuhi 1 aspek yang
ditentukan
Tidak memenuhi 3 aspek
yang ditentukan
Kesesuaian materi dengan indikator dan Memenuhi 3 aspek yang
ditentukan
tujuan pembelajaran
1. Materi sesuai dengan indikator Memenuhi 2 aspek yang
pencapaian
ditentukan
2. Terdapat indikator pencapaian dengan Memenuhi 1 aspek yang
menggunakan level ranah kognitif sesuai ditentukan
KD
Tidak memenuhi 3 aspek
3.
Menuliskan tujuan pembelajaran yang ditentukan
sesuai
Kejelasan dalam penulisan, gambar, dan Memenuhi 3 aspek yang
ditentukan
video
1. Tulisan jelas dan mudah dibaca
Memenuhi 2 aspek yang
2. Menggunakan bahasa singkat, padat,
ditentukan
jelas
Memenuhi 1 aspek yang
3. Gambar dan video jelasdan menarik
ditentukan
sesuai materi jamur
Tidak memenuhi 3 aspek

4

Kesesuaian dengan keterkinian
1. Materi berisikan klasifikasi jamur
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yang ditentukan
Memenuhi 3 aspek yang
ditentukan

3
2
1
4
3
2
1

4
3
2
1
4
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No.

Aspek penilaian

2. Manfaat dan peran jamur
3. Contoh jamur dan ciri-ciri jamur

6.

Kelengkapan penyajian materi
1. Materi disusun dengan lengkap dan
rapi
2. Petunjuk penggunaan jelas
3. KI ,KD dan tujuan pembelajaran ada

Indikator Pencapaian

Memenuhi 2 aspek yang
ditentukan
Memenuhi 1 aspek yang
ditentukan
Tidak memenuhi 3 aspek
yang ditentukan
Memenuhi 3 aspek yang
ditentukan
Memenuhi 2 aspek yang
ditentukan
Memenuhi 1 aspek yang
ditentukan
Tidak memenuhi 3 aspek
yang ditentukan

Skor
atau
skala
3
2
1
4
3
2
1
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Lampiran 9. Rubrik Penilaian Validasi Media

No.

1.

2.

3.

4.

Aspek penilaian

Indikator Pencapaian

Penggunaan perangkat lunak (Software)
1. Bisa dibuka oleh siapapun
2. Tidak memakai kuota banyak
3. Desain E-modul terdapat variasi dan
menarik baik gambar maupun huruf

Penggunaan E-modul interaktif
1. Mudah diakses di android dan IOS
2.
Mudah
dibaca
dan
tidak
membingungkan pembaca
3. mudah dipahami dan pentunjuk Emoduljelas

Bahasa yang digunakan
1. Tidak bertele-tele
2. Mudah dipahami oleh pembaca
3. Singkat, padat , jelas dan runtut
kejelasan bahasanya

Komunikasi audio visual di dalam Emodul interaktif
1. Mudah di dengarkan video
2. Suara dan gambar jelas
3. Tidak kontras
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Memenuhi 3 aspek yang
ditentukan

Skor
atau
skala
4

Memenuhi 2 aspek yang
ditentukan

3

Memenuhi 1 aspek yang
ditentukan

2

Tidak memenuhi 3 aspek
yang ditentukan
Memenuhi 3 aspek yang
ditentukan
Memenuhi 2 aspek yang
ditentukan
Memenuhi 1 aspek yang
ditentukan
Tidak memenuhi 3 aspek
yang ditentukan
Memenuhi 3 aspek yang
ditentukan
Memenuhi 2 aspek yang
ditentukan
Memenuhi 1 aspek yang
ditentukan
Tidak memenuhi 3 aspek
yang ditentukan
Memenuhi 3 aspek yang
ditentukan
Memenuhi 2 aspek yang
ditentukan
Memenuhi 1 aspek yang
ditentukan

1

Tidak memenuhi 3 aspek
yang ditentukan

1

4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
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Lampiran 10. Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
Kisi-Kisi

Pertanyaan

20 tahun

14 tahun

Jawaban
SMA
SMA N 1
Muhammadiya
Weru
h 1 Klaten
26 tahun
20 tahun

XI, XII

X, XI

XI, XII

X, XII

XI

X, XI

Sudah
pernah

Kelas XII belum
pernah

Sudah pernah

Sudah pernah

Kelas XII belum
pernah

Kelas XII belum
pernah

Menikmati
walaupun peserta

Kalau yang aktif
ya aktif, tetapi

SMA N 1
Klaten

Pengalaman
Mengajar
Biologi

Sejak tahun
berapa
bapak/ibu
guru memulai
mengajar
biologi?
Saat
ini
bapak/ibu
mengajar di
tingkatan
berapa?
Apakah
semua
tingkatan
kelas
bapak/ibu
guru
sudah
pernah
mengajar?
Apakah
peserta didik

Selama
bisa

ini

SMA N 3 Klaten

Menikmati. Anak Sejauh
ini Mau
lebih
suka menikmati anak- mau
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tidak
harus

SMA N 1
Jogonalan

SMA N 1
Karangnongko

10 tahun

5 tahun
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Kisi-Kisi

Pelaksanaan
Pembelajara
n

Pertanyaan

bisa
menikmati
proses
pembelajaran
biologi secara
daring?

Apakah yang
menjadikan
kendala dalam
proses
pembelajaran
daring ?

SMA N 1
Klaten

SMA N 3 Klaten

walaupun
ada kendala
sinyal, tetapi
ada
juga
peserta didik
yang kami
fasilitasi
smartphone
dri sekolah
apabila tidak
memiliki.
Selama
mengajar
tidak tetapi
sulitnya
ketika
ulangan
harian tidak
tahu peserta
didik
menyontek /
tidaknya.

pembelajaran
proyek,
walaupun banyak
yang menyimak

Jawaban
SMA
SMA N 1
SMA N 1
Weru
Jogonalan
Muhammadiya
h 1 Klaten
anak walaupun menikmati
didik banyak yg
ada
kendala karena
tidak aktif
sinyal dan peserta tuntutan.
didik
hanya Tetapi yang
menyimak
aktif
tidak
banyak yang
banyak hanya
menyimak.

Kurang terpantau Selama
daring
aktivitas peserta sulit memantau
didik
peserta didik dan
banyak peserta
didik
yang
menyimak

Sulit
memantau
peserta didik
apakah sudah
membaca
materi atau
belum.

Tidak
bisa
memberikan
materi dengan ppt
bersuara
lagi
sehingga
sulit
menjelaskan
materi
yang
abtrak

SMA N 1
Karangnongko
lebih
banyak
yang menyimak
dan
beberapa
kendala
bagi
mereka seperti
sinyal.

Memberikan
media
pembelajaran
yang
menarik
peserta
didik.
Peserta
didik
hanya
suka
ketiak menonton
video materi.
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Kisi-Kisi

Pertanyaan
SMA N 1
Klaten

SMA N 3 Klaten

Apakah
peserta didik
dapat
mengikuti
pembelajaran
yang
diberikan oleh
bapak/ibu
guru?
Seberapa
besar tingkat
partisipasi
peserta didik
dalam
pembelajaran
daring biologi
di kelas?

Mengikuti
dengan baik

Bisa mengikuti

Sangat besar
dikelas XI
dan
XII
berdasarkan
yang
saya
ampu saat ini

Apa
yang
membuat
peserta didik
tertarik ketika
pembelajaran

media
pembelajaran
yang
bervariasi,

Partisipasi kelas
X lebih tinggi
karena
masih
belum mengenal
lebih jauh dan
masih
terbawa
suasana kadang
merasa
malu/takut
Praktik
yang
menyenangkan
seperti ada video
yang
dishare,
kuis

Jawaban
SMA
SMA N 1
Weru
Muhammadiya
h 1 Klaten
Mengikuti
Mengikuti
dengan baik

SMA N 1
Jogonalan

SMA N 1
Karangnongko

Mengikuti

Mengikuti
walaupun tidak
semua aktif

Semua
berpartisipasi ya
awalapun
ada
beberapa peserta
didik yang tidak
aktif.

Masih kurang
berpartisipasi

Sudah
berpatisipasi
walaupun harus
dikejar-kejar dan
yang aktif hanya
peserta didik ituitu saja.

Kurang karena
hanya
peserta
didik itu saja
yang aktif

Ada ilustrasi dan
video-video

Ada
video
dalam PPT

Ketika ada kuis
menggunakan
quizizz

Ada video dalam
materi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
145

Kisi-Kisi

Pertanyaan
SMA N 1
Klaten

Penggunaan
IT
dalam
Pembelajara
n

daring
saat
ini?
Pada proses
pembelajaran
daring
ini,
apakah
sekolah
mengupayaka
n
secara
maksimal
dalam
pemenuhan
jaringan
IT
untuk
pembelajaran
?
Pembelajaran
yang
diberikan oleh
bapak/ibu
guru
saat
pembelajaran
daring

SMA N 3 Klaten

bisa game,
video
memfasilitasi
peserta didik
yang tidak
memiliki HP,
diperbolehka
n ke sekolah
dengan
protokol
kesehatan
dan bantuan
kuota

menggunakan
quizizz
memberikan
bantuan kuota

Akun
GoogleSuite,
terkadang
Zoom/Gmeet
.
Pembelajara
n
dengan

GoogleClassroo
m, WAGroup.

Jawaban
SMA
SMA N 1
Weru
Muhammadiya
h 1 Klaten

SMA N 1
Jogonalan

SMA N 1
Karangnongko

Mengupayakan
dengan
memperbolehkan
menggunakan lab
komputer untuk
PJJ.

peserta didik
ke
sekolah
sesuai
protokol
apabila
peserta didik
tersebut
kesulitan
dalam HPnya.

Selalu
mengupayakan

Peserta
didik
datang ke lab
komputer
dan
sesuai protokol.
Tetapi di sini
peserta
didik
sudah memiliki
android masingmasing

Eduprint,
WAGroup

WAGroup,
GoogleSuite,
GoogleForm

WAGroup,
GoogleClassroo
m

Microsoft 365,
GoogleClassroo
m
dan
WAGroup.
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Kisi-Kisi

Pertanyaan
SMA N 1
Klaten
biasanya
menggunakan
platform apa?
Apakah
terdapat
kendala baik
bapak/ibu
guru
dan
peserta didik
dengan
menggunakan
platform
pembelajaran
tersebut?
Menurut
bapak/ibu
guru
perencanaan
pembelajaran,
jika
dilihat
dari indikator
ketercapaian
dalam

SMA N 3 Klaten

Jawaban
SMA
SMA N 1
Weru
Muhammadiya
h 1 Klaten

SMA N 1
Jogonalan

SMA N 1
Karangnongko

Gooogle
Classroom.
Saat
ini Kendala upload
masih belum file yang susah
ada.
karena jaringan
signal dan sarana
prasarana
HP
yang
dimiliki
anak

Semua
guru
belum
bisa
mengikuti
perkembangan
dengan IT

Peserta didik
terkendala
dengan signal
karena daerah
yang berada
di
pegunungan

Kalau
saya Harus
belajar
sampai saat ini dari 0 terlebih
belum ada
dahulu

Sudah
tercapai
melalui
berbagai
nilai peserta
didik.

Tercapai,
walaupun tidak
sempurna seperti
mengajar
di
kelas.

Sudah
berjalan tetapi
tidak semua
bisa
tersampaikan
indikator
luring
ke
daring.
Karena

Tercapai
itu
tercapai
kalau
indikator tetapi
kan
terkadang
tidak sesuai yang
saya harapkan.

Indikator kurang
tercapai karena
pembelajaran
online tidak bisa
maksimal
dan
sesuai indikator.

Kalau dibilang
tercapai
atau
tidaknya
jelas
tidak,
karena
tidak
semua
tersampaikan
sesuai
yang
sudah dibuat.
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Kisi-Kisi

Pertanyaan
SMA N 1
Klaten

SMA N 3 Klaten

memberikan
materi dengan
pembelajaran
daring
ini
apakah sudah
terwujud
menggunakan
platform
tersebut?

Apakah ada
peserta didik
yang
mengeluh
terkait
penggunaan
IT
yang
digunakan
bapak/ibu
guru dalam

Selama
belum
terdapat
keluhan

ini

Keluhan signal

Jawaban
SMA
SMA N 1
Weru
Muhammadiya
h 1 Klaten
keterbatasan
waktu
pembelajaran
berbeda
dengan luring
dan daring.

SMA N 1
Jogonalan

SMA N 1
Karangnongko

Banyak keluhan signal kalau Signal, materi Signal
harus
(jenuh,
malas) untuk peserta yang
membuka video
kendala HP & didik
di Youtube
signal
20%
kemudian anak
pondok sehingga
tidak punya HP
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Kisi-Kisi

Pertanyaan
SMA N 1
Klaten

SMA N 3 Klaten

Jawaban
SMA
SMA N 1
Weru
Muhammadiya
h 1 Klaten

SMA N 1
Jogonalan

SMA N 1
Karangnongko

kegiatan
belajar
mengajar?

Selama
pembelajaran
Media dan daring
ini
Model
bapak/ibu
Pembelajara guru dalam
n
menyampaika
n
materi
biasanya
menggunakan
model
pembelajaran
dan
media
pembelajaran
seperti apa?

Discovery , Discovery
PJBL
dan PJBL
media berupa
ppt, video,

dan

Discovery
Discovery,
Inquariy
Ilustrasi dengan
gambar-gambar
yang
peserta
didik
bisa
membayangkan
atau
diminta
untuk observasi
secara langsung

Discovery

Discovery
PJBL

dan
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Kisi-Kisi

Pertanyaan
SMA N 1
Klaten
Apakah
dengan model
dan
media
pembelajaran
tersebut
peserta didik
dapat
lebih
memahami
dan
termotivasi
untuk belajar
dalan kondisi
seperti ini?
Menurut
bapak/ibu
guru dilihat
dari adanya
pembelajaran
daring seperti
ini, model dan
media
pembelajaran
yang sesuai

Memberikan
praktikum
sederhana
kepada
peserta didik
sehingga
motivasi
meingkat dan
minat belajar
mandiri juga
meningkat

Praktikum
sederhana
yang dapat
dilakukan
oleh peserta
didik secara
mandiri di
rumah selain
itu dengan
menggunaka

Jawaban
SMA N 3 Klaten
SMA
SMA N 1
Weru
Muhammadiya
h 1 Klaten
Termotivasi saat Iya, peserta didik Sangat
luring. Dengan menjadi
lebih menurun
daring
respon paham
karena motivasi
yang peserta didik
peserta
didik materi
abstrak
dapat untuk belajar
berkurang
kelamaan, hanya terdefinisi
mandiri
dengan baik
aktif pada saat
awal sekolah saja

Media
pembelajaran
lebih
variasi
terutama
yang
bersuara,
ada
ilustrasi.
Semacam quizizz
begitu yang anak
suka.

Saya
selalu
menggunakan
ilustrasi
yang
dapat
menggambarkan
sesuai
dalam
materi-materi.

Lebih
ke
media
pembelajaran
, karena anakanak
biar
tidak bosen.
Lebih
diberikan
media yang
interaktif tapi

SMA N 1
Jogonalan

SMA N 1
Karangnongko

Sedikit
saja
peserta
didik
yang termotivasi
belajar, karena
PJJ peserta didik
merasa
bebas
berbeda
jika
luring.

Hanya peserta
didik
tertentu
saja yang paham
dalam
artian
peserta
didik
yang biasanya
aktif saja

Media
pembelajaran
yang
untuk
daring
tidak
menggunakan
kuota
banyak.
Yang terpenting
tidak
dari
Youtube karena
banyak
anak

Ketika PJJ anakanak
harus
dituntut
aktif
mandiri sehingga
harus
diperbanyak
media
pembeljaran
yang
menyenangkan
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Kisi-Kisi

Pertanyaan
SMA N 1
Klaten
untuk
diberikan saat
pembelajaran
seperti apa?

n
metode
pembelajaran
yang
bervariasi
supaya
peserta didik
tidak bosan

Apakah
harapan
bapak/ibu
guru terkait
pengembanga
n media dan/
model
pembelajaran
dalam
pemberian

Ada video
praktikum
peserta didik
agar
dilaksanakan
dirumah
dengan
mandiri.
Intinya
mengenai
praktikum

SMA N 3 Klaten

Meningkatkan
kemandirian
peserta
didik
dengan berbagai
model&media
pembelajaran
yang ada

Jawaban
SMA
SMA N 1
Weru
Muhammadiya
h 1 Klaten
tidak
memakan
kuota yang
banyak.

Ilustrasi/media
interaktif yang
dapat membuat
peserta
didik
menjadi
termotivasi
sehingga minat
belajar mandiri
meningkat

Lebih
ke
media
pembelajaran
,
karena
peserta didik
butuh yang
unik-unik ya
mas/mbak
tapi
yang
tidak
memakan

SMA N 1
Jogonalan

SMA N 1
Karangnongko

seperti
video
materi
tidak
hanya PPT terus.
Kalau
model
discovery, PJBL
sudah membantu
selama
daring
ini. Hanya saja
media
pembelajaran
yang
perlu
variasi.
Media
Harapan
saya
pembelajaran
ada inovasi baru
yang tidak hanya untuk
media
PPT
karena pembelajaran
peserta
didik agar
peserta
cepat
bosan. didik termotivasi
Kemudia media- belajar mandiri.
media yang bisa
membuat peserta
didik interaktif
dan termotivasi.
mengeluh tentang
itu. Untuk model
discovery sudah
baik-baik
saja
selama
daring
maupun luring.
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Kisi-Kisi

Pertanyaan
SMA N 1
Klaten
materi
ke
peserta didik?

yang masih
sulit untuk
daring.

Apakah
bapak/ibu
guru
sudah
menggunakan
media
pembelajaran
yang
bervariasi
dalam
menyampaika
n materi?

Sudahh kalau
untuk biologi

SMA N 3 Klaten

Sejauh ini sudah
saya
selalu
menyisipkan post
test,
pretest.
Walapun
ada
beberapa peserta
didik yang tidak
ikut.

Jawaban
SMA
SMA N 1
Weru
Muhammadiya
h 1 Klaten
kuota
berlebihan.
Saya
rasa
kalau hanya
materi saja
akan bosan.
sebagian besar
dengan ilustrasi
saja,
belum
bertambah lagi.

Belum,
karena
sekolah
di
sisni memang
keterbatasan
mas/mbak
tidak seperti
di
kota.
Sehingga
harus
membatasi
juga
untuk
diberikan
kepada
peserta didik
agar
tidak

SMA N 1
Jogonalan

SMA N 1
Karangnongko

Belum,
karena
pihak
sekolah
sendiri
membatasi saat
ini untuk tidak
memberikan
materi
yang
kapasitas
download besar.
Sehingga
bingung
untuk
memberikan
yang seperti apa
dan bagaimana
jika video saja

Belum variasi,
karena ya itu
keterbatasan
media dan tidak
boleh menshare
yang memakan
kuota banyak.
Sedangkan
peserta
didik
kalau
PJJ
membutuhkan
media
yang
mendukung.
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Kisi-Kisi

Pertanyaan

Selama
pembelajaran
daring media
dan
model
pembelajaran
yang
bapak/ibu
guru terapkan,
apakah mudah
diterima oleh
peserta didik
dan efektif?

Materi
Pembelajara
n

Berdasarkan
proses
pembelajaran
yang sudah
direncanakan
bapak/ibu

Jawaban
SMA N 1
SMA N 3 Klaten
SMA
SMA N 1
Klaten
Weru
Muhammadiya
h 1 Klaten
menyusahkan
.
Mudah
Menerima, tetapi Sangat diterima Diterima
diterima oleh tidak
efektif oleh peserta didik tetapi kurang
peserta didik karena
online walaupun
efektif
bisa sebagian
tetapi kalau tidak
yang
soal efektif memantau secara aktif.
saya
rasa langsung.
masih kurang
efektif untuk
PJJ saat ini.

Metabolisme
(XII)

Animalian(X),
Koordinasi (XI)
dilihat dri nilai
Ulangan Harian

Virus(X),
Sel(XI), Regulasi
(XI),
Metabolisme(XII
), Genetika(XII),
Mutasi(XII)

Klasifikasi(X
),
Sistem
Koordinasi
(XI), Jamur
(X)

SMA N 1
Jogonalan
disuruh
membatasi.
Beberapa peserta
didik saja yang
menerima saya
rasa
masing
kurang efektif.

Metabolisme(XII
), Animalia (X),
Sistem Regulasi
(XI), Jamur (X)

SMA N 1
Karangnongko

Sebagian peserta
didik menerima
sebagian tidak
merespon. Tidak
efektif
untuk
daraing

Animalia (X),
Virus
(X),
system
imun
(XI),
Sistem
saraf (XI) dan
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Kisi-Kisi

Pertanyaan
SMA N 1
Klaten
guru, materi
pada kelas X,
XI, dan XII
yang dirasa
cukup
sulit
untuk
diajarkan?
Dilihat dari
tolak
ukur
pemahaman
peserta didik
dan
ketercapaian
indikator
pembelajaran
apakah materi
tersebut juga
dirasa susah
dipahami bagi
para peserta
didik?

SMA N 3 Klaten

Jawaban
SMA
SMA N 1
Weru
Muhammadiya
h 1 Klaten

SMA N 1
Jogonalan

SMA N 1
Karangnongko
meatbolisme
(XII), Jamur (X)

susah bagi
peserta didik
karena harus
banyak
variasi yang
digunakan
mediannya
dan model.

menurut peserta
didik
semua
materi yang saya
sebutkan dirasa
sulit.

sulit berdasarkan
hasil
nilai
ulangan harian
dan
nilai-nilai
lainnya.

Sulit, karena
dilihat nilai
kognitif saja
menurun.

sulit, karena itu
butuh pegangan
sumber
yang
ringkas, mudah
dimengerti
peserta didik.

Susah,
karena
dilihat
nilai
kognitif
dari
tahun ke tahun
memang
pada
materi tersebut.
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Kisi-Kisi

Pertanyaan
SMA N 1
Klaten
Biasanya
bapak/ibu
guru
mengajarkan
materi
tersebut
menggunakan
model
dan
media
pembelajaran
seperti
apa
supaya
peserta didik
dapat
memahami
dan
termotivasi
untuk
terus
belajar?
Menurut
bapak/ibu
guru
perangkat

Discovery
atau PJBL

Media
pembelajaran
untuk

Jawaban
SMA N 3 Klaten
SMA
SMA N 1
Weru
Muhammadiya
h 1 Klaten
Discovery
Discovery lebih Discovery
sering kalau PjBL
jarang.
Terlihat
susah
dalam praktikum,
sehingga hanya
dengan diberikan
YT
sehingga
peserta
didik
menganalisis.
Dengan harapan
media
bisa
inovatif

Perlu
ditingkatkan,
tidak hanya buku
dari
sekolah,

Media
pembelajaran
yang interaktif

Media
dan
perangkat
pembelajaran

SMA N 1
Jogonalan

SMA N 1
Karangnongko

Discovery
dan Discovery, dan
PJBL kalau untuk video-video
materi yang sulit yang
saya
tampilkan ketika
di kelas

Media
pembelajaran,
sumber belajar
karena
peserta

Media
pembelajaran,
sumber belajar
karena disini saat
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Kisi-Kisi

Pertanyaan
SMA N 1
Klaten

Evaluasi
Pembelajara
n

pembelajaran
apa
yang
perlu
dikembangka
n
untuk
menunjang
pembelajaran
jarak
jauh
atau
daring
saat ini?
Adanya
evaluasi
pembelajaran
biologi yang
diberikan
bapak/ibu
guru selama
mengajar ini
sering
menggunakan
model
evaluasi yang
seperti apa?

praktikum
mandiri

SMA N 3 Klaten

Jawaban
SMA
SMA N 1
Weru
Muhammadiya
h 1 Klaten

tetapi
bisa
mengambil dari
mana saja yang
menarik peserta
didik

Soal pilihan GoogleForm dan
ganda
dan Quizizz
essay melalui
GoogleForm.

SMA N 1
Jogonalan

SMA N 1
Karangnongko

didik
jenuh ini tidak ada
apabila dikasih LKS, buku paket
sumber
yang 1 untuk berdua
banyak atau tidak
ringkas

Soal
essay
melalui
GoogleForm

Soal pilihan
ganda
GoogleForm

Soal essay dan
pilihan
ganda
melalui
GoogleForm

Soal
melalui
GoogleForm
kadang,
saya
foto
kirim
WAGroup.
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Kisi-Kisi

Pertanyaan
SMA N 1
Klaten
Apakah
model
evaluasi
seperti
ini
terasa mudah
bagi
para
peserta didik
dalam
mengukur
kemampuan
kognitifnya?
Apakah
ketercapaian
KKM dalam
pelajaran
Biologi
di
kelas
IPA
memiliki ratarata
kelas
yang sama?
Apakah
terdapat
hambatan atau

SMA N 3 Klaten

Mudah saya Quizizz
bisa
rasa
untuk mengukur
saat ini
ketepatan waktu
kognitif peserta
didik

Jawaban
SMA
SMA N 1
Weru
Muhammadiya
h 1 Klaten
Mudah
Mudah

SMA N 1
Jogonalan
Mudah

SMA N 1
Karangnongko
Mudah

Tentu
berbeda
antara satu
kelas dengan
kelas yang
lain pasti ada
kelas yang
menonjol.

KKM
hampir Berbeda untuk
sama tetapi rata- kelas regular dan
rata KKM dalam non-reguler
setiap
kelas
heterogen

Tentu sangat Hampir
sama
beda ada ynag untuk rata-rata
unggul dan
rendah

Berbeda-beda
untuk kelas 1
dengan
yang
lain.

Tidak ada,
peserta didik
juga

Tidak bisa, hanya Tidak
kognitif
saja kendala
ini

Sejauh ini ya
ada kendala
yaitu harus

kadang
peserta
yang

ada
selama

Tidak
kendala

ada

ada
didik
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Pertanyaan

kendala dalam
melaksanakan
evaluasi
pembelajaran
daring?

SMA N 1
Klaten

SMA N 3 Klaten

mengerjakan
dengan baik

melainkan afektif
dan psikomotor.
Afektif
dilihat
dari cara peserta
didik
menanggapi
melalui chat

Jawaban
SMA
SMA N 1
Weru
Muhammadiya
h 1 Klaten
mengejarngejar peserta
didik untuk
mengerjakan
soal.

SMA N 1
Jogonalan

SMA N 1
Karangnongko
mengerjakan
tidak
sesuai
deadline
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Lampiran 11. Surat Permohonan Izin Observasi Dan Wawancara
Lampiran 11.1 SMA N 1 Klaten
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Lampiran 11.2 SMA N 3 Klaten
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Lampiran 11.3 SMA Muhammadiyah 1 Klaten
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Lampiran 11.4 SMA N 1 Jogonalan
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Lampiran 11.5 SMA N 1 Karangnongko
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Lampiran 11.6 SMA N 1 Weru Sukoharjo
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Lampiran 12. Surat Permohonan Izin Validasi
Lampiran 12.1 SMA Muhammadiyah 1 Klaten

164

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
165

Lampiran 12.2 SMA N 1 Jogonalan
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Lampiran 13. Hasil Validasi Ahli Materi
Lampiran 13.1 Bapak S
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Lampiran 13.2 Bapak Sam
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Lampiran 13.3 Ibu Nis
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Lampiran 14. Hasil Validasi Ahli Media
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Lampiran 14.2 Bapak S
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