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ABSTRAK
Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Prezi pada Materi Protista untuk
Peserta Didik Kelas X
Oleh:
Maria Yosefa
171434052
Pembelajaran daring terjadi karena pandemi covid-19. Para pendidik dan
peserta didik mengalami permasalahan dalam pembelajaran ini. Oleh karena itu,
peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui masalah serta mencari solusi.
Wawancara dilakukan kepada lima pendidik di lima Sekolah Menengah Atas di
Yogyakarta. Poin masalah yang ditemukan antara lain materi, media pembelajaran
daring dan media yang diharapkan pendidik untuk pembelajaran daring. Materi yang
bermasalah adalah materi Protista. Media yang digunakan adalah media PowerPoint
dan modul. Media yang diharapkan untuk dikembangkan adalah video PowerPoint.
Berdasarkan analisis hasil wawancara, peneliti mengembangkan media pembelajaran
berbasis Prezi pada Materi Protista. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengembangan produk media pembelajaran berbasis Prezi dan mengetahui hasil
validasi media pembelajaran berbasis Prezi.
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian
pengembangan (Research and Development) yang dikembangkan oleh Sugiyono
dengan membatasi pada lima langkah prosedur pengembangan yaitu potensi dan
masalah, pengumpulan data, desain produk, dan validasi desain. Teknik
pengumpulan data menggunakan instrumen wawancara dan validasi produk
menggunakan angket validasi. Validasi produk dilakukan oleh satu ahli materi, satu
ahli media, dan dua orang guru sebagai praktisi.
Produk yang dihasilkan adalah sebuah media presentasi Prezi. Fitur unggulan
yang dihasilkan adalah Prezi Present, Prezi Video beserta soal latihan dan evaluasi
pembelajaran dengan tautan link aplikasi Quizizz dan Quizlet. Berdasarkan rerata
keseluruhan produk hasil validasi materi dan media dapat disimpulkan bahwa
pengembangan media pembelajaran berbasis Prezi pada materi Protista dinyatakan
sangat layak dengan persentase rata-rata 91%. Artinya hasil produk media
pembelajaran berbasis Prezi ini layak masuk tahap uji coba terbatas.
Kata kunci: Media Pembelajaran Berbasis Prezi, R&D, Materi Protista, Prezi
Present, Prezi Video
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ABSTRACT
Development of Prezi-Based Learning Media to Teach Protista Material for 10th
grade Students
By:
Maria Yosefa
171434052
Online learning is happening because of the COVID-19 pandemic. The
educators and students experience problems in this learning. Therefore, researchers
conducted interviews to find out the problem and find solutions for five educators in
five senior high schools in Yogyakarta. The identified problems included learning
materials and online learning media. Educators had difficulties in teaching Protist
material. They use PowerPoint and modules to teach this material. Therefore
educators expected to have a PowerPoint video as a learning medium. Based on the
interviews, the researchers developed a Prezi-based learning media on the Protist
Material. The purpose of this study was to develop a Prezi-based learning media and
to find out the validity of Prezi-based learning media.
The Research and Development (R&D) method developed by Sugiyono was
used. The researcher used five from ten steps, namely potential and problems, data
collection, product design, and design validation. Interview data collection
techniques using interview instruments and product validation using validation
questionnaires. Product validation is carried out by one material expert, one media
expert, and two teachers as product users.
The resulting product is a Prezi presentation media. The superior features
produced are Prezi Present, Prezi Video along with practice questions, and learning
evaluations with links to the Quizizz and Quizlet applications. Based on the overall
average of the results of material and media validation products, it can be concluded
that the development of Prezi-based learning media on Protista material is stated to
be very feasible with an average percentage of 91%. This means that the results of
this Prezi-based learning media product are eligible to enter the limited trial stage.
Keywords: Prezi-Based Learning Media, R&D, Protista Material, Prezi Present,
Prezi Video
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pembelajaran daring yang terjadi saat ini sebagai akibat dari pandemi Covid19. Para pendidik dan peserta didik melangsungkan pembelajaran di tempat yang
berbeda-beda.

Belawati

(2019)

mengatakan

bahwa

pembelajaran

daring

merupakan suatu proses pembelajaran yang dilakukan dengan bantuan jaringan
internet. Para pendidik dan peserta didik terpaksa mengikuti pembelajaran melalui
jaringan internet dan menggunakan perangkat-perangkat teknologi seperti
smartphone, laptop, dan komputer. Pada umumnya pendidik maupun peserta didik
sudah memiliki perangkat-perangkat berbasis teknologi tersebut. Hanya sedikit
peserta didik yang belum memilikinya. Guna membantu peserta didik yang tidak
memiliki perangkat teknologi tersebut, sekolah menyiapkan fasilitas laboratorium
komputer untuk digunakan peserta didik dalam pembelajaran daring. Bagi peserta
didik yang memiliki perangkat teknologi, mereka dapat mengikuti pembelajaran
daring dari rumah mereka masing-masing. Meskipun peserta didik sudah
terfasilitasi dengan perangkat berbasis teknologi dalam pembelajaran daring,
ternyata masih banyak hambatan yang ditemui. Hambatan tersebut tidak hanya
dirasakan oleh peserta didik tetapi juga pendidik.
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Berdasarkan data hasil wawancara yang dilakukan kepada pendidik di lima
Sekolah Menengah Atas (SMA) di Yogyakarta, peneliti menemukan masalah
dalam pembelajaran daring. Masalah tersebut antara lain ditemukan pada
Kompetensi Dasar (KD), media pembelajaran, dan media yang diharapkan guru
untuk dikembangkan peneliti dalam pembelajaran daring. Kesulitan dalam
pembagian materi dan alokasi waktu.
Alokasi

waktu

pembelajaran

daring

mengalami

pengurangan

bila

dibandingkan dengan pembelajaran luring. Alokasi waktu pembelajaran luring 45
menit yang terbagi kedalam 3 kali pertemuan 6 jam pelajaran (JP). Pada
pembelajaran daring dengan alokasi waktu 60 menit terbagi ke dalam 3 kali
pertemuan 2 JP. Oleh karena pendeknya waktu pembelajaran maka Kompetensi
Dasar (KD) dalam pembelajaran tidak maksimal dan menjadi sumber masalah.
Dari hasil wawancara KD 3.3 Klasifikasi Makhluk Hidup menjadi KD yang
bermasalah. KD ini pada pembelajaran daring memuat beberapa KD sekaligus,
karena sekolah memberlakukan kurikulum darurat covid-19. KD Protista, Fungi,
Plantae, dan Animalia masuk ke dalam KD Klasifikasi Makhluk Hidup. Namun
demikian ada tiga sekolah yang mengatakan bahwa KD 3.6 Protista adalah KD
potensial. KD tersebut bermasalah karena cakupan materi yang luas dengan
banyak menggunakan nama latin dan kurang mendapatkan alokasi waktu yang
maksimal dalam pembelajaran. Objek yang dipelajari merupakan organisme
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mikro, makhluk hidup yang tidak dapat dijumpai, dan diamati secara langsung
dalam kehidupan sehari-hari.
Terkait

media

pembelajaran

pendidik

kesulitan

mengikuti

proses

perkembangan teknologi berbasis internet dan kurang adanya persiapan untuk
pembelajaran daring. Beberapa pendidik hanya mengadopsi konsep luring ke
dalam pembelajaran daring. Akibat pemakaian konsep luring membuat peserta
didik bosan, minat belajar, dan capaian KKM menurun. Pendidik dalam
penggunaan media pembelajaran luring dan pembelajaran daring tidak jauh
berbeda yakni menggunakan video, slide PowerPoint, dan modul. Oleh karena itu,
pendidik membutuhkan media pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif
dalam proses pembelajaran daring berupa video animasi, atau pun slide
PowerPoint yang lebih menarik, dan E-modul. Pendidik dituntut memiliki
keinginan dan keberanian untuk mencoba, mengubah, serta menciptakan
kreativitas dalam memanfaatkan teknologi berbasis internet.
Dari permasalahan yang ditemukan, maka peneliti mengembangkan media
pembelajaran berbasis Prezi untuk menjawab kebutuhan pendidik. Prezi
merupakan sebuah perangkat lunak untuk presentasi berbasis internet. Prezi
menawarkan berbagai jenis akun dan opsi untuk membuat dan menyimpan
presentasi digital, mampu mengintegrasikan teks, gambar, animasi, audio, dan
video menjadi satu presentasi. Prezi dapat menciptakan dan memberikan informasi
materi presentasi yang memungkinkan pengguna bekerja dan mengakses
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presentasi dengan mudah. Melalui Prezi pengguna dapat menghemat waktu
persiapan presentasi, semua ukuran materi dapat digunakan dalam Prezi dan bisa
fokus pada topik yang disorot. Selain itu penyampaian materi dapat direkam
dengan baik dan dapat meningkatkan pemahaman peserta didik (Cahyadi, dkk,
2018). Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengusulkan “Pengembangan
Media Pembelajaran Berbasis Prezi pada Materi Protista untuk Peserta Didik
Kelas X”.
Kebaruan penelitian ini dengan penelitian lain yang sudah dikembangkan
yakni penelitian ini mengembangkan media pembelajaran berbasisi Prezi dengan
produk berupa Prezi Present dan Prezi video. Pilihan materi Protista dalam
pengembangan media berbasis Prezi ini belum di kembangkan sebelumnya oleh
peneliti lain. Ada empat penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain
penelitian dengan materi Jamur bertujuan untuk melatih keterampila peserta didik.
Penggunan media Prezi berbasis Mnemonic dengan materi Klasifikasi Makhluk
Hidup. Menggunakan materi Sistem Peredaran Darah Manusia dengan tujuan
untuk meningkatkan kreatifitas peserta didik. Pengembangan Media Pembelajaran
Fisika Berbasis Zoomable Presentation Berbantuan Software Prezi pada Pokok
Bahasan Listrik Dinamis.
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B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang dirumuskan oleh peneliti adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana desain media pembelajaran berbasis Prezi pada materi Protista?
2. Bagaimana hasil validasi media pembelajaran berbasis Prezi pada materi
Protista?

C. Batasan Masalah
Batasan masalah dibuat untuk lebih memfokuskan penelitian pengembangan.
1. Subjek Penelitian Pengembangan
Subjek Penelitian ini adalah Guru pengampu Mata Pelajaran Biologi SMA
Negeri 1 Yogyakarta, SMA Negeri 3 Yogyakarta, SMA Negeri 7 Yogyakarta,
SMA Katolik Sang Timur Yogyakarta dan SMA Pangudi Luhur Yogyakarta.
2. Objek Penelitian Pengembangan
Objek Pengembangan Penelitian ini adalah pengembangan media pembelajaran
berbasis Prezi.
3. Materi
Materi pokok yang digunakan dalan penelitian pengembangan ini adalah KD
3.6 Mengelompokkan Protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan
mengaitkan peranannya dalam kehidupan sebagai KD pengetahuan. KD 4.6
Menyajikan laporan hasil investigasi tentang berbagai peran Protista dalam
kehidupan sebagai KD keterampilan.
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D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:
1. Mendesain media pembelajaran berbasis Prezi pada materi Protista.
2. Mengetahui hasil validasi media pembelajaran berbasis Prezi pada materi
Protista.

E. Manfaat Penelitian
1. Manfaat teoritis
a. Penelitian Pengembangan Pendidikan ini dapat memberikan penjelasan
secara teoritis mengenai penggunaan media pembelajaran dengan aplikasi
Prezi pada materi Protista kelas X.
b. Hasil penelitian pengembangan ini dapat menjadi kajian atau bahan referensi
ilmiah bidang pendidikan maupun bahan penelitian untuk penelitian
lanjutan.

2. Manfaat praktis
a. Bagi Peneliti
Dapat mengembangkan pengetahuan dan memperoleh ilmu dan wawasan
baru serta pengalaman baru dalam menggunakan media pembelajaran
berbasis Prezi secara langsung.
b. Bagi Peserta Didik
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Dapat memberikan pengalaman belajar yang menarik sehingga dapat
meningkatkan semangat belajar dan kreativitas bagi peserta didik
c. Bagi Guru
Dapat memberi gambaran dan menambah kreativitas dalam menggunakan
media pembelajaran yaitu Prezi sebagai salah satu media pembelajaran yang
menarik
d. Bagi Sekolah
Dapat memberikan gambaran untuk menindaklanjuti penggunaan media
pembelajaran Prezi dengan tujuan untuk meningkatkan semangat belajar dan
kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran untuk materi Protista
dan juga pada materi lainnya atau pun Mata Pelajaran lain.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori
1. Media Pembelajaran
1.1 Pengertian Media Pembelajaran
Pengertian media pembelajaran menurut Arsyad (2011) adalah sebuah alat
bantu dalam proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas, sebagai suatu
komponen dari sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi
instruksional di lingkungan peserta didik yang dapat merangsang belajar peserta
didik. Menurut Asyar (2012) media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang
dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari sumber secara terencana,
menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga penerimanya dapat
melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Menurut Sudjana dan Ahmad
(2015) media pembelajaran dapat diartikan juga sebagai alat bantu dalam mengajar
di salah satu lingkungan belajar dengan guru sebagai pengaturnya. Media
pembelajaran menurut Cahyadi, dkk. (2018) adalah alat bantu proses belajar
mengajar yang digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan
keterampilan peserta didik untuk mendorong terjadinya proses belajar. Adapun
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menurut Hamalik (2009) media pembelajaran merupakan suatu media yang
digunakan dalam proses pembelajaran yang dapat membangkitkan minat dan
hasrat serta motivasi maupun rangsangan dalam kegiatan pembelajaran yang
berpengaruh pada psikologis peserta didik.
Dari pengertian beberapa ahli, dapat dikatakan bahwa media pembelajaran
adalah suatu sarana yang menarik minat peserta didik dalam suatu pembelajaran
agar tercapainya tujuan pembelajaran.

1.2 Ciri-ciri Media Pembelajaran
Menurut Arsyad (2016) media pembelajaran memiliki ciri-ciri umum antara
lain media pembelajaran dalam arti secara fisik dan nonfisik. Secara fisik dikenal
sebagai hardware atau perangkat keras yaitu suatu benda yang dapat dilihat,
didengar, atau diraba dengan panca indera. Secara nonfisik media pembelajaran
diartikan sebagai sebuah software atau perangkat lunak yang memuat pesan yang
ingin disampaikan kepada peserta didik. Penekanan media pembelajaran terdapat
pada visual dan audio.
Media pembelajaran digunakan sebagai media komunikasi dan interaksi
antara pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran
yang sering digunakan secara massal, misalnya: radio dan televisi. Selain itu
media pembelajaran yang digunakan oleh sebagian kelompok besar dan kelompok
kecil, misalnya: film, slide, video, dan OHP. Sebagian orang menggunakan media
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pembelajaran berupa modul, komputer, radio, tape/kaset, dan video recorder.
Media pembelajaran berkaitan erat dengan sikap, perbuatan, organisasi, strategi,
dan manajemen dalam lingkup penerapan suatu bidang ilmu.

1.3 Fungsi Media Pembelajaran
Media pembelajaran merupakan salah satu perangkat terpenting dalam
pembelajaran, berfungsi untuk membantu kegiatan pembelajaran. Beberapa fungsi
media pembelajaran menurut Sudjana dan Ahmad (2015) adalah sebagai alat untuk
memperjelas bahan pengajaran pada saat pendidik menyampaikan pelajaran,
sebagai variasi penjelasan verbal mengenai bahan pengajaran. Sebagai alat untuk
mengangkat atau menimbulkan persoalan untuk dikaji lebih lanjut dan dipecahkan
oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Sebagai sumber pertanyaan atau
stimulasi belajar peserta didik. Fungsi media sebagai sumber belajar peserta didik,
bahwa media yang berisi materi/bahan pembelajaran dapat membantu peserta
didik untuk mempelajarinya secara individu maupun kelompok.

1.4 Media Pembelajaran TI
Media pembelajaran berbasis teknologi informasi (TI) merupakan sebuah
kebutuhan dan suatu tuntutan di zaman teknologi digital seperti sekarang ini dalam
pembelajaran daring. Menurut Sadiman (2006) media dikelompokkan dalam dua
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jenis yaitu media jadi sebagai komoditi perdagangan yang terdapat di pasaran luas
dalam keadaan siap pakai dan media rancangan yang perlu dirancang secara
khusus untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu. Kategori media rancangan
antara lain media Komputer dan LCD Proyektor yang dirancang secara khusus dan
didesain sesuai kebutuhan agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Teknologi jaringan komputer/internet bermanfaat bagi pengguna, yakni dapat
melakukan komunikasi/interaksi secara langsung dengan pemakai lainnya.
Interaksi pembelajaran melalui jaringan komputer dapat dilakukan secara
individual maupun kelompok. Dalam sistem pendidikan jarak jauh teknologi
internet memiliki beberapa keunggulan yaitu dapat memperkaya model-model
tutorial, memberi solusi terhadap masalah belajar dan dapat mengatasi hambatan
untuk memperoleh informasi.
Media-media yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis TI, adalah
internet, mobile phone, CD-ROM/Flash disk. Jaringan komputer/internet dapat
memudahkan, mempercepat akses dan mendistribusi berbagai informasi dan
materi pembelajaran. Teknologi internet dapat diakses melalui jaringan telepon
rumah/kantor, jaringan speedy telkom, leased line ISP, GPRS, dan 3G.
Jaringan website, internet, CD-ROM, dan DVD sebagai sistem pembelajaran
online merupakan bagian dari sebuah hasil pengembangan revolusi industri secara
elektronik dengan media yang berbasis komputer atau mobile phone. Hasil
pengembangan tersebut berguna untuk mengakses berbagai materi dalam sistem
pembelajaran online serta dapat membimbing peserta didik untuk mencapai hasil
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belajar yang spesifik. Sistem pembelajaran online mempermudah peserta didik
untuk mengakses materi pelajaran dari luar sekolah. Pendidik dan peserta didik
dapat memperoleh informasi/materi yang luas dan banyak serta tidak terbatas.

2. Desain Media Pembelajaran
2.1 Langkah-Langkah Desain Media Pembelajaran
Wibawanto (2017) mengatakan bahwa sebuah media pembelajaran dengan
desain yang baik, berupa grafis, audio, video, dan interaktivitas akan menaikkan
efektifitas penyerapan suatu materi hingga 80-90%. Langkah-langkah yang
digunakan yaitu design treatment, visual development phase, programming phase,
dan testing phase.
Design treatment adalah istilah desain yang digunakan untuk menganalisis
bagaimana suatu produk akan dibuat dan kebutuhan yang diperlukan untuk
membuat produk tersebut. Design treatment bertujuan untuk menetapkan
pengayaan desain, kekompleksan navigasi, dan interaktivitas. Proses analisisnya
berupa: materi-materi yang akan disampaikan dalam media, batasan materi untuk
menjaga media tetap fokus hingga tercapainya tujuan yang diharapkan. Target
audience media yang akan dibuat misalnya untuk balita, anak-anak, remaja atau
orang dewasa. Fitur-fitur yang akan ditampilkan misalnya: materi, simulasi,
evaluasi dalam bentuk kuis, penyimpanan data evaluasi.
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Visual Development Phase, meliputi grafik yang akan dipakai sebagai objek
dalam media, efek visual, typografi (penggunaan huruf), dan grafik untuk
keperluan interface (antar muka). Beberapa aturan agar media yang dihasilkan
menjadi lebih optimal yaitu gambar yang tersedia di internet memiliki lisensi yang
bermacam-macam, mulai dari 100% gratis, lisensi nama pembuat, dan lisensi
berbayar. Gambar yang memiliki “watermark” menunjukkan bahwa gambar
tersebut berlisensi dan tidak boleh dipakai tanpa izin. Gambar yang tersedia secara
online memiliki variasi tipe grafis. Ada dua jenis tipe grafis yaitu vektor dan
bitmap. Vektor merupakan gambar yang terbentuk atas beberapa kurva, sedangkan
bitmap terbentuk atas titik-titik yang berwarna. Setiap gambar yang tersedia secara
online memiliki ukuran tertentu. Untuk gambar bertipe bitmap, harus dilakukan
penyesuaian ukuran sebelum gambar dipakai dalam media. Gambar yang terlalu
kecil akan terdistorsi jika diperbesar ukuran file sehingga tidak efektif.
Penggunaan gambar dari sumber online, memungkinkan objek tersebut
ditampilkan secara berulang-ulang di media lain.
Programming Phase dalam aplikasi media pembelajaran interaktif berguna
untuk mempermudah proses pemrograman dengan menggunakan sistem flowchart.
Flowchart merupakan sebuah bagan yang memuat simbol-simbol untuk
menggambarkan urutan suatu proses secara terperinci. Flowchart juga dapat
diartikan sebagai hubungan antara suatu proses/instruksi dengan proses lainnya
dalam suatu program.
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Testing Phase sebagai sebuah proses pengumpulan informasi guna
memperbaiki semua kesalahan desain dan kesalahan programming. Tahap ini
dibutuhkan sebagai quality control dari media pembelajaran yang dibuat.

2.2 Prinsip Desain Media Pembelajaran
Menurut Wibawanto (2017) ada lima prinsip yang dapat diaplikasikan dalam
desain media pembelajaran antara lain Prinsip Kesebandingan (Proportion),
Prinsip Penekanan (Emphasis), Prinsip Keseimbangan (Balance), Prinsip Irama
(Rhythm), dan Prinsip Keselarasan (Harmony).
) Prinsip Kesebandingan (Proportion) adalah sebuah hubungan perbandingan
antara suatu bagian dengan bagian lain atau suatu bagian dengan elemen
keseluruhan. Di dalam sebuah media pembelajaran interaktif ada beberapa
elemen antara lain antar muka (user interface) dengan tombol navigasi, teks,
dan elemen grafis di luar konten. Konten sebagai materi utama dalam media
pembelajaran berupa audio dan video/animasi. Elemen-elemen tersebut dapat
ditampilkan dengan proporsi yang berbeda. Prinsip kesebandingan dapat dilihat
melalui ukuran output yang ingin dihasilkan. Output untuk aplikasi
desktop/komputer ukuran elemen navigasinya dapat dibuat antara 10-20% dari
ukuran layar, dan materi yang ditampilkan berukuran 60-70%. Output untuk
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smartphone, membutuhkan proporsi navigasi yang lebih besar yaitu 15-25%
dari ukuran layar.
) Prinsip

Penekanan

(Emphasis).

Pada

suatu

karya

desain/seni

perlu

menampilkan bahan-bahan atau pun gagasan-gagasan tertentu. Tidak semua
elemen harus ditonjolkan atau ditampilkan dengan kekuatan yang sama.
Kemudian membuat tampilan terlihat ramai dan penyampaian informasi
menjadi kurang/tidak jelas. Dengan tampilan penekanan memunculkan suatu
strategi komunikasi agar mengarahkan pandangan pembaca pada suatu yang
ditonjolkan. Emphasis dalam media pembelajaran dapat dicapai dengan
mengganti ukuran teks, menampilkan ilustrasi dengan proporsi yang lebih besar
atau menggunakan warna yang berbeda.
) Prinsip Keseimbangan (Balance). Keseimbangan dipengaruhi oleh berbagai
faktor antara lain faktor posisi suatu elemen, perpaduan antara elemen, besar
kecilnya elemen, dan kehadiran elemen pada luasnya suatu bidang.
Keseimbangan akan terjadi ketika elemen-elemen ditempatkan dan disusun
dengan serasi atau sepadan. Bentuk keseimbangan yang sederhana adalah
keseimbangan simetris

yang terkesan resmi atau formal, sedangkan

keseimbangan asimetris terkesan informal dan lebih dinamis.
) Prinsip Irama (Rhythm). Ritme menunjukan pengulangan pada bidang/ruang
dengan adanya gerakan, getaran, atau perpindahan dari unsur satu ke unsur
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yang lain. Gerak dan pengulangan mempengaruhi mata untuk mengikuti arah
gerakan yang terjadi pada sebuah karya.
) Prinsip Keselarasan (Harmony). Dikatakan harmoni tidak timbul pertentangan
antara satu elemen dengan elemen lain. Sebuah harmoni diciptakan melalui
aplikasi bentuk dan warna yang sama pada elemen sejenis atau pun
menampilkan elemen dengan gaya yang sama.
3. Pembelajaran Daring
3.1 Karakter pengguna dalam pembelajaran daring
Ditinjau dari aspek sosial dan budaya, karakteristik masyarakat online
learning antara lain dapat digambarkan terutama dari aspek sosial/kehidupan
bermasyarakat. Bahwa dalam pembelajaran online orang memiliki kecenderungan
bersifat individualis yaitu masing-masing sibuk dengan teknologi yang digunakan.
Hal lain dalam kehidupan sosial, mereka menyadari kehidupan yang lebih baik
karena penggunaan teknologi tergantung dari kemampuan dan potensi yang
mereka miliki. Oleh karena itu, timbul kecenderungan kompetitif yaitu keinginan
untuk melakukan yang terbaik dan disiplin serta jujur dalam menyelesaikan tugas
atau pekerjaan masing-masing.
Karakter lain yang dimiliki antara lain mereka mengerjakan segala sesuatu
pekerjaan dengan tepat waktu dan percaya diri, bebas memilih dengan perbedaan
latar belakang. Mereka memanfaatkan teknologi komputer untuk menyelesaikan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
17

pekerjaan secara efisien dan tepat waktu. Menganggap teknologi komputer sudah
menjadi kebutuhan yang penting dalam mengatur hubungan dan interaksi dengan
orang lain.
Karakteristik budaya masyarakat pengguna media online yakni menyelesaikan
tugas atau kewajiban tepat waktu dan efisien serta praktis, belajar dapat dilakukan
kapanpun dan dimanapun. Pengetahuan dapat dicari dan ditemukan dengan cepat
melalui pemanfaatan internet. Segala sesuatu diselesaikan dengan kemampuan
individu masing-masing dan malu jika salah atau mencontek, serta berkarya lalu
mempublikasikanya. Hal yang sama terjadi pada pendidik online, mereka memiliki
budaya untuk belajar dimanapun dan kapanpun tanpa terhalang oleh waktu dan
tempat. Menempatkan teknologi sebagai bagian dari hidup atau menggantungkan
pekerjaan-pekerjaan/aktivitas yang ada pada teknologi. Menyadari segala
perubahan dan perkembangan teknologi yang berkaitan dengan pembelajaran
(Hardianto, 2012).
Hal lain yang terkait dengan karakteristik generasi media online saat ini
adalah memiliki rasa percaya diri, optimistis, ekspresif, bebas, dan menyukai
tantangan. Selain itu menurut Raharjo, dkk (2020) bahwa karakter yang terbentuk
adalah terbuka terhadap hal-hal baru dan selalu ingin tampil beda dari yang lain,
memiliki

kreativitas

untuk

menciptakan

sesuatu

yang

baru.

Memiliki

kecenderungan lebih menyukai suasana kerja yang santai dan mampu mengerjakan
beberapa hal secara bersamaan/multi-tasking, memiliki kepedulian terhadap
gaya/style dan cepat beradaptasi dengan teknologi. Dari semua karakter yang ada,
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mereka punya karakter yang menunjukan sisi lemah yakni gampang bosan dan
kurang memprioritaskan kesetiaan dalam pekerjaan.
Karakteristik pengguna pembelajaran online merupakan generasi milenial
yang sebagian besar merupakan pelajar SMP dan SMA yang lebih banyak
menghabiskan waktunya dengan gadget. Sebagian besar peserta didik di zaman
sekarang masih sulit untuk memahami pelajaran di sekolah karena waktu di rumah
pun mereka gunakan untuk sibuk dengan gadget dan tidak mempelajari kembali
pelajaran yang telah mereka dapat di sekolah. Oleh karena itu, gadget bisa
digunakan atau dimanfaatkan dengan memberikan pelajaran tambahan. Jadi,
pelajaran tambahan bisa diakses oleh peserta didik melalui smartphone, tablet atau
laptop atau dengan belajar online (Agustini, dkk. 2017).

4. Prezi
4.1 Pengertian Prezi
Prezi merupakan sebuah perangkat lunak/software untuk presentasi. Melalui
Prezi berbagai ragam ide yang ada dapat dieksplorasikan melalui kanvas virtual.

Zooming User Interface (ZUI), merupakan fitur unggul yang dimiliki oleh Prezi.
Software ZUI dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk memperbesar maupun
memperkecil tampilan media presentasi

(Cahyadi, dkk, 2018). Prezi menjadi
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salah satu alternatif pilihan sebagai media pembelajaran yang dapat memberikan
tampilan baru, melengkapi dan juga memperbaiki pembelajaran.
Kelebihan Prezi menurut Rosadi (2013) adalah dapat menampung berbagai
gaya belajar, menampilkan media visual, audio, maupun animasi. Tampilan
aplikasi Prezi dengan memfokuskan pada satu bidang slide hingga pada bagianbagian yang terkecil, sehingga materi konsep dapat disampaikan secara jelas.
Penggunaan fasilitas ZUI membuat presentasi terlihat dinamis, karena kanvas bisa
diperkecil, diperbesar, bahkan diputar 360 derajat.
Pengguna Prezi dapat membuat presentasi dengan satu kanvas menggunakan
sistem garis edar atau disebut “Path”. Path digunakan untuk mengatur
perpindahan antara satu objek ke objek lainnya di dalam kanvas, dengan
memunculkan efek zooming. Background Prezi memakai tiga layer dengan
gambar yang berbeda untuk membuat presentasi secara bersama-sama dengan
orang lain secara online yang memiliki akun Prezi secara online dan offline atau
Prezi Desktop (Lesmana Sari, dkk. 2020).
Kelebihan lain dari Prezi yaitu terdapat pada zoomable canvas, sehingga
pengguna dengan mudah bisa memfokuskan slide ke setiap kalimat dengan
pergerakan yang lebih dinamis. Penggunaan aplikasi Prezi akan memudahkan
peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan. Aplikasi memberi
kemudahan bagi penggunanya dalam menyusun slide presentasi serta dalam
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menyisipkan gambar, foto, ataupun video. Media Prezi dapat menjadi solusi
dalam penerapan pembelajaran pada materi-materi yang sulit. Manfaat media
Prezi bukan hanya bagi guru/pendidik, tetapi juga untuk peserta didik sehingga

dapat memahami dan mempelajari materi secara online. Selain itu media Prezi
juga dapat menjawab permasalahan alokasi waktu pada materi-materi yang
sulit. Beberapa gambar terkait tampilan Prezi dan fitur dalam Prezi disajikan pada
Gambar 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4 berikut.

Gambar 2.1 Tampilan Prezi
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Gambar 2.1 Prezi Video

Gambar 2.3 Prezi Desain
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Gambar 2.4 Prezi Presentasi

4.2 Komponen-Komponen Prezi
Komponen-komponen Prezi menurut Saputra (2011) dalam bukunya The
Zooming Presentation antara lain Prezi Desktop sebagai salah satu fitur dari Prezi
yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan aplikasi Prezi dalam sistem PC,
Max atau Linux. Dengan Prezi desktop pengguna dapat mengerjakan serta
mempresentasikan Prezi pada saat tidak terkoneksi ke internet, mengedit serta
menunjukkan Prezi secara offline. Pengguna Prezi desktop dapat membagi berkas
ke pengguna Prezi desktop lain untuk kerjasama. Prezi desktop bisa membuat
cadangan berkas Prezi, dan jika Prezi pengguna sudah penuh maka pengguna dapat
mengarsipkan berkas pengguna. Pada Prezi online dapat menggunakan Prezi
dengan semua fiturnya secara online dengan jaringan internet yang kuat.
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Prezi video conferencing merupakan fitur untuk kolaborasi online yang

memungkinkan dua sampai sepuluh orang (dalam satu lokasi atau terpisah secara
geografis) untuk mengedit dan menunjukkan Prezi mereka di waktu yang
bersamaan. Prezi video conferencing dapat digunakan dengan cara sebagai berikut:
Prezi dibuka lalu klik menu video conferencing di bagian sudut kanan atas layar.
Prezi untuk iPad yaitu Prezi yang memungkinkan pengguna untuk dapat membuat,

mengedit, menyimpan, dan menunjukkan Prezi pengguna menggunakan iPad
pengguna.

4.3 Aspek-Aspek Visual Prezi
Prezi menyediakan beberapa fitur antara lain:

) Pan dan Zoom yang memiliki fungsi untuk perbesar dan perkecil kanvas Prezi
dan memvisualisasikan ide, menyorot detail untuk melihat keseluruhan
presentasi.
) Impor media berfungsi untuk memasukan media ke dalam Prezi. Berupa
penyisipan gambar, video, PDF, atau media lainnya ke dalam Prezi.
) Kerja sama dapat memungkinkan pengguna melakukan kolaborasi dengan rekan
presentasi pengguna.
) Alur cerita untuk memungkinkan pengguna bisa menggunakan bingkai untuk
membuat perjalanan presentasi yang sinematis.
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) Write

untuk

mengetik

teks,

menyisipkan

pranala

web,

dan

mengakses Transformation Zebra.
) Transformation Zebra merupakan sebuah ikon untuk memanipulasi objek dan
memungkinkan pengguna untuk mengatur ukuran, merotasi, atau mengedit objek
presentasi Prezi.
) Insert berfungsi untuk mengunduh berkas media dan memasukkan bentuk-bentuk
seperti panah dan garis bebas.
) Frame merupakan salah satu fitur untuk mengelompokkan konten, berupa:
kurung kurawal, lingkaran, segi empat, dan tersembunyi.
) Path berupa fitur untuk mengatur tampilan navigasi juga untuk menangkap
tampilan layar yang spesifik di dalam sebuah frame atau untuk menghapus alur
presentasi maupun untuk memulai ulang.
) Colors and Fonts berfungsi untuk mengaplikasikan gaya-gaya presentasi
tertentu dengan pilihan huruf maupun warna yang berbeda.

4.4 Keunggulan Prezi
Prezi memiliki kemampuan dengan tampilan layar yang dapat diperbesar dan

diperkecil. Menurut Saputra (2011) fitur zoom in dan zoom out dengan tampilan
map books dapat mengubah serta membuat dan menampilkan materi dalam satu
kesatuan yang terlihat saling berkaitan antara satu kanvas dan kanvas lainnya.
Perubahan tampilan tiap kanvas sangat mudah, juga dinamis dengan transisi yang
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sangat halus dan terarah. Fitur ini sangat membantu pembelajaran dan
mempermudah peserta didik untuk lebih memahami materi.
Kelebihan Prezi antara lain objek-objek materi bisa dikelompokkan dengan
memperlihatkan gambaran secara luas beserta detailnya. Fitur perpindahan dan
pembesaran dapat digunakan untuk menjelajahi kanvas dan menjaga materi tersebut
tetap menarik. Desain video dan audio dapat dikombinasikan secara bervariasi dan
menarik dengan cara yang berbeda. Objek-objek materi dapat dipindahkan dan
ditambah ke bagian yang berlawanan dalam kanvas jika diperlukan. Dapat menata
kanvas dan membentuk satu jaringan ide.

4.5 Kelemahan Prezi
Menurut Saputra (2011) penggunaan fitur zoom yang berlebihan pada Prezi
dapat menimbulkan gangguan sehingga pesan yang ingin disampaikan tidak tercapai
secara maksimal. Ketika Prezi menampilkan materi tertentu yang lebih menarik
peserta

didik,

maka

kemungkinan

materi

tersebutlah

yang

akan

lebih

dipahami. Proses instalasinya membutuhkan koneksi internet yang kuat dan sulit
untuk memasukkan simbol matematika (Vidiasti, 2019).
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5. Quizizz
Quizizz adalah aplikasi pendidikan berbasis game yang membawa aktivitas
multi permainan dan membuat latihan interaktif yang menyenangkan dan bisa
dilakukan pada pembelajaran online (Agustinayanti, 2021). Penerapan game
edukasi Quizizz dapat dilakukan siswa di rumah dengan menggunakan perangkat
elektronik yang dimiliki seperti smartphone dan laptop. Tidak seperti aplikasi
pendidikan lainya game edukasi Quizizz memiliki karakter tema, meme, avatar, dan
musik yang dapat menghibur siswa pada saat proses pembelajaran, latihan atau
mengerjakan kuis secara mandiri. Game edukasi Quizizz juga memungkinkan antar
siswa saling bersaing sehingga mendorong siswa lebih aktif dalam proses
pembelajaran dan termotivasi untuk mengerjakan latihan atau kuis dengan harapan
mampu memperoleh hasil kuiz yang tinggi. Berikut gambar tampilan Quizizz.

Gambar 2.5 Tampilan Quizizz
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6. Quizlet
6. 1 Pengertian Quizlet
Quizlet merupakan suatu aplikasi pada perangkat mobile android maupun iOS
sebagai media pembelajaran online. Fungsi utama aplikasi Quizlet adalah untuk
mengembangkan kecerdasan linguistik, namun dapat digunakan juga untuk semua
mata pelajaran termasuk pembelajaran ekonomi-akuntansi. Penggunaan aplikasi
Quizlet untuk media pembelajaran berbasis online dapat bermanfaat terutama bagi
generasi milenial yang dekat dengan smartphone. Berikut ini gambar tampilan
Quizlet.

Gambar 2.6 Tampilan Quizlet
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6. 2 Komponen-Komponen Quizlet
Beberapa fitur dalam Quizlet
) Flashcard: berisi sekumpulan kartu yang dapat dimainkan secara acak
maupun berurutan baik dengan mengklik button (tidak memutar otomatis)
atau dengan putar otomatis. Kartu atau flashcards Quizlet ini berisi tentang
materi-materi ajar seperti: kata/istilah/definisi kata, diagram, grafik maupun
gambar yang telah diset oleh pendidik.
) Pelajari (Learn): fitur ini berisi tentang sekumpulan pertanyaan yang terkait
dengan materi ajar yang sudah disediakan dalam flashcard. Fitur pelajari
hampir sama dengan soal berbentuk Multiple Choice (MC), dimana peserta
didik dapat memilih salah satu jawaban yang dirasa tepat. Benar atau
tidaknya pilihan jawaban akan langsung tertera pada layar.
) Tulis (Write): fitur tulis merupakan bentuk soal latihan seperti essay. Peserta
didik akan menjawab pertanyaan yang disediakan dengan menulis/mengetik
jawabannya pada layar. Jawaban benar atau salah akan langsung ditampilkan
pada aplikasi. Keunikan fitur tulis adalah user memiliki hak untuk
mengklaim jawaban yang dianggap salah oleh aplikasi.
) Pengeja (Spell): merupakan salah satu media audio-visual di dalam Quizlet.
) Tes (Test): merupakan alat evaluasi di dalam Quizlet yang paling kompleks.
Pada fitur ini terdapat bentuk soal essay, mencocokan, pilihan ganda, dan
benar/salah (True/False).
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) Mencocokkan (Match): merupakan salah satu alat tes mencocokkan dengan
fitur game menghilang sebagai daya tarik bagi user/peserta didik. Fitur game
menghilang ini adalah ketika peserta didik mendrag dua buah kata yang
cocok, maka kata-kata ini akan menghilang. Jika peserta bisa membuat
semua kata menghilang, maka peserta didik telah menyelesaikan seluruh tes
dalam fitur ini dengan baik.
) Gravitasi (Gravity): merupakan sekumpulan soal yang dibuat seperti meteor
yang jatuh ke bumi, dengan tingkat kecepatan yang berbeda-beda. Tes ini
melatih kecepatan menjawab dan mengetik jawaban pada layar.
) Live: Quizlet Live merupakan fitur yang paling menarik, karena peserta
dapat berkelompok dan membuat grup untuk berlomba-lomba dalam
mengerjakan tes Quizlet Live secara bersamaan. Skor tertinggi akan
ditampilkan secara langsung pada layar setelah sesi Live berakhir.

6. 3 Keunggulan Quizlet
Beberapa kelebihan aplikasi Quizlet sebagai media pembelajaran berbasis
smartphone.
) Quizlet merupakan aplikasi yang tidak berbayar dan mudah untuk digunakan
baik untuk peserta didik maupun guru. Peserta didik akan lebih antusias
dalam pembelajaran karena Quizlet seperti game yang bisa dimainkan
walaupun game dalam Quizlet berisi pertanyaan dari materi ajar. Bagi guru,
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akan lebih mudah men-setting materi ajar melalui flashcards dan dapat
menyesuaikan bahan pembelajaran apa saja yang dibutuhkan oleh siswa.
) Quizlet menyediakan media pembelajaran yang membantu peserta didik
untuk lebih independen dalam belajar, baik melalui laptop, personal
computer, maupun smartphone (Sari, 2019).
) Dengan

menggabungkan

belajar

dengan

permainan

sosial

yang

mengasyikkan, fitur Quizlet Live dalam aplikasi Quizlet dapat memotivasi
siswa

untuk

mulai

belajar

secara

mandiri

sebagai

upaya

untuk

mempersiapkan permainan/game dalam Quizlet. Quizlet Live sebagai media
pembelajaran dapat meningkatkan partisipasi peserta didik di kelas (Sari,
2019).
) Quizlet menjembatani antara para peserta didik dengan gaya belajar visual,
audio-visual, maupun kinestetik. Karena aplikasi Quizlet, memiliki fitur
button untuk pengejaan kata, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam
bahasa lainnya. Peserta didik dapat mengakses Quizlet kapan saja dan
dimana saja.

7. Protista
Berdasarkan Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 Materi Protista terdapat
pada Kompetensi Dasar (KD) 3.6 Biologi SMA Kelas X, dengan rumusan
Kompetensi Pengetahuan dan Kompetensi Keterampilan adalah sebagai berikut. KD
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3.6 Mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan mengaitkan
peranannya dalam kehidupan. KD 4.6 Menyajikan laporan hasil investigasi tentang
berbagai peran protista dalam kehidupan. Pembelajaran pada materi Protista antara
lain: pengertian dan ciri-ciri protista, klasifikasi protista yang terdiri dari protista
mirip hewan/protozoa; protista mirip tumbuhan/alga; protista mirip jamur dan peran
protista dalam kehidupan.
Karakteristik Protista dikelompokkan menjadi tiga yaitu protista mirip hewan
(protozoa), protista mirip jamur, dan protista mirip tumbuhan dengan memiliki
banyak nama Latin. Karakteristik protista mirip hewan (protozoa), yaitu: bersifat
heterotrof dan tidak memiliki klorofil. Protozoa memasukkan makanan dengan
menelan melalui mulut pada membran sel. Karakteristik protista mirip tumbuhan
(algae/ganggang) yaitu memiliki klorofil; memiliki pigmen tambahan seperti
xantofil, fikobilin, dan karoten.

B. Penelitian Yang Relevan
Penelitian yang relevan dengan penelitian ini ada empat. Keempat penelitian
tersebut memiliki aspek kajian yang beragam, antara lain penelitian Pengembangan
Media Pembelajaran Jamur dengan Aplikasi Prezi untuk Melatihkan Keterampilan
Pendekatan Saintifik Siswa Kelas X, Pengembangan Media Pembelajaran Prezi
Berbasis Mnemonic pada Materi Klasifikasi Makhluk Hidup, Penggunaan Media
Prezi Pada Materi Sistem Peredaran Darah Manusia untuk Meningkatkan
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Kreativitas Peserta Didik SMA Negeri 1 Lhoksukon dan Pengembangan Media
Pembelajaran Fisika Berbasis Zoomable Presentation Berbantuan Software Prezi
pada Pokok Bahasan Listrik Dinamis. Berikut uraian terkait keempat penelitian
yang relevan adalah sebagai berikut.
Penelitian pertama dilakukan oleh Hakim dan Faizah (2019) dengan judul
penelitian Pengembangan Media Pembelajaran Jamur dengan Aplikasi Prezi untuk
Melatihkan Keterampilan Pendekatan Saintifik Siswa Kelas X. Hasil penelitian ini
dinyatakan valid oleh ahli media, ahli materi, dan guru biologi dilihat dari format
media, format isi, dan komponen keterampilan pendekatan saintifik dengan
perolehan nilai sebesar 3,98 dengan kategori sangat valid. Dengan hasil aktivitas
peserta didik yang memperoleh persentase sebesar 98% dengan kategori sangat
praktis. Keefektifan dapat dilihat dari hasil belajar siswa dengan rata-rata nilai
sebesar 0,73 dengan kategori tinggi berdasarkan hasil perhitungan gain score dan
respon peserta didik dilihat dari perolehan persentase respon positif siswa sebesar
96% dengan kategori sangat efektif.
Penelitian kedua dilakukan oleh Iman, dkk (2019) dengan judul penelitian
Pengembangan Media Pembelajaran Prezi Berbasis Mnemonic pada Materi
Klasifikasi Makhluk Hidup. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa media Prezi
berbasis mnemonic valid dan layak digunakan dalam pembelajaran pada materi
klasifikasi makhluk hidup. Media pembelajaran Prezi dapat menghubungkan dan
memperkuat teori dengan tampilan navigasi, zooming, gambar, video animasi, yang
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dapat

meningkatkan

antusiasme

belajar

siswa

melalui

media

interaktif,

menyebabkan siswa mudah menjadi paham, belajar menjadi lebih giat dan
termotivasi.
Penelitian ketiga dilakukan oleh Suryani, dkk (2015) dengan judul penelitian
Penggunaan Media Prezi Pada Materi Sistem Peredaran Darah Manusia untuk
Meningkatkan Kreativitas Peserta Didik SMA Negeri 1 Lhoksukon. Berdasarkan
hasil penelitian bahwa penggunaan media Prezi pada materi sistem peredaran darah
manusia dapat meningkatkan kreativitas peserta didik.
Penelitian keempat dilakukan oleh Mahyuddin, dkk (2017) dengan judul
penelitian Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berbasis Zoomable
Presentation Berbantuan Software Prezi pada Pokok Bahasan Listrik Dinamis.
Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa media pembelajaran fisika berbantuan
software Prezi untuk SMA kelas X layak untuk digunakan. Kepraktisan media
pembelajaran yang diukur berdasarkan keterlaksanaan RPP atau aktivitas guru
selama pembelajaran berkategori praktis Keefektifan media pembelajaran dilihat
dari tingkat pencapaian ketuntasan hasil belajar siswa yang diukur dengan
menggunakan tes berupa pretest dan posttest.
Kebaharuan media yg dikembangkan dengan media yg sudah ada,
menampilkan materi baru yakni materi protista, menekankan dua fitur sekaligus
yakni Prezi Present dan Prezi Video. Menampilkan banyak materi berupa gambar,
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bersifat kontekstual dan menampilkan link aplikasi lain berisi latihan soal dan
evaluasi pembelajaran.
C. Literatur Map

Gambar 2.7 Literatur Map

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
35

D. Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir sebagai suatu model konseptual tentang hubungan antara
teori dan faktor-faktor yang telah diidentifikasi. Kerangka berpikir merupakan
sebuah landasan atau dasar pemahaman dari pemahaman-pemahaman lain.
Kerangka berpikir juga diartikan sebagai suatu proses dari keseluruhan penelitian
yang akan digunakan. Berdasarkan teori dan permasalahan yang diperoleh dan
diuraikan diatas maka kerangka berpikir dapat disusun sebagai berikut:

Gambar 2.8 Kerangka Berpikir
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Media pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Prezi pada materi Protista
Kelas X ini dibuat melalui beberapa tahapan yaitu analisis kebutuhan, perencanaan,
pembuatan, dan uji validasi oleh ahli materi dan media. Analisis kebutuhan antara
lain dengan pengambilan data observasi dan wawancara guru di beberapa SMA di
Yogyakarta

terkait

pembelajaran

daring,

materi

pembelajaran,

metode

pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Tahap perancangan meliputi pembuatan
diagram alur berupa media pembelajaran berbasis Prezi. Pada tahap pembuatan,
rancangan yang telah dibuat kemudian diimplementasikan, dalam penelitian ini
yang dibuat berupa media pembelajaran berbasis Prezi pada materi Protista. Produk
media pembelajaran lalu divalidasi oleh ahli media maupun ahli materi.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Research and
Development (R&D). Metode penelitian ini digunakan untuk menghasilkan produk
tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Proses untuk dapat menghasilkan
suatu produk dibutuhkan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan. Keefektifan
produk diuji supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, sehingga diperlukan
penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2010). Penelitian
R&D merupakan suatu metode penelitian yang akan menghasilkan suatu produk,
juga untuk mengembangkan atau menyempurnakan produk yang telah ada, baik
berupa modul, media, hardware, maupun berupa program software.
Peneliti pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan
pengembangan dari Sugiyono (2010). Produk yang dikembangkan adalah media
pembelajaran berbasis Prezi untuk Peserta Didik Kelas X.

37
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B. Definisi Operasional
Definisi operasional merupakan upaya untuk mendefinisikan variabel secara
operasional berdasarkan karakteristik untuk memudahkan peneliti melakukan
observasi. Definisi operasional pada penelitian ini memberikan batasan pada hal
yang harus dikerjakan peneliti untuk dapat mengukur media pengembangan yang
telah dikembangkan. Dengan memberi batasan maka peneliti dapat meminimalisir
kesalahan dalam pengukuran dan pengumpulan data yang dibutuhkan.
Definisi operasional dalam pengembangan media pembelajaran berbasis Prezi
pada mata pelajaran biologi kelas X materi Protista, antara lain:
1. Prezi present menggunakan Zooming User Interface (ZUI) untuk memperbesar
maupun memperkecil tampilan media presentasi. Prezi present menampilkan
materi, gambar dan link latihan soal dan ealuasi pembelajaran melalui aplikasi
Quiziz dan Quizlet.
2. Prezi video menampilkan presentasi Prezi present berupa video dan audio
dengan batasan maksimal video 15 menit.
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C. Langkah-langkah Penelitian Pengembangan
Langkah-langkah dalam penelitian dan pengembangan menurut Sugiyono
(2010) adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Langkah-langkah R & D

Dari langkah-langkah yang dikembangkan oleh Sugiyono (2010) di atas peneliti
hanya membatasi pada lima langkah prosedur pengembangan yaitu Potensi dan
masalah, Pengumpulan data, Desain produk, Validasi desain, dan Revisi desain.
Kelima langkah tersebut diuraikan sebagai berikut:
1. Potensi dan Masalah
Tahap pertama ini bertujuan untuk menggali permasalahan. Peneliti mengetahui
potensi dan masalah dengan melakukan observasi dan wawancara. Wawancara
dilakukan bersama lima guru mata pelajaran biologi di lima sekolah tingkat SMA
di Yogyakarta antara lain SMA Negeri 1 Yogyakarta, SMA Negeri 3
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Yogyakarta, SMA Negeri 7 Yogyakarta, SMA Pangudi Luhur Yogyakarta, dan
SMA Katolik Sang Timur Yogyakarta. Isi wawancara terkait media
pembelajaran,

materi

pembelajaran,

dan

evaluasi

pembelajaran

dalam

pembelajaran luring dan daring. Wawancara dilakukan secara tatap muka
langsung dan juga secara online. Tujuan wawancara dilakukan agar peneliti
memperoleh data terkait potensi dan masalah dalam pembelajaran biologi selama
pembelajaran luring maupun daring.
2. Pengumpulan Data
Tahap kedua menurut Sugiyono (2010) adalah pengumpulan informasi-informasi
untuk mendukung perencanaan produk yang diharapkan dapat mengatasi suatu
masalah. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan guru biologi, maka hasil
wawancara tersebut dianalisis untuk memperoleh masalah yang dominan. Hasil
wawancara dikaitkan dengan produk yang mau dikembangkan. Pengumpulan
data informasi dari berbagai sumber, antara lain dari buku biologi SMA kelas X,
jurnal, dan dari website sumber gambar materi protista.
3. Desain Produk
Tahap ketiga bertujuan untuk mendesain produk untuk menghasilkan produk
baru. Pada bidang pendidikan produk-produk yang dihasilkan diharapkan dapat
meningkatkan produktivitas pendidikan. Hasil akhir dari penelitian dan
pengembangan adalah berupa desain produk baru, yang lengkap spesifikasinya.
Menurut Sugiyono (2010) desain produk harus dilengkapi dengan gambar atau
bagan, sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk penilaian. Produk
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berupa media pembelajaran yang dibuat oleh peneliti adalah media
pembelajaran berbasis Prezi dengan materi Protista kelas X. Media Prezi yang
dikembangkan memuat tampilan gambar, teks, video, dan audio. Peneliti
melakukan desain produk mulai dari menyusun silabus, membuat RPP,
menyusun materi, mendesain tampilan Prezi, memilih gambar-gambar sesuai
materi, membuat alur presentasi untuk prezi video, membuat video, membuat
latihan soal dan evaluasi pembelajaran pada aplikasi Quiziz dan Quizlet.
4. Validasi Desain
Tahap keempat merupakan proses kegiatan untuk menilai rancangan produk.
Validasi masih bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, bukan fakta
lapangan. Sugiyono (2010) mengatakan bahwa validasi produk dilakukan
dengan cara menilai produk baru yang dirancang oleh pakar dan ahli media
maupun ahli materi yang sudah berpengalaman. Setiap pakar menilai desain
tersebut, sehingga kelemahan dan kekuatannya diketahui. Validasi media dan
materi akan dilakukan oleh dua orang ahli materi dan media serta dua orang
guru mata pelajaran biologi kelas X sebagai praktisi.
5. Revisi Desain
Tahap kelima yaitu revisi desain. Pada tahap ini peneliti melakukan perbaikan
produk untuk meminimalisir kelemahan produk. Sugiyono (2010) mengatakan
bahwa kelemahan tersebut dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki
desain (Sugiyono, 2010).
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D. Spesifikasi Produk
Produk yang dikembangkan oleh peneliti merupakan produk berbasis Prezi
yaitu sebuah perangkat lunak (software) untuk presentasi. Media Prezi ini dapat
mengaplikasikan materi Protista sebagai produk baru dalam media pembelajaran.
Media Prezi memuat materi dalam gambar, video, dan audio dengan tampilan
presentasi.
Prezi present secara online memerlukan komputer Windows atau Mac dengan

persyaratan minimum dan koneksi internet yang stabil. Persyaratan minimum
berupa jendela OS dengan windows 7 SP1, prosesor intel core i3 2.00 GHz, memori
RAM minimal 4 GB dan Grafik 512 MB. Browser yang mendukung prezi present
berupa chrome, firefox 64 bit, tepi, dan safari.
Prezi present secara offline/aplikasi desktop Prezi present membutuhkan

sekitar 650 MB atau 1-2 MB. Jendela aplikasi desktop Prezi present berupa
windows SP1 dengan mac OS 10.11atau lebih tinggi. Aplikasi seluler Prezi Viewer
dengan menggunakan ponsel atau tablet, pengguna dapat melihat, menyajikan dan
berbagi presentasi di perangkat Android dan iOS namun belum ada fitur pendukung
untuk pengeditan.
Prezi video dengan persyaratan sistem pendukung, sebagai berikut: video Prezi
di windows, Mac, dan web. Video Prezi di windows membutuhkan OS windows 10
64 bit, prosesor intel core i3 2.00 GHz, memori 4 GB RAM, grafik NVIDIA
GeForce 405/512 MB, dan ruang hard drive 200-300 MB/2 GB. Video Prezi di Mac
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membutuhkan OS Catalina, memori 4 GB RAM, kartu grafis, ruang hard drive 200300 MB/2 GB. Video Prezi di web menggunakan google chrome versi 80 atau Edge
versi terbaru. File yang didukung video Prezi di web yakni pengguna dapat
mengunggah gambar dalam format JPEG dan PNG. File yang didukung video Prezi
di desktop yakni pengguna dapat mengimpor file ppt dan mengunggah gambar
dalam format JPEG dan PNG.

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik
wawancara dan angket. Peneliti melakukan wawancara kepada guru-guru biologi
SMA dengan beberapa teknik antara lain dengan media online melalui whatsapp
chat, whatsapp call, dan google form juga wawancara langsung. Whatsapp chat dan
whatsapp call dilakukan bersama guru biologi SMA Negeri 3 Yogyakarta dan SMA
Pangudi Luhur Yogyakarta. Google form dilakukan dengan guru biologi SMA
Negeri 1 Yogyakarta dan SMA Negeri 7 Yogyakarta. Wawancara langsung
dilakukan dengan guru biologi SMA Pangudi Luhur Yogyakarta dan SMA Katolik
Sang Timur Yogyakarta.
Peneliti dalam penelitian ini membutuhkan waktu penelitian selama sepuluh
bulan. Waktu penelitian dimulai dari wawancara analisis data kebutuhan sampai
revisi desain yakni: dari bulan September 2020 sampai bulan Juli 2021. Wawancara
analisis kebutuhan sebagai latar belakang penentuan judul penelitian atau tentang
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media yang dikembangkan dan revisi desain sebagai bagian terakhir dari
pengembangan media yang dilakukan oleh peneliti.
Instrumen penilaian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa
pertanyaan wawancara tentang analisis kebutuhan guru terkait media, materi, dan
evaluasi pembelajaran luring dan pembelajaran daring. Angket validasi berupa
pernyataan untuk ahli materi dan ahli media dalam menilai produk pengembangan
media pembelajaran. Hasil validasi media dan materi oleh para ahli media dan
materi digunakan sebagai pedoman untuk mengetahui kelayakan produk media
pembelajaran yang dikembangkan. Hasil validasi terdiri dari dua data yaitu data
kualitatif dan kuantitatif. Hasil validasi data kuantitaif berupa saran, digunakan
sebagai pertimbangan untuk tahap revisi produk. Data kuantitatif untuk memberikan
informasi terkait kualitas/kelayakan produk. Tabel hasil wawancara dapat dilihat
pada lampiran kelima dan hasil validasi dapat dilihat pada lampiran delapan.
Berikut tabel kisi-kisi wawancara dan kisi-kisi instrumen validasi ahli materi dan
ahli media.
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Tabel 3.1 Kisi-kisi wawancara
No
1

Aspek
Pengalaman mengajar Biologi

2

KD yang bermasalah

3

Profil siswa waktu
pembelajaran KD yang dirasa
bermasalah

a.
b.
c.

Rincian
Lamanya mengajar
Pernah mengajar di kelas berapa
Sekarang mengajar di kelas berapa
Kelas X
Kelas XI
Kelas XII
Motivasi belajar
pembelajaran (rasa ingin tahu, aktivitas,
penalaran dll)
Capaian hasil belajar (siswa yang mencapai
KKM)
Model/metode yang digunakan
Media yang dipakai
Cara evaluasi yang diterapkan

a.
b.
c.
a.
b.
c.
d.

Model/metode yang digunakan
Media yang dipakai
Cara evaluasi yang diterapkan
KD Kelas berapa (X, XI, XII)
Model/Metode
Media
Evaluasi

a.
b.
c.
a.
b.
c.
a.
b.
c.

4

Pembelajaran yang biasa
dilakukan Guru thd KD
bermasalah (saat tatap
muka/luring)
Pembelajaran yang pernah
dilakukan Guru thd KD
bermasalah (secara Daring)
Harapan/Prioritas yang
dibutuhkan guru dalam
pembelajaran Daring

5

6

Tabel 3.2 Kisi-kisi instrumen penilaian untuk ahli materi
No
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Deskripsi
Materi Pembelajaran sesuai dengan Silabus
Kurikulum
Materi
Pembelajaran
sesuai
dengan
Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan
Indikator
Materi Pembelajaran yang dikembangkan
sesuai dengan Tujuan Pembelajaran
Materi sesuai dengan kegiatan pembelajaran
Isi materi mempunyai konsep yang benar dan
tepat
Kesesuaian video dengan materi
Uraian materi jelas dan mudah dipahami
Kecukupan penjelasan materi
Tingkat kedalaman penjabaran materi pada
media pembelajaran sesuai untuk siswa SMA

Aspek

Aspek kompetensi

Substansi materi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
46

Tabel 3.3 Kisi-kisi instrumen penilaian untuk ahli media
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Deskripsi
Aspek
Tampilan media Prezi Video menarik
Alur media Prezi Video sesuai dengan Tampilan media Prezi Video
materi pembelajaran
Komposisi warna pada media Prezi Video
harmonis
Tulisan pada media Prezi Video jelas
Tampilan media Prezi Presentasi menarik
Alur media Prezi Presentasi sesuai
dengan materi pembelajaran
Komposisi warna pada media Prezi
Presentasi harmonis
Tulisan pada media Prezi Presentasi jelas
Media Pembelajaran yang dikembangkan
relevan dengan Tujuan Pembelajaran
Gambar pada media sesuai dengan materi
pembelajaran
Penyusunan media pembelajaran rapi dan
menarik
Media dapat digunakan dengan mudah
dan lancar

Tampilan media Prezi
Presentasi

Substansi media

F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data adalah langkah atau prosedur yang digunakan oleh peneliti
untuk menganalisis data. Teknik analisis data berupa teknik kualitatif dan teknik
kuantitatif.
1. Teknik kualitatif
Data pada teknik kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis
atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Data kualitatif berkaitan dengan
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ide, persepsi, pendapat, dan tidak dapat diukur dengan angka. Data pada teknik
kualitatif penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data
angket dan wawancara. Data wawancara direkapitulasi dalam tabel kemudian
dianalisis utk memperoleh masalah dan potensi (sesuai dgn tahap pertama
penelitian R&D). Data angket berupa saran direkapitulasi dalam tabel kemudian
digunakan untuk tahap revisi produk (sesuai dgn tahap ke-4 penelitian R&D).

2. Teknik kuantitatif.
Analisis data kuantitatif meliputi pengolahan dan penyajian data dengan
melakukan berbagai perhitungan untuk mendeskripsikan data dalam bentuk
angka. Data kuantitatif dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik maupun
diagram. Data kuantitatif pada penelitian ini diperoleh melalui analisis hasil
validasi ahli materi, ahli media, dan praktisi. Rentang skor penilaian penelitian
ini berdasarkan Riduwan (2009). Tabel skor penilaian terhadap pilihan jawaban
disajikan pada Tabel 3.4 berikut ini.
Tabel 3.4 Skor Penilaian terhadap Pilihan Jawaban
No
1
2
3
4

Analisis Kuantitatif
Sangat Layak
Layak
Cukup Layak
Kurang Layak

Skor
4
3
2
1
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Setelah data terkumpul, maka skor rata-rata dari setiap aspek kriteria yang
dinilai lalu dihitung. Penghitungan skor rata-rata dalam penilaian terhadap produk
yang telah dikembangkan digunakan rumus (Riduwan, 2009):
Persentase jawaban responden =

x 100%

Hasil dari skor penilaian tersebut kemudian dicari rata-ratanya dari sejumlah
subjek sampel uji coba dan dikonversikan ke pernyataan penilaian untuk
menentukan kualitas dan tingkat pemanfaatan produk yang dihasilkan berdasarkan
pendapat pengguna. Kriteria kelayakan penelitian ini berdasarkan Suharsimi (2008).
Pengkonversian skor menjadi persyaratan penilaian ini dapat dilihat pada Tabel 3.5
Kriteria Kelayakan berikut ini.
Tabel 3.5 Kriteria Kelayakan
Skor Persentase (%)
P > 80%
61% < P ≤ 80%
41% < P ≤ 60%
20% < P ≤ 40%

Interpretasi
Sangat Layak
Layak
Cukup Layak
Kurang Layak

Produk pengembang ini dianggap berhasil apabila skor terhadap media
pembelajaran yang dikembangkan ini telah memasuki syarat-syarat kelayakan
dengan tingkatan kesesuaian materi. Kelayakan media dapat dikategorikan berhasil
apabila persentase kelayakan adalah ≥ 51% berdasarkan Suharsimi (2008).
Indikator keberhasilan produk:
1. Dihasilkan produk media pembelajaran berbasis Prezi pada materi Protista
berupa Prezi Present dan Prezi Video.
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2. Hasil validasi produk akhir berupa Prezi Present dan Prezi Video dengan
kriteria kelayakan ≥ 51 %.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kebutuhan
Peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui permasalahan atau kesulitan
guru terkait pembelajaran daring di lima sekolah dengan aspek-aspek wawancara
antara lain identitas guru, lamanya mengajar, kelas yang diampu dan Kompetensi
Dasar (KD) yang bermasalah dalam pembelajaran luring maupun daring. Jenis
media, metode, dan cara evaluasi yang digunakan guru dalam pembelajaran luring
dan daring. Jenis media yang diharapkan guru untuk dikembangkan peneliti guna
mendukung pembelajaran daring.

Jenis media yang diharapkan guru untuk

dikembangkan peneliti guna mendukung pembelajaran daring. Tabel hasil
wawancara secara keseluruhan dapat dilihat pada lampiran 3.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti menemukan tiga aspek relevan
dengan pengembangan media pembelajaran yang dibutuhkan oleh guru. Aspekaspek tersebut antara lain KD yang bermasalah, jenis media yang digunakan guru
dalam pembelajaran daring dan jenis media yang diharapkan guru untuk
dikembangkan peneliti guna mendukung pembelajaran daring.
Ringkasan

hasil

wawancara

ditampilkan

50

pada

tabel

4.1

berikut

ini.
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Tabel 4.1 Ringkasan Hasil Wawancara Kebutuhan
Nama Sekolah
No

Aspek

1

KD yang bermasalah

SMA Katolik
Sang Timur
Yogyakarta

SMA Pangudi
Luhur
Yogyakarta

• KD 3.6 materi • KD 3.3 materi
Protista Kelas X
• KD 3.7 materi
Jamur Kelas X

Klasifikasi
Makhluk
Hidup Kelas X

SMA Negeri 1
Yogyakarta

SMA Negeri 3
Yogyakarta

SMA Negeri 7
Yogyakarta

• KD 3.3 materi • KD 3.3 materi

• KD 3.3 materi

Sel Tumbuhan

Kelas XI
• KD 3.4 materi
Sel
Hewan
Kelas XI
• KD 3.10 materi
Sistem
koordinasi
Kelas XI

2

3

• PowerPoint
• Video animasi
• Modul
Jenis media yang
• Video
diharapkan guru untuk
PowerPoint
Jenis media yang
digunakan guru dalam
pembelajaran daring

dikembangkan
peneliti guna
mendukung
pembelajaran daring

Klasifikasi
Makhluk
Hidup Kelas
X

Klasifikasi
Makhluk
Hidup Kelas X
• KD 3.4 materi
Sel
Hewan
Kelas XI

• PowerPoint
• Modul

• PowerPoint
• Video animasi

• PowerPoint

• PowerPoint

• Video
PowerPoint
• Video animasi

• Animasi

• Video
PowerPoint
• E-modul

• Video
PowerPoint

praktikum
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Aspek pertama pada Tabel 4.1 di atas terkait KD yang bermasalah, ditemukan
pada dua kelas, kelas X, dan XI. Kelas X antara lain KD 3.3 Klasifikasi Makhluk
Hidup, KD 3.6 Protista, dan KD 3.7 Jamur. Kelas XI antara lain KD 3.3 Sel
Tumbuhan, KD 3.4 Sel Hewan, dan KD 3.10 Sistem Koordinasi.
Berdasarkan tabel 4.1 bisa diketahui bahwa, KD 3.3 Klasifikasi Makhluk Hidup
merupakan KD yang bermasalah di tiga dari lima sekolah. Ketiga sekolah tersebut
antara lain SMA Pangudi Luhur Yogyakarta, SMA Negeri 3 Yogyakarta, dan SMA
Negeri 7 Yogyakarta. Kemudian KD 3.6 Protista, KD 3.7 Jamur, KD 3.3 Sel
Tumbuhan, KD 3.4 Sel Hewan, dan KD 3.10 Sistem Koordinasi rata-rata hanya
ditemukan di satu sekolah.
Namun demikian ada tiga sekolah yaitu SMA Pangudi Luhur Yogyakarta, SMA
Katolik Sang Timur Yogyakarta, dan SMA Negeri 3 Yogyakarta mengatakan bahwa
KD 3.6 Protista sebagai KD bermasalah. Bahwa pada KD 3.6 Protista saat
pembelajaran daring disatukan pada KD 3.3 Klasifikasi Makhluk Hidup
berdasarkan kurikulum darurat covid-19. Oleh karena itu, penyampaian materi KD
3.3 Protista sangatlah kurang.
Materi Protista memiliki banyak istilah bahasa latin yang rumit, dan merupakan
golongan yang menyerupai hewan, tumbuhan, dan jamur. Isi materi sangat padat
dengan alokasi waktu seharusnya 6 JP dengan tiap JP 45 menit, menjadi sangat
kurang yakni hanya 2 JP dengan tiap JP 60 menit.
Aspek kedua terkait media yang digunakan guru dalam pembelajaran daring
ada dua jenis yaitu media pembelajaran berbasis teknologi dan media pembelajaran
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berbasis konvensional. Media pembelajaran berbasis teknologi seperti PowerPoint,
digunakan oleh lima sekolah dan video animasi digunakan oleh dua sekolah yaitu
SMA Katolik Sang Timur Yogyakarta dan SMA Negeri 1 Yogyakarta. Media
konvensional seperti modul digunakan oleh dua sekolah yaitu SMA Katolik Sang
Timur Yogyakarta dan SMA Pangudi Luhur Yogyakarta. Berdasarkan uraian di
atas, peneliti menemukan bahwa guru di lima sekolah tersebut banyak
menggunakan PowerPoint sebagai media dalam pembelajaran daring. Hal ini
menjadi potensi untuk dikembangkan oleh peneliti dalam penelitian ini.
Aspek ketiga terkait media yang diharapkan guru untuk dikembangkan peneliti
guna mendukung pembelajaran daring. Media-media tersebut antara lain video
PowerPoint, video animasi, animasi praktikum, dan E-modul. Berikut ini uraian
pada masing-masing media terkait.
Media pertama berupa video PowerPoint merupakan media yang diharapkan
guru di lima sekolah. Media kedua berupa video animasi merupakan media yang
diharapkan guru di satu sekolah yaitu SMA Pangudi Luhur Yogyakarta. Media
ketiga berupa animasi praktikum merupakan media yang diharapkan guru di satu
sekolah yaitu SMA Negeri 1 Yogyakarta. Media keempat E-modul merupakan
media yang diharapkan guru satu sekolah yaitu SMA Negeri 3 Yogyakarta. Video
PowerPoint merupakan media yang paling banyak muncul dan diharapkan guru di
semua sekolah.
Berdasarkan hasil temuan tersebut untuk membantu proses pembelajaran daring
maka peneliti mengembangkan video pembelajaran berupa video presentasi dengan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
54

menggunakan media pembelajaran berbasis Prezi. Media Prezi ini dipilih karena
bisa mengakomodasi kebutuhan guru dalam pembelajaran daring.
Peneliti memilih mengembangkan media pembelajaran berbasis Prezi, karena
Prezi merupakan suatu perangkat lunak untuk presentasi melalui kanvas virtual.
Prezi mempunyai Zooming User Interface (ZUI) yang memudahkan pengguna Prezi
untuk memperbesar maupun memperkecil tampilan media presentasi (Lesmana Sari,
dkk, 2020). Prezi dapat diedit dengan mudah karena tampilan kanvasnya besar dan
mudah di zoom untuk menampilkan bagian-bagian yang dipresentasikan.
Prezi dapat mengarahkan tampilan penyajian dari semua section yang
diinginkan. Selain memiliki kanvas presentasi, Prezi juga memiliki fitur video
dengan durasi 15 menit untuk setiap ide yang hendak dituangkan dalam video
presentasinya. Video Prezi dapat di record dengan dua pilihan recording, yang
pertama dengan menampilkan kanvas ide beserta subjek yang memaparkan ide dan
pilihan kedua yakni hanya menampilkan kanvas beserta audio.

B. Hasil Pengembangan Produk Awal
Hasil pengembangan produk awal, berupa file Prezi present/presentasi Prezi
dan Prezi video. Di dalam file ini terdapat kanvas yang berisi tentang materi dalam
bentuk teks dan latihan soal juga evaluasi pembelajaran yang disiapkan pada kanvas
terakhir presentasi Prezi. File Prezi presentasi dapat diakses melalui link ini https://
Prezi.com/p/ykblhwd5rdkc/?present=1. Prezi video terdiri dari lima video dengan
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durasi video masing-masing yakni video pertama dengan durasi waktu 5 menit 57
detik, video kedua dengan durasi waktu 9 menit 21 detik, video ketiga dengan
durasi waktu 11 menit 40 detik, video keempat dengan durasi waktu 8 menit 41
detik dan video kelima dengan durasi waktu 4 menit 21 detik.
Materi pada Prezi presentasi/Prezi present terdiri dari satu file secara
keseluruhan, dengan pembagian materi berlandaskan RPP yakni dalam tiga
pertemuan. Masing-masing pertemuan pada Prezi present dibedakan melalui warna
cover pada kanvas. Pertemuan pertama pada pembelajaran dengan warna kanvas
biru, berisi tentang Kompetensi Dasar, Peta Konsep, dan Pengertian Protista.
Pertemuan kedua pada pembelajaran dengan warna kanvas hijau berisi tentang
materi Klasifikasi Protista. Pertemuan ketiga dengan warna kanvas coklat mudah,
berisi tentang materi Peran Protista.
Materi pada Prezi video terdiri dari 5 bagian dengan pembagian materi, sebagai
berikut: video pertama untuk pertemuan pertama berisi tentang Kompetensi Dasar,
Peta Konsep, dan Pengertian Protista. Video kedua untuk pertemuan kedua berisi
tentang Klasifikasi Protista Mirip Hewan. Video ketiga untuk pertemuan kedua
berisi tentang Klasifikasi Protista Mirip Tumbuhan. Video keempat untuk
pertemuan kedua berisi tentang Klasifikasi Protista Mirip Jamur. Video kelima
untuk pertemuan ketiga berisi tentang peran Protista.
Kanvas latihan soal dan evaluasi pembelajaran terdapat pada akhir Prezi
presentasi. Latihan soal menggunakan link aplikasi Quizlet berisi 20 flashcard dan
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evaluasi pembelajaran menggunakan link aplikasi Quizizz berisi 15 pertanyaan.
Hasil pengembangan produk awal disajikan pada tabel 4.2 berikut ini.
Tabel 4.2 Hasil Pengembangan Produk Awal
NO

Gambar

Keterangan

1

Tampilan awal kanvas Prezi Present
terdiri dari judul materi, mata
pelajaran, kompetensi dasar, peta
konsep, komponen-komponen
pembahasan serta evaluasi
pembelajaran.

2

Prezi Present dengan tampilan Kanvas
Kompetensi Dasar dan Tujuan
Pembelajaran

3

Prezi Present dengan tampilan Kanvas
Peta Konsep
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NO
4

Gambar

Keterangan

Prezi Present dengan tampilan Kanvas
Pengertian Protista dan Ciri Umum
Protista

5

Prezi Present dengan tampilan Kanvas
Klasifikasi Protista terdiri dari
Protozoa, Alga/Ganggang dan Protista
Mirip Jamur.

6

Prezi Present dengan tampilan Kanvas
Protista mirip hewan dengan ciri-ciri,
reproduksi, habitat, cara hidup dan
klasifikasi.

7

Prezi Present dengan tampilan Kanvas
Protista mirip tumbuhan dengan ciriciri, reproduksi, habitat, cara hidup dan
klasifikasi.
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NO

Gambar

8

Keterangan

Prezi Present dengan tampilan Kanvas
Protista mirip jamur dengan ciri-ciri,
reproduksi dan klasifikasi.

9

Prezi Present dengan tampilan Kanvas
Peran Protista yang menguntungkan
dan merugikan.

10

Prezi Present dengan tampilan Kanvas
Latihan soal dan Evaluasi
Pembelajaran berisi link aplikasi lain
yakni link aplikasi Quizlet untuk
latihan soal dan link aplikasi Quiziz
untuk evaluasi pembelajaran.

C. Hasil Validasi Produk
Media pembelajaran yang sudah dikembangkan dalam bentuk Prezi presentasi
dan Presi video sebelum digunakan perlu melewati tahapan validasi. Tujuan dari
tahapan validasi adalah untuk mengetahui kualitas produk yang digunakan. Validasi
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produk tersebut dikaji dari dua aspek, aspek pertama adalah validasi materi, dan
aspek kedua adalah validasi media.
Dalam proses validasi ini peneliti memilih empat validator. Dua validator guru
sebagai validator praktisi, satu validator sebagai validator ahli materi, dan satu
validator sebagai validator ahli media. Hasil validasi produk yang dilakukan oleh
para validator tersebut disajikan agar peneliti dapat memperbaiki media yang
dikembangkan.

1.

Validasi Materi
Ahli materi melakukan validasi dengan cara mengisi lembar angket penilaian

pada dua aspek penilaian. Aspek pertama tentang Kompetensi, terdiri dari 4
pernyataan. Lalu aspek kedua tentang Substansi Materi, terdiri dari 5 pernyataan.
Proses validasi materi pada produk awal dilakukan oleh tiga validator. Hasil validasi
materi disajikan pada tabel 4.3 berikut ini.
Tabel 4.3 Hasil Validasi Penilaian Ahli Materi dan Guru sebagai Praktisi
Aspek

Ahli Materi

Guru 1

Guru 2

Kompetensi

16

15

16

Substansi Materi

12

18

20

Jumlah total

28

33

36

Skor maksimal
Persentase

36
78%

92%

Persentase rata-rata

90%

Kriteria

Sangat Layak

100%
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Rerata hasil validasi materi sebesar 90%, masuk dalam kriteria Sangat Layak.
Dengan hasil masing-masing adalah sebagai berikut: validator ahli materi 78%, guru
1 sebagai praktisi 92%, dan guru 2 sebagai praktisi 100% dengan jumlah skor total
masing-masing validator adalah 28, 33, dan 36 dari skor maksimal 36.
Rentang nilai antara ahli materi dan guru dua sebagai praktisi pada aspek
kompetensi selisih satu poin. Namun pada aspek substansi materi terdapat selisih
delapan poin. Rentang nilai antara guru satu dan guru dua sebagai praktisi terdapat
perbedaan dari semua aspek. Aspek kompetensi dengan selisih satu poin. Aspek
substansi materi dengan selisih nilai dua poin. Hal ini terjadi karena guru dua
memberikan validasi dengan poin utuh 100 %, berbeda dengan ahli materi dan guru
satu. Poin dari guru dua sebesar 100 % ini sinkron dengan saran, karena guru dua
juga tidak memberikan saran terkait hal-hal yang divalidasi pada produk artinya
menurut guru dua, produk ini sudah dinilai sangat layak.

2.

Validasi Media
Ahli media melakukan validasi dengan cara mengisi lembar angket penilaian

pada tiga aspek penilaian. Aspek pertama tentang Tampilan Media Prezi Video,
terdiri dari 4 pernyataan. Lalu aspek kedua tentang Tampilan Media Prezi
Presentasi, terdiri dari 4 pernyataan dan aspek ketiga tentang Substansi Media
terdiri dari 4 pernyataan. Proses validasi media pada produk awal dilakukan oleh
tiga validator. Hasil validasi media disajikan pada tabel 4.4 berikut ini.
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Tabel 4.4 Hasil Validaasi Penilaian Ahli Media dan Guru sebagai Praktisi
Aspek

Ahli Media

Guru 1

Guru 2

Tampilan Media Prezi Video

13

16

16

Tampilan Media Prezi
Presentasi

13

16

16

Substansi Media

14

13

16

Jumlah total

40

45

48

Skor maksimal
Presentase

48
83%

94%

Persentase rata-rata

92%

Kriteria

Sangat Layak

100%

Rerata hasil validasi media sebesar 92%, masuk dalam kriteria Sangat Layak.
Dengan hasil masing-masing adalah sebagai berikut: validator ahli media 83%, guru
1 sebagai praktisi 94%, dan guru 2 sebagai praktisi 100% dengan jumlah skor total
masing-masing validator adalah 40, 45, dan 48 dari skor maksimal 48.
Rentang nilai antara guru sebagai praktisi pada ketiga aspek penilaian dengan
selisih tiga poin untuk aspek substansi media. Rentang nilai antara validator ahli
media dan guru sebagai praktisi terdapat perbedaan dari semua aspek. Aspek
tampilan media Prezi video dan Prezi presentasi dengan selisih tiga poin. Aspek
substansi media dengan selisih nilai dua poin. Hal ini terjadi karena guru dua
memberikan validasi dengan poin utuh 100%. Poin dari guru dua sebesar 100 % ini
sinkron dengan saran, karena guru dua juga tidak memberikan saran terkait hal-hal
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yang divalidasi pada produk artinya menurut guru dua, produk ini sudah dinilai
sangat layak.

3.

Rerata Keseluruhan Produk
Setelah mendapatkan persentase rata-rata ahli materi dan persentase rata-rata

ahli media, maka peneliti melihat bagaimana kelayakan produk yang dikembangkan
ini dengan mencari rerata keseluruhan produk. Hasil rerata keseluruhan produk
disajikan pada tabel 4.5 berikut ini.
Tabel 4.5 Rerata Keseluruhan Produk
Aspek

Persentase

Persentase rata-rata ahli materi

90%

Persentase rata-rata ahli Media

92%

Jumlah total

182

Persentase rata-rata

91%

Kriteria

Sangat Layak

Rerata keseluruhan produk sebesar 91%, masuk dalam kriteria Sangat Layak.
Dengan hasil masing-masing adalah sebagai berikut: persentase rata-rata ahli materi
sebesar 90% dan persentase rata-rata ahli media 92%.

D. Revisi Produk
Setelah desain produk divalidasi oleh ahli media, ahli materi dan guru sebagai
praktisi, peneliti melakukan revisi terhadap desain produk berdasarkan masukan-
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masukan para ahli tersebut. Berikut sajian saran para ahli dalam revisi materi dan
revisi media.
1.

Revisi Materi
Ahli materi memberikan banyak masukan terkait jenis kesalahan dan saran

perbaikan, berupa format penyusunan tujuan, indikator dan tujuan pembelajaran
dalam silabus dan RPP, kesalahan dalam penulisan dan kesalahan dalam penyebutan
istilah-istilah bahasa latin. Guru satu memberikan masukan terkait konsep materi
dan kegiatan peserta didik dan guru dua memberikan masukan terkait indikator
pencapaian kompetensi. Berikut tabel saran ahli materi, saran guru satu dan saran
guru dua.
Tabel 4.6 Saran Ahli Materi
No

Jenis kesalahan

Saran perbaikan

Saran
Umum
Sebaiknya
ditambahkan
hal-hal yang
sifatnya
kontekstual
supaya
materi dalam
video untuk
memicu rasa
ingin tahu
siswa dan
mengajak
siswa untuk
belajar.

1

Format perumusan tujuan belum
lengkap.

Tujuan pembelajaran
ABCD (minimal
Audience, Behavior,
dan Conditionnya
ada)

2

Indikator (silabus dan RPP) masih
didominasi level kognitif rendah.
Tujuan pembelajaran juga masih
didominasi level kognitif rendah.

Sebaiknya indikator
ditingkatkan ke
HOTS. Sebaiknya
tujuan pembelajaran
ditingkatkan ke
HOTS.

3

Salah ketik:

Tulisan diperbaiki

• eukariotik menjadi “eukarotik”
(slide ciri-ciri umum Protista)
• berdinding menjadi “bedinding”
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No

Jenis kesalahan

Saran perbaikan

(slide ciri-ciri umum Protista)
• pemenggalan kata “seksual” di
chapter 7 (kiri atas) video
Protista mirip hewan
• lembab menjadi “lembap” video
Protista mirip hewan
• klasifikasi menjadi “kalsifikasi”
chapter 30 video Protista mirip
hewan
•

malaria menjadi “malatria”
chapter 27 video Protista mirip
hewan

• vakuola kontraktil menjadi
“vakuola kntraktil” chapter 4
video alga
4

Salah menyebutkan:

Video diperbaiki.

• seharusnya Protista mirip
jamur menjadi Protista mirip
hewan di video Protista pada
menit ke-5:42
• seharusnya plastida menjadi
plastisida di video alga pada
menit ke-1:16
• seharusnya Acrasiomycota
menjadi Aksomycota di video
alga pada menit ke1:45
• seharusnya Saprolegnia sp.
menjadi Sparolegenia sp. di
video Protista mirip jamur pada
menit ke-4:51
5

Isi materi pada video sangat padat
sekali dan terkesan menghafal. Jika
video digunakan dalam inti
pembelajaran sebaiknya isi materi
tidak terlalu banyak, tetapi

Peran Protista dapat
menjadi hal yang
menarik untuk
dijadikan motivasi
atau masalah

Saran
Umum
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No

Jenis kesalahan

Saran perbaikan

mengarah ke kontekstual sehingga
bukan menjadi materi yang hafalan
karena siswa dapat dengan mudah
menjumpai di lingkungan
sekitarnya. Pengetahuan
metakognitif juga perlu dimasukkan
dalam cakupan materi.

Saran
Umum

kemudian
mengaitkan dengan
ciri-ciri Protista.

Tabel 4.7 Saran Guru 1
No

Jenis kesalahan

Saran perbaikan

Saran Umum

1

Beberapa konsep,
misalnya neuston,
bentik terhadap materi
Protozoa

Mohon dicek kembali
buku sumbernya

2

Kegiatan siswa kurang
partisipatif, hanya
mendengarkan
penjelasan saja

Diantara materi dalam
Prezi disisipi dengan
kegiatan siswa secara
langsung (misal dalam
bentuk tugas atau
kasus)

Materi sudah bagus dan
sesuai dengan tuntutan
dalam kurikulum, tetapi
perlu ditambahkan lagi
materi yang dapat
mengajak siswa untuk
berpartisipasi dalam
pembelajaran. Konsep
dasar jangan sampai
keliru. Gunakan banyak
sumber pustaka.

Tabel 4.8 Saran Guru 2
No
1

Jenis
kesalahan

Saran
perbaikan

Saran Umum

Tidak ada
keterangan

Tidak ada
keterangan

Akan lebih baik bila pada RPP dimunculkan
rumusan KD dan IPK (indikator pencapaian
kompetensi) sehingga akan tampak konsisten
dan sesuai dengan rumusan pada tujuan
pembelajaran.
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2.

Revisi Media
Ahli media memberikan banyak masukan terkait jenis kesalahan dan saran

perbaikan, berupa penomoran pada tujuan pembelajaran, menambahkan keterangan
pada peta konsep, kesalahan dalam penulisan dan kesalahan dalam penyebutan
istilah-istilah bahasa latin. Guru satu memberikan masukan terkait penambahan link
materi. Berikut tabel saran ahli media dan saran guru.
Tabel 4.9 Saran Ahli Media
No

Jenis kesalahan

Saran perbaikan

Saran Umum

1

Slide 3: rumusan tujuan
pembelajaran diberi nomor sesuai
dengan KD dan rumusannya
ditambahkan condition dan
degree

Rumusan tujuan diberi
nomor 3.6.1 s/d 3.6.3
dan ditambahkan
tujuan pembelajaran
untuk KD 4.6.

2

Slide 6: peta konsep dapat
ditambah keterangan dasar
klasifikasi berdasarkan apa?

Misalnya klasifikasi
Protozoa berdasarkan
alat geraknya

3

Slide 9: typo ciri umum Protozoa

Memperbaiki typo
berdinding

4

Slide 28: typo kalsifikasi
Protozoa

Memperbaiki typo
klasifikasi

5

Slide 33: contoh Sporozoa
sebaiknya hanya diberi contoh
spesies saja untuk penjelasan
peranan yang merugikan bisa
dijadikan satu dengan penjelasan
mengenai peranan Protista

Menghapus peranan

6

Slide 38: typo vakuola kntraktil

Memperbaiki typo
kontraktil

7

Slide 57: hurufnya diperkecil
supaya tidak keluar lingkaran

Memperkecil ukuran
huruf

Secara umum
tampilan media
menarik dan isi
materi sudah
mencangkup
semua materi.
Namun ada
yang perlu
diperbaiki
sesuai dengan
saran baik
kesalahan ketik
maupun
pengucapan.
Perlu
diperhatikan
pula alokasi
waktu dalam
langkah
pembelajaran
untuk
menyelesaikan
menonton tiap
video di setiap
pertemuan
khususnya
pertemuan
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No

Jenis kesalahan

Saran perbaikan

8

Slide 64: typo sel ameboid

Memperbaiki typo
kontraktil

9

Slide 77: penjelasan peranan yang
menguntungkan diperbaiki

Sebagai PST dan
bahan kosmetik

10

Video 1: penjelasan materi
Protista
• 3:35 Protozoa berasal dari
Bahasa Yunani atau protos.
• 3:46 Kalimat kelompok
eukariotik dihilangkan saja.
• 5:41 Klasifikasi Protista mirip
hewan yang poin ketiga
menyebutkan Protista mirip
hewan.
Video 2: penjelasan materi
klasifikasi Protozoa
• 1:07 Penjelasan ciri-ciri belum
urut seperti yang ada dalam
slide.
• 1:44 dan 1:48 Penjelasan
struktur Paramecium
disebutkan mitokondria
namun pada gambar tidak ada
organela tersebut.
• 2:02 Penjelasan reproduksi
seksual tulisan l ada di bawah.
Gambar di samping bisa
dijelaskan secara singkat
proses pembelahan biner.
Gambar pembentukan tunas
belum ada, bisa ditambah
gambar atau penjelasan
singkat.
• 3:38 Menyebutkan tentang
fagositosis namun pada slide
tidak ada.
• 6:26 Menyebutkan
Vortiforaminifera
• 7:36 Menyebutkan bersoliter
sementara soliter itu hidup
bebas jadi, sebaiknya berdihilangkan. Peranan

Kata atau dihilangkan
Sesuai saran Yang
tepat Protista mirip
jamur karena Protista
mirip hewan sudah
disebutkan

11

Pada penjelasan ciriciri sebaiknya
dijelaskan urut seperti
yang ada dalam slide.
Silahkan disesuaikan.

Silahkan dilengkapi
dengan penjelasan
gambar secara singkat.
Prosesnya dimulai dari
mana. Gambar jika
memungkinkan bisa
diedit ditambahkan
dengan angka untuk
menunjukkan tahapan
reproduksi.

Silahkan disesuaikan.
Silahkan diperbaiki
menjadi Foraminifera.

Saran Umum
kedua ada 3
video yang
ditonton,
sementara
waktu yang
dialokasikan
hanya 10 menit
saja apakah
cukup? Padahal
3 video pada
pertemuan
kedua total
durasinya 26:02.
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No

12

13

Jenis kesalahan

Saran perbaikan

Plasmodium dihapus
dipindahkan ke penjelasan
mengenai peranan yang
merugikan.

Diperbaiki menjadi
soliter dan menghapus
penjelasan mengenai
penyakit yang
disebabkan oleh
Plasmodium.

Video 3: penjelasan materi
klasifikasi Alga Memperbaiki
kesalahan penyebutan
• 1:15 memiliki plastisida
• 5:34 menyebutkan Synuria
• 8:01 dan 8:12 menyebutkan
Chorela
• 8:52 menyebutkan minyak
laminaria
• 10:33 menyebutkan Eucheuma
sipinisum
Video 4: penjelasan materi
klasifikasi Protista mirip Jamur
Memperbaiki kesalahan
penyebutan
• 0:28 penyebutkan poin-poin
tidak urut seperti pada slide
• 1:21 menyebutkan
pembentukan sel telur,
sementara pada slide
pembuahan sel telur
• 1:37 dan 1:53 menyebutkan
Myxcomycota
• 1:43 menyebutkan Axomycota
• 3:51 menyebutkan Dicotelium
• 4:01 menyebutkan
Acytoselium
• 4:08 hanya menyebutkan
gambar, belum menjelaskan
gambar
• 4:51 menyebutkan
Saprolegenia dan Phyotophora
• 5:13 menyebutkan
Saporlegenia

Memperbaiki plastida
Memperbaiki Synura
Memperbaiki
Chlorella
Memperbaiki minyak
laminarin
Memperbaiki
Eucheuma spinosum
Diurutkan
penyebutannya
Diperbaiki yang tepat
yang mana

Diperbaiki
Myxomycota
Diperbaiki
Acrasiomycota
Diperbaiki
Dictyostelium
Diperbaiki
Acytostelium
Ditambah penjelasan
gambar secara singkat
Diperbaiki
Saprolegnia dan
Phytopthora
Diperbaiki
Saprolegnia

Saran Umum
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No

Jenis kesalahan

Saran perbaikan

14

Video 5: penjelasan materi
peranan Protista Memperbaiki
kesalahan penyebutan
• 0:59 menyebutkan protosel
protozoa
• 3:02 menyebutkan Spirulia
Chorela
• 5:42 menyebutkan
Sparogelenia
• 6:08 menyebutkan Plasmofoa
viticola

Saran Umum

Diperbaiki protozoa
Diperbaiki Spirulina
Chlorella
Diperbaiki
Saprolegnia
Disesuaikan

Tabel 4.10 Saran Guru 1
No

Jenis kesalahan

Saran perbaikan

1

Pada materi Protozoa
belum disampaikan
ukuran rata-rata
tubuhnya

Ditambahkan ukuran
rata-rata Protozoa,
untuk memberikan
gambaran jelas bagi
siswa

2

Pada reproduksi belum
ada penjelasan
mekanismenya

Ditambah informasi
tentang mekanisme
reproduksinya

3

Pada materi klasifikasi
protozoa sesuai habitat,
belum ada gambar
contohnya

Ditambahkan gambar
macam protozoa sesuai
habitatnya

4

Pada materi cara hidup
Protozoa belum ada
contoh gambarnya

Ditambahkan gambar
Protozoa sesuai cara
hidupnya, sehingga
dengan Prezi ini siswa
dapat belajar sendiri.

5

Pada materi algae, kok
ada istilah neuston dan
bentik, sedangkan yang
saya tahu neuston dan
bentik adalah cara-cara
hidup hewan

Mohon dicek kembali,
buku sumbernya. Jika
memang itu benar, ya
mungkin saya yang
ketinggalan informasi.

Saran Umum
Presentasi materi
dengan Prezi ini sudah
bagus dan sesuai
dengan muatan materi
yang diharapkan. Hanya
beberapa tambahan
perlu diberikan dalam
materi ini. Selengkap
mungkin, sehingga
dengan materi ini siswa
dapat belajar sendiri.
Lebih baik lagi jika
disisipkan link materi
yang dapat dibaca
siswa.
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No

Jenis kesalahan

Saran perbaikan

6

Pada materi Peran
Protista, perlu gambar
penjelas, sehingga siswa
memperoleh informasi
makin banyak

Perlu ditambah
gambar-gambar
penjelas tentang peran
Protista

Saran Umum

Tabel 4.11 Saran Guru 2
No

Jenis
kesalahan

Saran
perbaikan

1

Tidak ada
keterangan

Tidak ada
keterangan

Saran Umum
1. Media pembelajaran sudah bagus,
menarik, banyak dimunculkan
gambar-gambar, sehingga materi
tentang Protista yang obyeknya
kebanyakan unisel dapat diwujudkan
nyata
2. Video terlalu banyak bergerak
sehingga membingungkan bagi yang
melihat (saat memfokuskan
pembahasan)

E. Kajian Produk Akhir
Produk akhir merupakan hasil revisi berdasarkan hasil validasi oleh ahli materi
dan ahli media juga oleh guru sebagai praktisi dalam pembelajaran. Hasil
pengembangan produk akhir, berupa file Prezi present dan Prezi video sama seperti
produk awal, yaitu satu file Prezi present dan lima file Prezi video dengan link akses
dan durasi tiap video berbeda dengan produk awal. File Prezi present berisi tentang
materi dalam bentuk teks dan latihan soal juga evaluasi pembelajaran yang
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disiapkan pada kanvas terakhir. File Prezi present dapat diakses melalui link ini
https://prezi.com/p/3f_x267rlmki/?present=1.
Prezi video terdiri dari lima video dengan durasi video masing-masing yakni
video pertama dengan durasi waktu 4 menit 37 detik, video kedua dengan durasi
waktu 11 menit 8 detik, video ketiga dengan durasi waktu 10 menit 31 detik, video
keempat dengan durasi waktu 8 menit 41 detik dan video kelima dengan durasi
waktu 6 menit 19 detik. Hasil revisi produk akhir oleh ahli materi, ahli media dan
guru

disajikan

dalam

Tabel

4.12,

4.13

dan

4.14

berikut

ini.
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Tabel 4.12 Hasil Revisi Produk oleh Ahli Materi
No

Sebelum Revisi

Sesudah Revisi

Keterangan

1

Melengkapi Format
perumusan tujuan
pembelajaran

2

Klasifikasi Protista
mirip jamur dengan
menambahkan
pertanyaan mengapa
golongan Protista mirip
jamur tidak termasuk
dalam kingdom Fungi
/jamur
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No

Sebelum Revisi

Sesudah Revisi

Keterangan

3

Menambahkan
pertanyaan yang
menarik pada peran
Protista yang
kontekstual

4

Peran Protista yang
menguntungkan lebih
difokuskan pada satu
atau dua peran yang
ada di sekitar yang
digunakan setiap
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No

Sebelum Revisi

Sesudah Revisi

Keterangan

5

Peran Protista yang
merugikan dengan
mengambil satu contoh
yang berhubungan
langsung dalam
kehidupan sehari-hari

6

Peran Protista yang
merugikan dengan
sumber nyamuk
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No

Sebelum Revisi

Sesudah Revisi

Keterangan

7

Tujuan pembelajaran
diperbaiki ke level
HOTS.

8

Perbaiki kesalahan
penulisan eukariotik,
berdinding,
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No

Sebelum Revisi

Sesudah Revisi

Keterangan

9

Perbaiki kesalahan
penulisan lembab

10

Perbaiki kesalahan
penulisan klasifikasi
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No

Sebelum Revisi

Sesudah Revisi

Keterangan
Perbaiki kesalahan
penulisan vakuola
kontraktil

11

Tabel 4.13 Hasil Revisi Produk oleh Ahli Media
No
1

Sebelum Revisi

Sesudah Revisi

Keterangan
Format perumusan
tujuan pembelajaran
dengan
menambahkan
nomor dan
menambahkan
Kompetensi Dasar
4.6
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No

Sebelum Revisi

Sesudah Revisi

Keterangan

2

peta konsep dengan
menambahkan
keterangan dasar
klasifikasi

3

Perbaiki kesalahan
penulisan berdinding,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
79

No

Sebelum Revisi

Sesudah Revisi

Keterangan

4

Perbaiki kesalahan
penulisan klasifikasi

5

Menghapus peran
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No

Sebelum Revisi

Sesudah Revisi

Keterangan

6

Perbaiki kesalahan
penulisan vakuola
kontraktil

7

Memperkecil ukuran
huruf
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No
8

Sebelum Revisi

Sesudah Revisi

Keterangan
Perbaiki kesalahan
penulisan amoeboid
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Tabel 4.14 Hasil Revisi Produk oleh Guru sebagai Praktisi
No

Sebelum Revisi

Sesudah Revisi

Keterangan

1

Menambahkan
ukuran ratarata tubuh
Protozoa

2

Menambahkan
gambar
macam
Protozoa
sesuai
habitatnya
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No
3

Sebelum Revisi

Sesudah Revisi

Keterangan
Menambahkan
gambargambar pada
peran Protista
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Media pembelajaran berbasis Prezi dikembangkan dalam fitur Prezi Present
dan Prezi Video. Prezi Present sebagai salah satu fitur Prezi memiliki beragam
pilihan untuk digunakan secara gratis antara lain present, record video, video
conferencing, share view link, edit, add collaborators, make a copy, delete. Selain
itu adapun pilihan lain dengan metode berbayar berupa presenter view, Prezi
remote, live Prezi, view analytics, export pdf, download, set privacy. Prezi Video
dalam fitur Prezi memiliki beberapa pilihan yang digunakan secara gratis antara lain
play, reuse, video conferencing, share, delete. Beragam pilihan pada Prezi Present
dan Prezi Video menjadikan media pembelajaran berbasis Prezi sebagai salah satu
alternatif dalam pembelajaran. Kedua fitur tersebut menyajikan ringkasan materi
beserta gambar, tujuan pembelajaran, peta konsep, pengertian Protista, klasifikasi,
dan peranannya dalam kehidupan serta evaluasi pembelajaran.
Produk penelitian berupa media pembelajaran berbasis Prezi ini dapat
menjawab permasalahan yang ditemukan berdasarkan analisis kebutuhan. Melalui
Prezi Present dan Prezi Video dengan tampilan visual dan audio maka dapat
mempermudah pendidik maupun peserta didik untuk mempelajari Kompetensi
Dasar (KD) potensial dalam pembelajaran daring. KD Protista dengan cakupan
materi yang luas, banyak menggunakan nama latin dan juga kurang mendapatkan
alokasi waktu yang maksimal dalam pembelajaran dapat diatasi dengan mengakses
link Prezi Present dan Prezi Video. Prezi Present dengan fitur unggul ZUI/zooming
dapat memperjelas dan melihat gambar-gambar dengan mudah dan jelas.
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Media yang digunakan selain Prezi Present dan Prezi Video, ada pula evaluasi
pembelajaran pada kanvas terakhir Prezi yang tidak masuk dalam tahap validasi.
Evaluasi pembelajaran tidak masuk dalam tahapan validasi karena peneliti lebih
memfokuskan pada desain media Prezi, sementara evaluasi pembelajaran
menggunakan aplikasi lain bukan Prezi. Evaluasi pembelajaran dan latihan soal
dipermudah dalam mengakses dengan hanya menggunakan tautan link aplikasi lain.
Link aplikasi Quizizz untuk evaluasi pembelajaran dan link Quizlet untuk latihan
soal. Kedua aplikasi ini memiliki keunggulan masing-masing dan berguna bagi guru
maupun peserta didik. Guru dapat melihat hasil latihan soal dan evaluasi
pembelajaran dalam skor nilai dengan data tersimpan secara langsung di aplikasi.
Proses revisi hasil validasi dilakukan peneliti berdasarkan desain media
pembelajaran dan prinsip desain media pembelajaran. Desain media pembelajaran
berdasarkan analisis produk antara lain pembatasan materi untuk menjaga media
tetap fokus mencapai tujuan yang diharapkan, menampilkan fitur-fitur materi,
evaluasi dalam bentuk kuis, dan penyimpanan data evaluasi.
Prinsip desain media pembelajaran berdasarkan prinsip kesebandingan,
penekanan, keseimbangan, irama, dan keselarasan. Prinsip kesebandingan berkaitan
dengan perbandingan ukuran navigasi, teks, dan grafis. Prinsip penekanan dimana
tidak semua elemen ditampilkan sama kuat dengan mengganti ukuran teks,
menggunakan proporsi warna yang berbeda. Prinsip keseimbangan berhubungan
dengan posisi elemen, perpaduan antara elemen, dan besar kecilnya elemen. Prinsip
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irama berhubungan dengan pengulangan gerakan atau perpindahan unsur. Prinsip
keselarasan berhubungan dengan harmonisasi bentuk dan warna pada elemen
(Wibawanto, 2017). Tujuan peneliti merevisi media pembelajaran berbasis Prezi
untuk meningkatkan kualitas produk.
Prinsip

kesebandingan

desain

media

pembelajaran

berbasis

Prezi

diimplementasikan dengan membandingkan ukuran navigasi, teks, dan grafis.
Perbandingan ukuran navigasi, teks, dan grafis yang didesain yakni dengan
membuat perbedaan ukuran antara topik dan subtopik. Melalui media Prezi dengan
fitur unggul ZUI/zooming dapat dengan mudah memperjelas setiap topik dan
subtopik, walaupun berbeda ukuran.
Prinsip penekanan pada media pembelajaran berbasis Prezi dengan mendesain
tampilan ukuran teks berbeda dengan perbedaan dalam satu kanvas maksimal tiga
ukuran teks, juga pada penggunaan proporsi warna yang berbeda. Warna pada satu
kanvas disesuaikan dengan posisi kanvas antara kanvas topik dan kanvas subtopik.
Peneliti mendesain warna pada kanvas topik disesuaikan dengan RPP yakni tiga kali
pertemuan dengan tiap pertemuan dengan warna kanvas yang berbeda. Kanvas
subtopik maksimal menggunakan tiga warna yang berbeda.
Prinsip keseimbangan pada media Prezi dengan desain menempatkan posisi
tiap kanvas seimbang dengan ukuran kanvas. Prinsip irama pada media Prezi
Present/prezi

presentasi

berhubungan

dengan

pengulangan

gerakan

atau

perpindahan unsur. Pada Prezi Present pengulangan gerakan mengikuti banyaknya
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subtopik pada setiap kanvas. Setiap kanvas pada subtopik Prezi Present akan
mengarakan ke kanvas topik sehingga pengulangan terjadi berkali-kali sebagai
bagian dari bawaan media. Prinsip keselarasan media Prezi dengan harmonisasi
bentuk didesain pada setiap kanvas dengan bentuk yang sama bawaan dari media
Prezi dan warna pada elemen maksimal tiga warna yang berbeda.
Peneliti melakukan revisi terhadap poin-poin perbaikan dari validator. Poinpoin tersebut dikategorikan oleh peneliti sesuai dengan kesamaan maksud dan
tujuan validator menjadi lima aspek utama. Kelima aspek itu antara lain
penyederhanaan materi/ lebih bersifat kontekstual. penambahan gambar, perbaikan
kesalahan penulisan, perbaikan kesalahan pengucapan pada Prezi video, dan
peningkatan level kognitif ke level HOTS pada indikator maupun tujuan
pembelajaran. Peneliti telah memperbaiki kelima aspek tersebut, meningkatkan
kualitas media.
Aspek pertama materi kontekstual yakni berkaitan dengan strategi mengajar
pendidik. Menurut Hamruni (2015), kontekstual berarti mengarah pada situasi nyata
yang ada di lingkungan peserta didik. Materi pembelajaran tidak hanya sebatas
materi hafalan. Melalui materi yang kontekstual, pengetahuan peserta didik akan
semakin meningkat sekaligus memiliki banyak pengalaman. Oleh karena itu,
peneliti mengurangi/menyederhanakan materi peran Protista pada kanvas Prezi
present. Mengurangi/menyederhanakan materi misalnya pada materi peran protista.
Peneliti lebih memilih beberapa contoh yang berkaitan dengan produk-produk yang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
88

dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik dan makanan. Peneliti memilih untuk
memberikan satu/dua pertanyaan sekaligus pembahasan, sehingga tidak memberi
kesan sebagai materi hafalan semata. Kanvas peran Protista disederhanakan dan
hanya memberikan satu/dua contoh yang dewasa ini digunakan dalam kehidupan
manusia. Peneliti mengambil peran Protista yang menguntungkan seperti bahan
baku pembuatan agar-agar dari jenis alga. Atau pun alga sebagai bahan makanan
maupun bahan kosmetik disertai gambar-gambar hasil produk yang sering
ditemukan di lingkungan. Lalu pada peran Protista merugikan, peneliti mengambil
contoh nyamuk dari golongan protozoa sebagai sumber penyakit malaria. Peneliti
mengambil contoh-contoh sederhana yang kontekstual dengan harapan bahwa
peserta didik dapat menyerap dan memahami pembelajaran materi ini yang sering
dirasa rumit juga sulit dijangkau.
Aspek kedua penambahan gambar pada materi. Salah satu ciri media
pembelajaran adalah penekanannya terhadap visual dan audio. Oleh karena itu,
dengan memperbanyak gambar materi dapat memperjelas dan memperkuat
penyampaian secara verbal oleh pendidik (Sudjana dan Ahmad, 2015). Ada pun hal
lain yang berpengaruh terhadap penambahan gambar dalam media pembelajaran
berbasis teknologi yaitu karakteristik belajar peserta didik dalam pembelajaran
daring. Menurut Raharjo, dkk (2020) bahwa karakter peserta didik dalam
pembelajaran daring memiliki kemampuan multi-tasking dan peduli terhadap style.
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Penambahan gambar menjadi penting dan diprioritaskan oleh peneliti dengan
harapan dapat menyentuh fungsi media dan karakteristik peserta didik.
Aspek ketiga perbaikan kesalahan penulisan dalam penulisan.

kesalahan

penulisan merupakan singkatan dari typography error/salah ketik. Pengertian
tipografi secara umum adalah seni memilih dan menata huruf dengan pengaturan
dan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia, untuk menciptakan kesan
khusus, dan memberi kenyamanan bagi pembaca. Huruf mempunyai energi untuk
mengaktifkan gerak mata. Pemanfaatannya berdampak positif, jika penulis
memperhatikan kaidah-kaidah estetika, kenyamanan keterbacaannya, serta interaksi
huruf terhadap ruang dan elemen-elemen visual di sekitarnya. Oleh karena itu,
peneliti pun memperbaiki kesalahan penulisan untuk memberi kenyamanan bagi
pembaca.
Aspek keempat perbaikan kesalahan pengucapan pada Prezi video. Menurut
Yudianto (2017) video dapat menggabungkan teknologi audio dan visual untuk
menghasilkan tayangan yang dinamis dan indah. Video dapat mempengaruhi emosi
dan sikap pendengar. Video juga dapat menarik perhatian dan konsentrasi
pendengar. Oleh karena itu, penulis memperbaiki kesalahn-kesalahan dalam
pengucapan pada media Prezi video. Semakin berkurangnya kesalahan dalam
pengucapan atau pun sama sekali tidak terdapat kesalahan akan memberikan
pengaruh positif pada pendengar. Prezi video sebagai media berbasis teknologi
akan berpengaruh pada karakteristik peserta didik. Prezi video bisa diakses melalui
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gadget memberi pengaruh positif bahwa peserta didik akan dengan mudah
mempelajari materi di rumah atau pun di tempat lain di mana mereka berada. Halhal inilah yang menjadikan penting untuk meminimalisir kesalahan dalam
pengucapan pada Prezi video.
Aspek kelima meningkatkan level HOTS/higher order thinking. Pada ranah
pengetahuan level HOTS mengarah pada sisi metakognitif. Peserta didik didorong
untuk

menggambarkan

kemampuan

beberapa

konsep

yang

berbeda,

menginterpretasikan, memecahkan masalah (problem solving), memilih strategi
pemecahan masalah, menemukan (discovery) metode baru, berargumen (reasoning),
dan mengambil keputusan yang tepat. Level HOTS umumnya mengukur
kemampuan peserta didik pada skala menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan
mengkreasi (C6). Menurut Widana (2017) HOTS atau kemampuan berpikir tingkat
tinggi diperoleh peserta didik dalam pembelajaran. Peserta didik akan menemukan
konsep pengetahuan, dorongan untuk membangun kreativitas, dan berpikir kritis.
Berdasarkan uraian ini maka peneliti meningkatkan level kognitif menjadi level
HOTS pada indikator dan tujuan pembelajarn, agar tercapainya kemampuan dalam
pemecahan masalah, kemampuan mengevaluasi dan menemukan model-model
penyelesaian baru dengan cara yang berbeda. Level pemahaman (C1) reproduksi
Protista ke level menganalisis (C4). Level pemahaman peran Protista ke level
mengevaluasi (C5) dan mengkreasi (C6).
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Media Prezi dalam penggunaannya oleh guru menjadi salah satu media
pembelajaran yang relevan untuk pembelajaran daring maupun pembelajaran luring.
Berdasarkan penelitian pengembangan media pembelajaran berbasasis Prezi yang
telah dikembangkan oleh peneliti, media ini masi menjadi pilihan guru dalam
kegiatan pembelajaran maupun sebagai referensi bagi peserta didik. Guru maupun
peserta didik dengan mengakses link media Prezi Present dan Prezi Video yang
tersedia membantu meningkatkan interaksi dalam pembelajaran. Media Prezi masi
relevan dalam pembelajaran berkaitan erat dengan perkembangan teknologi dan
karakteristik pengguna media yang sebagian besar adalah pelajar. Menurut Raharjo,
dkk (2020) bahwa karakter yang terbentuk adalah memiliki kecenderungan lebih
menyukai suasana kerja yang santai dan mampu mengerjakan beberapa hal secara
bersamaan/multi-tasking, memiliki kepedulian terhadap gaya/style dan cepat
beradaptasi dengan teknologi. merupakan generasi milenial yang sebagian besar
merupakan pelajar SMP dan SMA yang lebih banyak menghabiskan waktunya
dengan gadget. Sebagian besar peserta didik di zaman sekarang masih sulit untuk
memahami pelajaran di sekolah karena waktu di rumah pun mereka gunakan untuk
sibuk dengan gadget dan tidak mempelajari kembali pelajaran yang telah mereka
dapat di sekolah.
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F. Keterbatasan Pengembangan
Media pembelajaran berbasis Prezi pada materi Protista yang dikembangkan
oleh peneliti ini terdapat beberapa keterbatasan.
1. Prezi Present antara lain tidak semua materi pembelajaran tercantum dalam
Prezi presentasi. Tidak memuat lebih banyak latihan soal pada tiap pertemuan.
Latihan soal dan evaluasi pembelajaran hanya terdapat pada kanvas terakhir.
2. Prezi Video antara lain waktu yang tersedia untuk record tiap video tidak
memungkinkan semua materi dibahas. Tidak ada opsi untuk trim/memotong
kesalahan yang terletak di tengah video, sehingga ada beberapa kesalahan dalam
bahasa maupun artikulasi yang kurang jelas ada dalam video.
3. Evaluasi pembelajaran hanya menggunakan Quizizz terbatas pada 15 soal
pilihan ganda dan tidak ada soal esai ataupun jawaban singkat. Latihan soal
hanya menggunakan Quizlet terbatas pada 20 istilah materi Protista.
4. Instrument evaluasi pembelajaran dalam media berbasis Prezi ini belum
divalidasi sehingga belum diketahui kualitasnya.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1.

Desain media pembelajaran berbasis Prezi dari fitur Prezi Present dan Prezi
Video dengan alur media sesuai dengan materi pembelajaran dan relevan
dengan tujuan pembelajaran. Memiliki fitur evaluasi pembelajaran dan latihan
soal menggunakan Quizizz dan Quizlet terletak pada kanvas terakhir Prezi
Present.

2.

Hasil validasi media pembelajaran berbasis Prezi dinyatakan “sangat layak”
dengan nilai persentase sebesar 91%. Dari hasil persentase rata-rata validasi
materi sebesar 90% dan persentase rata-rata validasi media sebesar 92%.
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B. Saran
Media pembelajaran berbasis Prezi pada materi Protista yang dikembangkan
oleh peneliti memiliki keterbatasan, karena itu peneliti memberikan beberapa saran
antara lain:
1. Prezi Present dengan menambahkan materi-materi yang belum tercantum,
menambahkan dan memperbanyak link materi dari sumber lain
2. Prezi Video yaitu melakukan record video dengan materi jadi dan
memperhatikan istilah-istilah bahasa latin untuk mengurangi terjadinya
kesalahan.
3. Evaluasi pembelajaran yaitu memperbanyak soal-soal pada Quizizz atau
menambahkan link aplikasi lain yang membantu dalam evaluasi pembelajaran.
Memperbanyak latihan soal pada Quizlet atau menambahkan link aplikasi lain.
4. Instrument evaluasi pembelajaran dilanjutkan pada tahap validasi untuk
mengetahui kualitasnya.
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LAMPIRAN

1. Silabus
SILABUS
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/ Program
Semester
Tahun Ajaran

: SMA
: Biologi
: X/MIPA
: Satu
:

Kompetensi Inti (KI):
KI 1 :
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI 2 :

KI 3:

KI 4:

Menghayati dan mengamalkan perilaku a. jujur, b. disiplin, c. santun, d. peduli (gotong royong, kerjasama, toleran,
damai), e. bertanggung jawab, f. responsif, dan f. proaktif, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan
anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan
kawasan internasional.
Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif
pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang a. ilmu pengetahuan, b.
teknologi, c. seni, d. budaya, dan e. humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan
bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: a. efektif, b. kreatif, c. produktif, d. kritis, e. mandiri,
f. kolaboratif, g. komunikatif, dan h. solutif, dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan
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No

Kompetensi
Dasar (KD)

IPK

Materi
Pokok

6.

3.6
Pengelompokan

- menyebutkan
pengertian

- Pengertia
n

Protista
berdasarkan
ciri-ciri umum
kelas dan
mengaitkan
peranannya
dalam
kehidupan
4.6 Menyajikan
laporan hasil
investigasi
tentang
berbagai peran
Protista dalam
kehidupan

Protista
- menjelaskan
ciri-ciri

Protista
mirip hewan
- menyebutkan
cara hidup,
reproduksi
dan habitat

Protista
mirip hewan
- menjelaskan
klasifikasi

Protista
mirip hewan
- menjelaskan
ciri-ciri

Protista
mirip
tumbuhan
- menyebutkan
cara hidup
dan habitat

Protista
mirip
tumbuhan

Kegiatan
Pembelajaran
•

Protista
- Perbedaa
n

Protista
mirip
hewan
dan

•

Protista
mirip
tumbuhan
- Cara
hidup,
reproduks
i, habitat,
klasifikas •
i dan
peranan

Protista
mirip
hewan
- Cara
•
hidup,
reproduks
i, habitat,

Penilaian

Alokasi
Waktu

6 JP x •
1. Aspek Sikap
Pemberian
45
stimulasi
Observasi,
Menit
Peserta
didik
mencermati video 2. Aspek Pengetahuan
atau gambar yang
dibagikan
oleh
• Essay
guru
terkait 3. Aspek Keterampilan
Protista
• Melakukan
Identifikasi
pengamatan di
•
masalah
internet
Peserta
didik
• Hasil
mengidentifikasi
praktikum
masalah atau hal
• Presentasi hasil
yang
belum
praktikum
•
dipahami
dari
• Laporan
video
yang Instrumen Penilaian
diberikan
oleh
1. Lembar
penilaian
guru
sikap
Pengumpulan data
Peserta
didik 2. Soal tes kompetensi
tertulis
mengumpulkan
penilaian
data
dari 3. Lembar
unjuk
kerja
identifikasi
masalah
yang
telah dibuat
Pengolahan data
Peserta
didik
menuliskan hasil

Sumber
Belajar
Irnaningtya
s.
2013.
Biologi
untuk
SMA/MA
Kelas
X.
Jakarta:
Penerbit
Erlangga
Lembar
Kerja
Peserta
Didik
(LKPD)
Video
pembelajar
an Prezi
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No

Kompetensi
Dasar (KD)

IPK

Materi
Pokok

Kegiatan
Pembelajaran

- menjelaskan
reproduksi

klasifikas
i dan
peranan

data yang telah
dicari
dalam
LKPD yang telah
diberikan
oleh
guru
Verifikasi data
Peserta
didik
mempresentasikan
hasil
diskusi
kelompok
Generalisasi
Peserta
didik
menyampaikan
kesimpulan
pembelajaran.

Protista
mirip
tumbuhan
- menjelaskan
klasifikasi

Protista
mirip
tumbuhan •

Protista
mirip
tumbuhan
- menjelaskan
filum

Protista
mirip jamur
- menyebutkan
peranan
Protista yang
menguntungk
an dan
merugikan
bagi
kehidupan
manusia
- membuat
laporan
terkait peran

Protista
dalam
kehidupan

•

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
101

2. RPP
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu

: SMA...
: Biologi
: X/Ganjil
: Kingdom Protista
: 3 Minggu x 1 Jam Pelajaran @60 Menit

A. Kompetensi Inti
• KI-1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
• KI-2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif,
dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan
anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam
sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”.
• KI-3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural
pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah
• KI-4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan
metode sesuai kaidah keilmuan
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar

Indikator

3.6 Mengelompokkan 3.6.1 Menjelaskan ciri-ciri umum Protista berdasarkan
pengamatan (C2)
Protista
berdasarkan ciriciri umum kelas 3.6.2 Menganalisis Protista berdasarkan ciri-ciri morfologinya
(C4)
dan mengaitkan
peranannya
3.6.3 Menganalisa organisme Protista mirip jamur, mirip
dalam kehidupan
tumbuhan, dan mirip hewan berdasarkan pengamatan
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(C4)
3.6.4 Menganalisis dasar pengelompokkan organisme Protista
mirip jamur, mirip tumbuhan dan mirip hewan (C4)
3.6.5 Menganalisis dan menjelaskan cara-cara
perkembangbiakan organisme Protista (C4)
4.6 Menyajikan
4.6.1 Membuat Charta cara-cara perkembangbiakan dan daur
laporan
hasil
organisme Protista (C6)
investigasi
tentang berbagai 4.6.2 Menganalisis contoh peranan Protista bagi kehidupan
(C4)
peran Protista
dalam kehidupan 4.6.3 Mengidentifikasi dan memilih Protista yang
menguntungkan/merugikan bagi kehidupan manusia (C5)

C. Tujuan Pembelajaran
1. Setelah melakukan praktikum, diskusi dan presentasi peserta didik dapat
menganalisis Kingdom Protista yang meliputi Protista mirip jamur, mirip
tumbuhan, dan mirip hewan.
a. Menjelaskan pengertian Protista
b. Mendeskripsikan ciri-ciri umum Protista.
c. Menganalisis Protista berdasarkan ciri-ciri morfologinya.
d. Mengidentifikasi organisme Protista mirip jamur, mirip tumbuhan, dan mirip
hewan berdasarkan pengamatan.
e. Menganalisis dasar pengelompokkan organisme Protista mirip jamur, mirip
tumbuhan dan mirip hewan.
f. Menganalisis cara-cara perkembangbiakan organisme Protista.
g. Menganalisis dan mengidentifikasi contoh peranan Protista bagi kehidupan.
h. Mengidentifikasi Protista yang menguntungkan/merugikan bagi kehidupan
manusia.
2. Setelah melakukan praktikum, diskusi dan presentasi peserta didik dapat model
tentang Protista berdasarkan studi literatur dan percobaan.
a. Membuat resum terkait materi Pengertian dan Ciri-ciri Protista
b. Membuat Praktikum Pengamatan Protista dengan menggunakan aplikasi
mikroskop online, misalnya: digital microscop, microscop realistic, dan
microscop.
c. Membuat paper materi Peran Protista.
3. Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik dapat memiliki sikap:
jujur, disiplin dan tanggung jawab.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
103

D. Materi Pembelajaran
1. Materi fakta:
a. Macam-macam protista
b. Protista mirip hewan (protozoa)
c. Protista mirip tumbuhan (Alga)
d. Protista mirip jamur (jamur lendir/Slime Mold)
2. Materi konsep:
a. Ciri-ciri Protista dan klasifikasinya.
b. Ciri-ciri Protista mirip hewan (Protozoa)
c. Klasifikasi Protozoa meliputi Mastigophora (Protista berbulu cambuk),
Ciliophora (Protista bersilia), Sarcodina (Protista berkaki semu), sporozoa
(Protista berspora).
d. Ciri-ciri Protista mirip tumbuhan (Alga atau Ganggang)
e. Klasifikasi Alga meliputi Euglenophyta (euglena), Chrysophyta (alga
keemasan), Pyrrophyta (alga api), Chlorophyta (alga hijau), Phaeophyta
(alga coklat) dan Rhodophyta (alga merah)
f. Ciri-ciri Protista mirip jamur (Jamur Protista)
g. Klasifikasi Jamur Protista meliputi jamur lendir terdiri dari jamur lendir
plasmodial (Myxomycota) dan jamur lendir seluler (Acrasiomycota).
h. Peran protista dalam kehidupan
3. Materi prosedur:
a. Mengamati klasifikasi Protista dan peran Protista
b. Menampilkan gambar protista dan klasifikasinya melalui Prezi
4. Materi metakognitif: Peran protista dalam kehidupan manusia

E. Metode Pembelajaran
Pendekatan
: Scientific
Metode
: Diskusi dan Eksperimen
Model
: Discovery Learning
F. MediaPembelajaran
❖ Media:
➢ Worksheet atau lembar kerja (siswa)
➢ Lembar penilaian
➢ Aplikasi mikroskop online
➢ Lembar tata tertib keselamatan kerja laboratorium biologi
➢ Bahan Presentasi
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❖ Alat/Bahan:
➢ Penggaris, spidol, papan tulis
➢ Laptop & infocus
➢ Slide presentasi (ppt)
G. Sumber Belajar:
• Buku Biologi Kelas X Kemdikbud
• Buku lain yang menunjang
• Multimedia interaktif dan Internet

H. Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 (1 x 60 menit)
Tahap Pembelajaran
Pendahuluan
(10 menit)

Kegiatan Inti
Pemberian stimulasi
(10 menit)

Identifikasi masalah
(30 menit)
Pengumpulan Data
(10 menit)
Pengolahan Data
(15 menit)
Verifikasi Data
(15 menit)
Generalisasi

Kegiatan Pembelajaran
1. Pengkondisian kelas
a. Presensi menggunakan google classroom/Grub
WhatsApp
b. Salam pembuka dan doa menggunakan aplikasi zoom
2. Apersepsi menggunakan aplikasi zoom
- Menayangkan gambar/foto/video tentang materi Ciri-ciri
umum protista dan penggolongannya.
“Apa yang kalian pikirkan tentang foto/gambar tersebut?”
3. Motivasi menggunakan aplikasi zoom/google classroom
https://prezi.com/p/3f_x267rlmki/?present=1
- Memberikan gambaran tentang Ciri-ciri umum Protista
dan penggolongannya
- Menyampaikan tujuan pembelajaran
- Menyampaikan materi pembelajaran
Menggunakan google classroom
4. Peserta didik menonton video melalui link:
https://Prezi.com/v/4iemqgbxsz10/copy-of-Protista
/?preview=1
5. Peserta didik membaca LKPD yang telah dibagikan di
google classroom
6. Peserta didik menyimak penjelasan LKPD
7. Peserta didik membentuk kelompok pembelajaran 5-6 orang.
8. Peserta didik mencari literatur di buku atau di internet
9. Setelah mencari literatur, peserta didik diharapkan mampu
menjawab sesuai LKPD
10. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok.
(Perwakilan).
12. Tanya jawab oleh peserta didik terkait hasil diskusi
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Tahap Pembelajaran
(15 menit)

Kegiatan Penutup
(15 menit)

Kegiatan Pembelajaran
kelompok dan membuat kesimpulan.
Menggunakan google classroom
13. Refleksi
- Peserta didik menyampaikan apa yang mereka pelajari hari ini.
- Peserta didik mendapatkan tugas satu yaitu membuat resume
secara individu tentang point-point penting yang muncul
dalam kegiatan pembelajaran tentang materi Ciri-ciri umum
Protista dan penggolongannya yang baru dilakukan. (Judul,
literatur sumber buku dan internet, hasil percobaan dan
kesimpulan)
- Merendam jerami untuk persiapan praktikum pertemuan
berikut.
- Peserta didik mendapatkan tugas yaitu mempelajari materi
pertemuan berikut:
➢ Ciri-ciri umum Protista mirip jamur (jamur lendir/ Slime
Mold)
➢ Ciri-ciri umum Protista mirip tumbuhan (Alga)
➢ Ciri-ciri umum Protista mirip hewan (protozoa
14. Salam penutup dan doa

Pertemuan 2 (1 x 60 menit)
Tahap Pembelajaran
Pendahuluan
(10 menit)

Kegiatan Inti
Pemberian stimulasi
(10 menit)

Kegiatan Pembelajaran
1. Pengkondisian kelas
a. Presensi menggunakan google form
b. Salam pembuka dan doa menggunakan aplikasi
zoom/WhatsApp
(10 e
5. Apersepsi menggunakan aplikasi
n zoom/WhatsApp
- Anak-anak pada pertemuan
i yang lalu sudah belajar tentang
Ciri-ciri umum Protista. t
- Ada yang masi ingat apa)Protista dan seperti apa ciri-ciri
umumnya?
6. Motivasi menggunakan aplikasi zoom/WhatsApp dengan
pemaparan PPT.
- Menyampaikan tujuan pembelajaran
- Menyampaikan materi pembelajaran
Menggunakan google classroom/WhatsApp
7. Peserta didik dibentuk dalam dalam 5 kelompok dengan
masing-masing kelompok mengamati Protista dari jenis air yang
mengandung Protista sebagai berikut:
➢ Kelompok 1 dan 3: air kolam
➢ Kelompok 2 dan 4: air rendaman jerami
➢ Kelompok 3 dan 1: air sawah
➢ Kelompok 4 dan 2: air sungai
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Tahap Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
➢ Kelompok 5: air got/parit
8. Peserta didik menyaksikan video dengan mengakses link:
➢ Ciri-ciri umum Protista mirip hewan (protozoa):
https://prezi.com/v/trrnn1b4wcir/copy-ofprotista/?preview=1
➢ Ciri-ciri umum Protista mirip tumbuhan (Alga):
https://prezi.com/v/-zetmxnj8tfu/copy-ofprotista/?preview=1

Identifikasi masalah
(30 menit)
Pengumpulan Data
(10 menit)
Pengolahan Data
(15 menit)
Verifikasi Data
(15 menit)
Generalisasi
(15 menit)

Kegiatan Penutup
(15 menit)

➢ Ciri-ciri umum Protista mirip jamur (jamur lendir/ Slime
Mold): https://prezi.com/v/bcdvkky_pgll/copy-ofprotista/?preview=1
9. Peserta didik membaca LKPD yang telah dibagikan di google
classroom
10. Peserta didik menyimak penjelasan LKPD dan cara kerjanya
dalam percobaan sederhana
11. Peserta didik melakukan praktikum (bisa melalui link aplikasi
atau melalui pengamatan video hasil percobaan yang sudah
dibuat) lalu mengamati Protista
12. Setelah melakukan pengamatan, peserta didik dapat mencari
literatur di buku atau di internet menjawab LKPD sesuai
kelompok masing-masing
13. Setelah mencari literatur, peserta didik diharapkan mampu
menjawab dan membandingkan temuan mereka dalam
praktikum sederhana sesuai LKPD
14. Peserta didik mempresentasikan hasil praktikum kelompok.
(Perwakilan kelompok).
13. Tanya jawab oleh peserta didik terkait hasil presentasi
kelompok dan membuat kesimpulan.
Menggunakan google classroom/WhatsApp
14. Refleksi
- Peserta didik mengikuti latihan soal di Quizlet melalui link:
https://quizlet.com/id/571615522/biologi-smama-kelas-x-flashcards/
15. Peserta didik mendapatkan tugas membuat membuat laporan
hasil praktikum secara individu
16. Salam penutup dan doa

Pertemuan 3 (1 x 60 menit)
Tahap
Pembelajaran
Pendahuluan
(10 menit)

Kegiatan Pembelajaran
1. Pengkondisian kelas
a. Presensi menggunakan google form
b. Salam pembuka dan doa menggunakan aplikasi zoom/WhatsApp
2. Apersepsi menggunakan aplikasi
(11 ezoom / WhatsApp

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
107

Tahap
Pembelajaran

Kegiatan Inti
Pemberian
stimulasi
(10 menit)
Identifikasi
masalah
(30 menit)
Pengumpulan
Data
(10 menit)
Pengolahan
Data
(15 menit)
Verifikasi Data
(15 menit)
Generalisasi
(15 menit)
Kegiatan
Penutup
(15 menit)

Kegiatan Pembelajaran
- Anak-anak pada pertemuan yang
n lalu sudah belajar tentang
➢ Ciri-ciri umum Protista
i mirip jamur (jamur lendir/ Slime
Mold)
t
➢ Ciri-ciri umum Protista
) mirip tumbuhan (Alga)
➢ Ciri-ciri umum Protista mirip hewan (protozoa)
- Sebutkan bagaimana cara pengelompokan/klasifikasi pada Protista
mirip tumbuhan?
- Sebutkan bagaimana cara pengelompokan/klasifikasi pada Protista
mirip hewan?
- Sebutkan bagaimana cara pengelompokan/klasifikasi pada Protista
mirip jamur?
3. Motivasi menggunakan aplikasi zoom/WhatsApp dengan pemaparan
PPT.
b. Menyampaikan tujuan pembelajaran
c. Menyampaikan materi pembelajaran
Menggunakan google classroom/WhatsApp
4. Peserta didik mengamati gambar/foto/video tentang materi Peranan
Protista dalam kehidupan.
https://prezi.com/v/w-fh55zcjiq_/copy-of-protista/?preview=1
5. Peserta didik mencermati video dan membuat catatan apa yang
dipahami dalam video secara individu
6. Peserta didik dibagi dalam 3 kelompok
7. Peserta didik dalam kelompok mendiskusikan sesuai LKPD yang
sudah dibagikan dengan mencari sumber literatur di buku maupun di
internet
8. Setelah mencari literatur, peserta didik diharapkan mampu menjawab
dan mengisi LKPD
9. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok. (Perwakilan
kelompok).
10. Tanya jawab oleh peserta didik terkait hasil presentasi kelompok dan
membuat kesimpulan.
Menggunakan google classroom/WhatsApp
11. Refleksi
- Peserta didik mengikuti ulangan harian di Quizizz melalui link:
https://quizizz.com/join/quiz/6030b74a730024001ed735db/start?studen
tShare=true
12. Peserta didik mendapatkan tugas membuat paper tentang peran
Protista yang telah dipelajari hari ini secara individu
13. Salam penutup dan doa
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I.

Penilaian
a. Sikap / afektif
jawab)
b. Pengetahuan / kognitif :
1. Penugasan
2. Penilaian Harian
3. PTS/PAS
c. Keterampilan/psikomotor

: Jurnal sikap (jujur, disiplin, dan tanggung

: TMT 1.a, 1.b, 1d, 1.g, 2.a, 2.b dan 2.c
: PH 1.a-1.h
: PTS_1a- 1.h
: 2.a, 2.b dan 2.c
Yogyakarta, Juli 2021

Mengetahui
Kepala Sekolah ………….

Guru Mata Pelajaran

……………………………………
NIP/NRK.

………………………
NIP/NRK.

J. PENILAIAN
1) Penilaian Sikap/Afektif
JURNAL PENILAIAN SIKAP

No
1.
2.
3.
4.
5.

Nama Sekolah

: SMA

Tahun Pelajaran

: 2021/2022

Kelas/Semester

: X/1 (Satu)

Mata Pelajaran

: Biologi

Waktu

Nama

Kejadian/Perilaku

Butir
Sikap

Positif/
Negatif

Tindak
Lanjut
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Rubrik penilaian Sikap
No.

1.

Butir Sikap
(menyesuaikan
sikap di langkah
pembelajaran)
Jujur

Kriteria

• Melaporkan data atau informasi
apa adanya
• Tidak mencontek

Keterangan (*)

Skor 3: apabila memenuhi 3 kriteria
Skor 2: apabila memenuhi 2 kriteria
Skor 1: apabila memenuhi 1 kriteria

• Mengerjakan sendiri tugas yang
diberikan pendidik, tanpa
menjiplak tugas orang lain atau
kopi paste

2.

3.

Disiplin

Tanggung Jawab

•

Masuk kelas tepat waktu

Skor 3: apabila memenuhi 3 kriteria

•

Mengikuti instruksi yang
diberikan oleh guru

Skor 2: apabila memenuhi 2 kriteria

•

Mengerjakan tugas sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan

•

Melaksanakan tugas individu
maupun kelompok dengan baik

•

Mengumpulkan tugas tepat waktu

•

Mengerjakan tugas yang diberikan

Skor 1: apabila memenuhi 1 kriteria

Skor 3: apabila memenuhi 3 kriteria
Skor 2: apabila memenuhi 2 kriteria
Skor 1: apabila memenuhi 1 kriteria
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2) Penilaian Pengetahuan/kognitif
TES TERTULIS (melalui Quizizz)
No.
IPK
(Indikator Pencapaian Kompetensi)

Indikator Butir
Soal

Soal (*)

1.

Mendeskripsikan ciri-ciri Protista secara umum

Mendeskripsikan

1

2.

Mengidentifikasi organisme Protista mirip jamur,
mirip tumbuhan, dan mirip hewan
Menganalisis dasar pengelompokkan organisme
Protista mirip jamur, mirip tumbuhan dan mirip
hewan.
Menganalisis
dan
menjelaskan
cara-cara
perkembangbiakan organisme Protista

Mengidentifikasi

2, 3, 4, 5

Menganalisis

6, 7, 8, 13

Menganalisis

11, 12, 14

Mengidentifikas

9, 10, 15

3.
4.
5.

Mengidentifikasi
Protista
menguntungkan/merugikan
bagi
manusia.

yang
kehidupan

Soal Pilihan ganda beserta kunci jawabanya
a. Soal:

1. Berikut ini yang bukan merupakan ciri Protista adalah........
A. Eukariotik
B. Uniseluler
C. Prokariotik
D. berdinding sel/tidak
E. Heterotrof/fotoautotrof
2. Protista fotoautotrof yang yang dapat membuat makanannya sendiri dengan
cara fotosintesis....
A. Protozoa
B. Alga/ganggang
C. Jamur Protista
D. Sporozoa
E. Ciliophora
3. Dalam suatu ekosistem perairan, alga Rhodophyta berperan sebagai....
A. Produsen
B. Komsumen primer
C. Konsumen sekunder
D. Penyedia C02
E. Pengurai
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4. Protista mirip jamur memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan
jamur adalah ....
A. Mampu melakukan fotosintesis
B. Memiliki alat gerak berupa flagela
C. Merupakan produsen dalam ekosistem
D. Dinding selnya dari kitin
E. Memiliki spora yang tidak bergerak
5. Dalam suatu organisme Protista ditemukan ciri-ciri: tidak memiliki dinding
sel, tidak memiliki flagel, dan tubuh mempunyai masa berlendir...
A. Protozoa
B. Myxomycota
C. Chlorophyta
D. Oomycota
E. Euglena
6. Klasifikasi Protozoa dilakukan berdasarkan......
A. Cara hidup
B. Habitat
C. Alat gerak
D. Cara mendapatkan makanan
E. Cara reproduksi
7. Klasifikasi Protozoa dibagi dalam empat filum antara lain....
A. Ciliata, Rhizopoda, Flagellata, dan Sporozoa
B. Ciliata, Flagellata, Rhodophyta, dan Phaeophyta
C. Flagellata, Rhodophyta, Phaeophyta dan Sporozoa
D. Ciliata, Euglenophyta, Chlorophyta, dan Flagellata
E. Euglenophyta, Chlorophyta, Flagellata, dan Sporozoa
8. Organisme eukariotik yang bergerak dengan rambut getar, memiliki bentuk
tubuh tetap dan hidup bebas/parasit/simbiosis mutualisme di usus hewan....
A. Rhizopoda
B. Flagellata
C. Sporozoa
D. Euglena
E. Ciliata
9. Plasmodium sp. hidup pada tubuh nyamuk dan merupakan penyebab
penyakit malaria. Plasmodium falciparum merupakan penyebab penyakit
malaria jenis......
A. Malaria tertiana
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B. Malaria kuartana dan malaria tertiana
C. Malaria tropika
D. Malaria tropika dan malaria kuartana
E. Malaria kuartana
10. Alga coklat yang hidup di perairan dan membentuk hutan kelp....
A. Volvox
B. Macrocystis
C. Amoeba
D. Paramecium bursaria
E. Chlorella
11. Fragmentasi adalah....
A. Pembelahan sel menjadi sel baru
B. Pemutusan sebagian tubuh alga yang akan tumbuh menjadi alga baru
C. Pergiliran keturunan
D. Pembentukan spora
E. Pembelahan sel meiosis
12. Reproduksi seksual pada alga terjadi melalui beberapa cara antara lain....
A. Konjugasi, singami dan anisogami
B. Anisogami, singami dan fragmentasi
C. Konjugasi, fragmentasi dan pembelahan biner
D. Singami, fragmentasi dan pembelahan biner
E. Anisogami, fragmentasi dan pembelahan biner
13. Klasifikasi alga berdasarkan...
A. Habitat dan cara reproduksi
B. Habitat dan ciri-ciri
C. Cara reproduksi dan memperoleh makanan
D. Pigmen dominan dan komponen penyusun dinding sel
E. Alat gerak dan cara hidup
14. Perhatikan gambar. Urutan keterangan gambar yang benar
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A. Sel dewasa - Pembelahan sitoplasma - Dua sel anak - Pembelahan inti
B. Pembelahan inti - Pembelahan sitoplasma - Dua sel anak - Sel dewasa
C. Pembelahan sitoplasma - Dua sel anak - Sel dewasa - Pembelahan inti
D. Sel dewasa - Pembelahan sitoplasma - Dua sel anak
E. Sel dewasa - Pembelahan inti - Pembelahan sitoplasma - Dua sel anak
15. Gambar ini merupakan salah satu spesies dari alga hijau, yang bisa
dimanfaatkan sebagai suplemen makanan dan kosmetik....

A. Volvox
B. Chlorella
C. Chlorococcum
D. Chlamydomonas nivalis
E. Spirogyra
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b. Jawaban:
1. Prokariotik
2. Alga/ganggang
3. Produsen
4. Memiliki alat gerak berupa flagela
5. Myxomycota
6. Alat gerak
7. Ciliata, Rhizopoda, Flagellata, dan Sporozoa
8. Ciliata
9. Malaria tropika
10. Macrocystis
11. Pemutusan sebagian tubuh alga yang akan tumbuh menjadi alga baru
12. Konjugasi, singami dan anisogami
13. Pigmen dominan dan komponen penyusun dinding sel
14. Sel dewasa - Pembelahan inti - Pembelahan sitoplasma - Dua sel anak
15. Chlorella
Rubrik penilaian
No Soal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12
14
15
Total skor
maksimal

Bobot Soal
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100

Keterangan:
Jika benar mendapatkan skor 10
Jika salah mendapatkan skor 0
Penentuan Nilai: N =

X 100
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3) Penilaian Keterampilan/Psikomotorik
LKPD pertemuan 1
Lembar Kerja Peserta Didik
(LKPD)
Kegiatan I: Diskusi Kelompok
……………………….
………………………..
1. …………………… 4 ………………….
2. …………………… 5 ………………….
3. …………………… 6 …………………
………………………..

Hari/tanggal
Kelompok
Nama anggota

Kelas

A. Judul kegiatan

:

Mendeskripsikan pengertian, ciri-ciri Protista secara umum dan klasifikasinya
B. Tujuan

:

1. Menjelaskan pengertian Protista
2. Mendeskripsikan ciri-ciri umum Protista
3. Menganalisis klasifikasi Protista
C. Dasar Teori :
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
D. Bahan diskusi

:

Amati video Mekanisme Transpor Aktif dan mendiskusikan pertanyaan berikut:
1. Apa perbedaan mendasar antara Monera dan Protista?
2. Jelaskan pengertian tentang Protista!
3. Mengapa Amoeba digolongkan dalam Kingdom Protista?
4. Mengapa alga tidak termasuk sebagai tumbuh-tumbuhan?
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5. Deskripsikan ciri-ciri Protista secara umum!
6. Presentasikan hasil analisis tiap kelompok!
LKPD pertemuan 2
Lembar Kerja Peserta Didik
(LKPD)
Kegiatan 1: Praktikum Pengamatan Protista
Hari / tanggal :
Nama

:

Kelas

:

. Judul kegiatan

: Pengamatan Protista

B. Tujuan

:

1. Dapat mengetahui Ciri-ciri, habitat, bentuk tubuh Protista Mirip Hewan
2. Dapat mengetahui Ciri-ciri, habitat, bentuk tubuh Protista Mirip Tumbuhan
3. Dapat mengetahui Ciri-ciri, habitat, bentuk tubuh Protista Mirip Jamur
C. Dasar Teori :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
D. Alat dan bahan
Alat:
1. Mikroskop
2. Kaca objek
3. Kaca penutup
4. Pipet tetes

:
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5. Jarum pentul
6. Tisu
Bahan:
1. Air kolam yang berwarna hijau
2. Air rendaman jerami selama 7 hari
3. Air sawah
4. Air sungai
5. Air got/parit
E. Cara kerja:
1. Ambilah air kolam yang terlihat kotor, keruh atau berwarna hijau menggunakan
pipet tetes.
2. Teteskan air kolam tersebut pada kaca objek, kemudian tutup dengan kaca
penutup. Amati menggunakan mikroskop
3. Perhatikan ciri tubuh dan cara bergerak Protista yang anda temukan. Ciri-ciri
tubuh meliputi bentuk, warna, uniseluler atau multiseluler, jenis alat gerak.
4. Gambar dan catatlah hasil pengamatan ke dalam tabel
5. Dengan cara yang sama lakukan pengamatan terhadap Protista yang terdapat di
air rendaman jerami, air sawah, air sungai dan air got
F. Hasil dan pertanyaan
Tabel pengamatan:
No Gambar
Protista

Ciri
Tubuh

Bergerak/Tidak
Bergerak

Habitat

Pertanyaan:
1. Tuliskan nama-nama Protista yang ditemukan!

Nama
Protista

Keterangan
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2. Jelaskan ciri-ciri Protista yang anda temukan, kemudian golongkan ke filum
Protista yang tepat!
3. Di habitat manakah paling banyak ditemukan Protista
4. Apa perbedaan utama Protista mirip hewan dan Protista mirip tumbuhan
5. Bagaimana ciri-ciri Protista mirip jamur
6. Jelaskan cara-cara Potista bergerak dan sebutkan contohnya
7. Berdasarkan literatur sebutkan Protista lainnya
F. Kesimpulan

LKPD Pertemuan 3
Lembar Kerja Peserta Didik
(LKPD)
Kegiatan I: Diskusi Kelompok
Hari/tanggal

……………………….

Kelompok

………………………..

Nama anggota

1. ……………………
2. ……………………
3. ……………………
………………………..

Kelas

A. Judul kegiatan

: Mengidentifikasi peran Protista dalam kehidupan sehari-hari

B. Tujuan

: Mengetahui jenis dan peran Protista dalam kehidupan seharihari

C. Dasar teori :
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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D. Bahan diskusi
:
Amati video peran Protista dalam kehidupan:
1. Buatlah tabel peran Protista yang menguntungkan dalam kehidupan sehari-hari
No

Golongan

Nama Protista

Peran

2. Buatlah tabel peran Protista yang merugikan dalam kehidupan sehari-hari
No

Golongan

Nama Protista

Peran

REMEDIAL
Nama

:

Kelas

:

Hari/tanggal

:

Soal
1. Mengapa organisme yang menimbulkan penyakit disentri dikelompokan ke
dalam Protista mirip hewan?
2. Tindakan preventif apa yang perlu dilakukan untuk mencegah penyakit malaria!
3. Chlorella sebagai bahan makanan baru menjadi sumber usaha yang cukup
besar. Chlorella mempunyai kandungan protein yang cukup tinggi dan mudah
berfotsintesis. Chlorella termasuk filum….
Rubrik penilaian LKPD
Penilaian
Ketepatan
jawaban

Keterangan Penilaian
100 = menjawab semua poin pertanyaan dengan
baik dan benar.
80 = menjawab semua pertanyaan namun belum
tepat
50 = menjawab pertanyaan dengan benar, namun
ada pertanyaan yang tidak dijawab
10 = tidak menjawab semua pertanyaan dengan
benar

Skor
100
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Penilaian

Keterangan Penilaian

Skor

Total skor

100

Rubrik Penilaian Laporan Praktikum Pengamatan Protista
N
o

Format
Laporan

1.

cover

Skor Max

Aspek Yang Dinilai
Judul

3

Tanggal Praktikum

Skor
Skor 3: apabila memenuhi 3-4
kriteria

Nama

Skor 2: apabila memenuhi 2 - 3
kriteria

Kelas

Skor 1: apabila memenuhi 1

Bab I Pendahuluan
2

Tujuan

5

Menyebutkan tujuan Skor 5:
sesuai dengan alasan kriteria
diadakannya
Skor 3:
praktikum
kriteria
Menuliskan tujuan
menggunakan kaidah Skor 2:
EYD yang baik dan kriteria
benar
Skor 1:
kriteria
Menuliskan tujuan
dengan jelas

apabila memenuhi 4
apabila memenuhi 3
apabila memenuhi 2
apabila memenuhi 1

Menuliskan tujuan
tulisan dapat dibaca
Bab II Tinjauan Pustaka
3.

Dasar
teori

20

Dasar teori yang
dimasukkan sesuai
dengan
informasi
yang
dibutuhkan
dalam
kegiatan
praktikum

Skor 20: apabila memenuhi 4
kriteria
Skor 15: apabila memenuhi 3
kriteria

Skor 10: apabila memenuhi 2
Dasar teori kegiatan kriteria
praktikum
Skor 5: apabila memenuhi 1
menggunakan
kriteria
minimal 3 literatur
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N
o

Format
Laporan

Skor Max

Aspek Yang Dinilai

Skor

yang kredibel.
Dasar teori yang
digunakan
menggunakan
sumber pada tahun
2008 dan di atasnya.
Dasar teori kegiatan
praktikum diperoleh
dari minimal 1 buku
atau E-Book.
Bab III Metode Penelitian
4.

Alat dan
bahan

5

Menuliskan alat dan Skor 5: apabila memenuhi 4
bahan secara lengkap kriteria
Menuliskan alat dan Skor 3: apabila memenuhi 3
bahan dalam bentuk kriteria
poin - poin
Skor 2: apabila memenuhi 2
Mengelompokan alat kriteria
dan bahan secara
Skor 1: apabila memenuhi 1
lengkap
kriteria
Menuliskan alat dan
bahan sesuai kaidah
penulisan EYD yang
baik dan benar

5.

Langkah
kerja

Bab IV Hasil

10

Membuat
langkah Skor 10: apabila memenuhi 3
kerja lengkap dengan kriteria
kalimat pasif
Skor 5: apabila memenuhi 2
Membuat
langkah kriteria
kerja dengan benar
Skor 1: apabila memenuhi 1
dan jelas
kriteria
Menuliskan langkah
kerja menggunakan
kalimat EYD yang
baik dan benar.
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N
o

Format
Laporan

Skor Max

6.

Hasil
pengamat
an

15

Aspek Yang Dinilai

Skor

Mencantumkan hasil Skor 15: apabila
praktikum
secara kriteria
keseluruhan dengan
Skor 10: apabila
lengkap dan jelas.
kriteria
mencantumkan hasil
praktikum
tidak Skor 5: apabila
kriteria
lengkap.
Skor 1: apabila
Mencantumkan
keterangan
pada kriteria

memenuhi 4
memenuhi 3
memenuhi 2
memenuhi 1

kegiatan praktikum
1, 2 dan 3 dengan
jelas
Hanya
mencantumkan
praktikum
7.

Pembahas
an

30

1

Membahas data yang Skor 30: apabila
didapatkan
saat kriteria
praktikum
Skor 20: apabila
Membahas
dan kriteria
menjelaskan
poinpoin
pembahasan Skor 10: apabila
yang
diberikan kriteria
secara mendalam.
Skor 5: apabila
kriteria
Membahas
dan
mengaitkan
teori
terkait yang telah
disebutkan
dalam
dasar teori.

memenuhi 4
memenuhi 3
memenuhi 2
memenuhi 1

Pembahasan singkat,
padat
dan
jelas
(Tidak bertele – tele
dan dapat dibaca)
Bab V Penutup
8.

Kesimpul
an

5

Kesimpulan
Skor 5: apabila memenuhi 4
dituliskan
sesuai kriteria
dengan tujuan yang
Skor 3: apabila memenuhi 3
di tuliskan
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N
o

Format
Laporan

Skor Max

Aspek Yang Dinilai

Skor

Kesimpulan
kriteria
dituliskan
dalam
Skor 2: apabila memenuhi 2
bentuk poin – poin
kriteria
Kesimpulan
Skor 1: apabila memenuhi 1
dituliskan
berdasarkan
EYD kriteria
yang baik dan benar
Kesimpulan
dituliskan
secara
singkat padat dan
jelas
9.

Daftar
Pustaka

4

Menuliskan
daftar Skor 4:
pustaka sesuai sitasi kriteria
dalam dasar teori
Skor 3:
Menuliskan
daftar kriteria
pustaka minimal 3
jurnal dan 1 buku Skor 2:
kriteria
atau E-Book
Skor 1:
Menuliskan
sesuai
dengan
format kriteria

apabila memenuhi 4
apabila memenuhi 3
apabila memenuhi 2
apabila memenuhi 1

penulisan
daftar
pustaka (NA-TA-JUKO-PEN)
Menggunakan
sumber acuan daftar
pustaka
minimal
tahun 2008.
1
0.

Lampiran

3

Melampirkan LKPD Skor 3: apabila memenuhi 4
kegiatan 1, 2 dan 3 kriteria
secara lengkap
Skor 2: apabila memenuhi 3
Hanya melampirkan 2 kriteria
LKPD secara lengkap
Hanya melampirkan 1
LKPD secara lengkap
Melampirkan
LKPD
namun tidak lengkap

Skor 1: apabila memenuhi 2
kriteria
Skor 0: apabila memenuhi 1
kriteria
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Rubrik penilaian remidi
Penilaian

Keterangan Penilaian

Ketepatan
jawaban

Skor

100 = menjawab semua poin pertanyaan dengan
baik dan benar.

100

90 = menjawab semua pertanyaan namun belum
lengkap
75 = menjawab pertanyaan dengan benar, namun
ada pertanyaan yang tidak dijawab
10 = tidak menjawab semua pertanyaan dengan
benar
Total skor

100

RUBRIK UNJUK KERJA (PRESENTASI)
N Nama
Kemampuan
Kemampuan
o Peserta
Bertanya (*)
Menjawab/
Didik
Argumentasi (*)
1
1
.
2
.

2

3

4

1

2

3

4

Memberi
Masukan/Saran (*)

1

2

3

4

Nilai
Keterampilan
(**)
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PEDOMAN PENSKORAN
No.
Aspek
1.

Kemampuan bertanya

Pedoman Penskoran
Skor 4, apabila selalu bertanya
Skor 3, apabila sering bertanya
Skor 2, apabila kadang-kadang bertanya
Skor 1, apabila tidak pernah bertanya

2.

Kemampuan
menjawab/argumentasi

Skor 4, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan
jelas
Skor 3, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan
tidak jelas
Skor 2, apabila materi/jawaban benar, tidak
rasional, dan tidak jelas
Skor 1, apabila materi/jawaban tidak benar, tidak
rasional, dan tidak jelas

3

Kemampuan memberi masukan Skor 4, apabila selalu memberi masukan/saran
Skor 3, apabila sering memberi masukan/saran
Skor 2, apabila kadang-kadang memberi masukan/
saran
Skor 1, apabila tidak pernah memberi
masukan/saran
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3. Hasil Wawancara Keseluruhan
Nama: Maria Yosefa
NIM: 171434052
Hasil wawancara:
No

Aspek Wawancara

SMA K Sang
Timur
Yogyakarta
Yoseph Sandhi
Murdani, S. Si

SMA Pangudi
Luhur
Yogyakarta
Ratna

SMA Negeri 1
Yogyakarta

SMA N Negeri 3
Yogyakarta

SMA Negeri 7
Yogyakarta

1

Nama

Menik Remen
Lestari, S. Pd

Suhan Ranta

Munjid Nur
Alamsyah

2

Umur/Jenis
Kelamin
Pendidikan
Terakhir
Sudah berapa lama
mengajar (tahun)
Pernah mengajar di
kelas berapa
Saat ini mengajar di
kelas berapa

Laki-laki

Perempuan

44/Perempuan

54/ Laki-laki

Laki-laki

Sarjana/S1

Sarjana/S1

Sarjana/S1

Magister/S2

Magister/S2

19

29

33 thun 9 bulan

Kelas X

Kelas X

Kelas X

Kelas XI

Kelas X, XI dan
XII

Kelas X dan XI

Kelas XI

Kelas X

Kelas X dan XII

7

Jabatan/Unit Kerja

Guru

Guru

Guru

Guru

Guru.madya

8

Menurut Bapak/Ibu
guru materi apa
yang sulit
disampaikan kepada
siswa pada saat
pembelajaran
luring?

Jamur, Protista

Klasifikasi
Makhluk Hidup,
Protista
Jaringan Hewan

Sel, karena
materi nya
abstrak maka
perlu
penyesuaian
materi sel,
Protista

Klasifikasi
Makhluk Hidup

Virus, Jaringan
Hewan

3
4
5
6
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No

Aspek Wawancara

9

Media apa yang
digunakan
Bapak/Ibu guru
dalam pembelajaran
luring?
Model/metode apa
yang digunakan
Bapak/Ibu guru
dalam pembelajaran
luring?

10

11

12

13

SMA K Sang
Timur
Yogyakarta
Lingkungan
sekitar,

SMA Pangudi
Luhur
Yogyakarta
Lingkungan
sekitar,

SMA Negeri 1
Yogyakarta

SMA N Negeri 3
Yogyakarta

SMA Negeri 7
Yogyakarta

Lingkungan
sekitar,

Lingkungan
sekitar

PowerPoint

PowerPoint

PowerPoint

PowerPoint

Tanya jawab,
diskusi,
penugasan,
pengamatan,
percobaan

Problem Based
Learning (PBL)

Praktikum
dengan bahanbahan di
lingkungan
sekitar

Proyek

Tanya jawab,
diskusi,
penugasan,
pengamatan,
percobaan

Bagaimana cara
evaluasi yang
diterapkan terhadap
KD yang
bermasalah dalam
pembelajaran
luring?
Bagaimana dengan
motivasi siswa
dalam pembelajaran
luring?

Penugasan,
Penilaian harian
tertulis

Mengerjakan
LKPD,
Penugasan,
Penilaian harian
tertulis

Penilaian
kognitif, afektif
dan psikomotor

Ulangan harian,
tugas, presentasi

Penugasan.
Penilaian harian
tertulis

Baik

Cukup baik

Baik, dengan
selalu
mengupayakan
pembelajaran
berpusat pada
siswa

Cukup baik

Baik

Berapa persentase
siswa yang
mencapai KKM
dalam pembelajaran

75-80

90

75-80

90

75
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No

14

15

Aspek Wawancara

luring?
Menurut Bapak/Ibu
guru materi apa
yang sulit
disampaikan kepada
siswa pada saat
pembelajaran
daring?

Media apa yang
digunakan
Bapak/Ibu guru
dalam pembelajaran
daring?
Model/metode apa
yang digunakan
terhadap KD yang
bermasalah?

SMA K Sang
Timur
Yogyakarta

SMA Pangudi
Luhur
Yogyakarta

SMA Negeri 1
Yogyakarta

Jamur, Protista

Klasifikasi
Makhluk Hidup

Klasifikasi
makhluk hidup,
jaringan hewan

PowerPoint dan

Video

video animasi,
Modul

PowerPoint,

materi materi
Klasifikasi
yang
Makhluk Hidup
mengharuskan
siswa untuk
melakukan
pengamatan di
laboratorium,
misal sel hidup
sel mati, sel
hewan, sel
tumbuhan
sehingga materi
keterampilan
pengamatan
siswa kurang
terlatih. Dan
sistem koordinasi
karena materi nya
terlalu banyak.
PowerPoint dan Video ppt
video animasi,

PBL

PBL, Discovery
learning

Kooperatif
learning

Tidak

SMA N Negeri 3
Yogyakarta

SMA Negeri 7
Yogyakarta

Video

PowerPoint

Modul
PBL
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No

Aspek Wawancara

16

Bagaimana cara
evaluasi yang
diterapkan terhadap
KD yang
bermasalah?
Bagaimana dengan
motivasi siswa
dalam pembelajaran
daring?

17

18

19

20

21

SMA K Sang
Timur
Yogyakarta
Tes akhir sesi,
penilaian harian
tertulis,
penugasan

SMA Pangudi
Luhur
Yogyakarta
Tes akhir sesi,
penilaian harian
tertulis,
penugasan

SMA Negeri 1
Yogyakarta

SMA N Negeri 3
Yogyakarta

SMA Negeri 7
Yogyakarta

Penilaian
kognitif. Afektif,
psikomotor saat
pembelajaran

Tugas
berjenjang,

Tes akhir sesi,
penilaian harian
tertulis,
penugasan

Cukup baik

Mengupayakan
pembelajaran
berpusat pada
siswa

Cukup baik

Semakin lemah
melemah
mengalami
kebosanan

75

90

75

Animasi
praktikum

Video

Video

PowerPoint

PowerPoint

Berapa persentase
siswa yang
mencapai KKM
Media apa yang
diharapkan/
prioritas yang
dibutuhkan guru
dalam pembelajaran
daring?

75

Cukup baik,
antusias, masi
terhalang oleh
jaringan dan juga
kuota. Guru tidak
tahu pasti
80

Video

Video

PowerPoint

PowerPoint,

Metode/model apa
yang diharapkan/
prioritas yang
dibutuhkan guru
dalam pembelajaran
daring?
Cara evaluasi apa
yang diharapkan/

Penugasan
kajian materi,
pengamatan
video. Tugas

Projek

Pembelajaran
kelompok

Model yang
membuat siswa
berperan, misal
PBL

Penugasan kajian
materi,
pengamatan
video.
Tugas

Laporan tugas,
tes akhir sesi

Laporan tugas,
pengertian LKS,

Penilaian yang
menyeluruh utk

Evaluasi yg bisa
mengungkap

Laporan tugas, tes
akhir sesi

video animasi

E modul
sehingga siswa
dapat belajar
mandiri.
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No

Aspek Wawancara

SMA K Sang
Timur
Yogyakarta

prioritas yang
dibutuhkan guru
dalam pembelajaran
daring?

22

Platform apa saja
yang pernah
Bapa/Ibu guru
gunakan dalam
pembelajaran
daring

GCR. Google
form. Google
meet, zoom

SMA Pangudi
Luhur
Yogyakarta
tepat waktu
pengumpulan
tugas, menilai
laporan progress
kerja tiap
minggu.
E-learning

SMA Negeri 1
Yogyakarta

SMA N Negeri 3
Yogyakarta

bisa menilai
kognitif, afektif
dan psikomotor

semua
kemampuan
siswa, misal
proyek.

GCR. Google
form. Google
meet zoom

SMA Negeri 7
Yogyakarta

GCR. Google
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meet, zoom

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
131

4. Lembar Validasi Ahli Materi
INSTRUMEN ANGKET VALIDASI AHLI MATERI
Judul Penelitian : PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS
Prezi PADA MATERI PROTISTA UNTUK PESERTA DIDIK
KELAS X
Mata Pelajaran
: BIOLOGI
Peneliti
: Maria Yosefa
Ahli Materi : ……………………
Petunjuk:
1. Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu selaku
ahli materi terhadap materi Protista pada Media Pembelajaran Berbasis Prezi
Pada Materi Protista Untuk Peserta Didik Kelas X
2. Pendapat, saran, penilaian dan kritik yang membantu sangat bermanfaat untuk
peningkatan kualitas materi ini.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Bapak/Ibu memberikan pendapat
pada setiap pernyataan lembar evaluasi ini dengan memberikan tanda cek (√)
pada kolom yang telah disediakan.
Ket:
4. Memenuhi semua kriteria
3. Memenuhi 3 kriteria
2. Memenuhi 2 kriteria
1. Memenuhi 1 kriteria
4. Komentar Bapak/Ibu untuk ditulis pada kolom yang telah disediakan.
Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar evaluasi ini,
saya ucapkan terima kasih.
A. Penilaian Materi oleh Ahli Materi
No

Aspek

Deskripsi

Nilai
1

1.

Kompetensi

1. Materi Pembelajaran sesuai dengan
Silabus Kurikulum
2. Materi Pembelajaran sesuai dengan
Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan
Indikator
3. Materi
Pembelajaran
yang
dikembangkan sesuai dengan Tujuan
Pembelajaran
4. Materi
sesuai
dengan
kegiatan
pembelajaran
1. Isi materi mempunyai konsep yang

2

3

4
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No

Aspek

Deskripsi

Nilai
1

2.

Substansi
Materi

2

3

4

benar dan tepat
Kesesuaian video dengan materi
Uraian materi jelas dan mudah dipahami
Kecukupan penjelasan materi
Tingkat kedalaman penjabaran materi
pada media pembelajaran sesuai untuk
siswa SMA

2.
3.
4.
5.

B. Kebenaran Materi
Petunjuk:
1. Apabila ada kesalahan pada materi, mohon untuk dituliskan jenis kesalahan
atau kekurangan pada kolom (a)
2. Mohon berikan saran perbaikan pada kolom (b)
No.

Jenis kesalahan (a)

Saran perbaikan (b)

C. Komentar/Saran
…………………………………………………………………..……………
D. Kesimpulan
Lingkari pada nomor sesuai dengan kesimpulan:
1. Layak untuk digunakan dalam pembelajaran
2. Layak untuk digunakan dalam pembelajaran dengan revisi sesuai saran
3. Tidak layak untuk digunakan dalam pembelajaran
Yogyakarta, ………….
Ahli Materi
………….….……….

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
133

Hasil Produk

1. Prezi Presentasi_Protista:
https:// Prezi.com/p/ykblhwd5rdkc/?present=1
2. Prezi Video_Protista:
https:// Prezi.com/v/58a_aksox9te/copy-of protista/?preview=1
3. Prezi Video_Protozoa/Protista Mirip Hewan:
https:// Prezi.com/v/ye8_jry5ih-l/copy-of- Protista /?preview=1
4. Prezi Video_Alga / Protista Mirip Tumbuhan:
https:// Prezi.com/v/gpratennr6bt/copy-of- Protista /?preview=1
5. Prezi Video_ Protista Mirip Jamur:
https:// Prezi.com/v/odvon33zac3e/copy-of- Protista /?preview=1
6. Prezi Video PERAN PROTISTA:
https:// Prezi.com/v/1rnsx8pdjh0p/copy-of- Protista /?preview=1
Ket:
1. Link 1 Presentasi Protista berisi keseluruhan media pembelajaran
2. Link 2 untuk pertemuan pertama
3. Link 3, 4 dan 5 untuk pertemuan kedua
4. Link 6 untuk pertemuan ketiga
5. Untuk Klasifikasi pada pertemuan kedua tidak bisa dibuat dalam satu video karena
untuk media Prezi hanya bisa memuat video dengan batas durasi 15 menit.
Terima kasih.
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5. Lembar Validasi Ahli Media
INSTRUMEN ANGKET VALIDASI AHLI MEDIA
Judul Penelitian: PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS
Prezi PADA MATERI PROTISTA UNTUK PESERTA
DIDIK KELAS X
Mata Pelajaran
: BIOLOGI
Peneliti
: Maria Yosefa
Ahli Materi
: ……………………
Petunjuk:
1. Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu selaku
ahli media terhadap kelayakan produk Media Pembelajaran Berbasis Prezi Pada
Materi Protista Untuk Peserta Didik Kelas X
2. Pendapat, saran, penilaian dan kritik yang membantu sangat bermanfaat untuk
peningkatan kualitas media ini.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Bapak/Ibu memberikan pendapat
pada setiap pernyataan lembar evaluasi ini dengan memberikan tanda cek (√)
pada kolom yang telah disediakan.
Ket:
4. Memenuhi semua kriteria
3. Memenuhi 3 kriteria
2. Memenuhi 2 kriteria
1. Memenuhi 1 kriteria
4. Komentar Bapak/Ibu untuk ditulis pada kolom yang telah disediakan
Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi lembar evaluasi ini,
saya ucapkan terima kasih.
Penilaian Media oleh Ahli Media
No

Aspek

Deskripsi

Skor
1

1. Tampilan media Prezi Video
menarik
1.

Tampilan media Prezi
Video

2. Alur media Prezi Video sesuai
dengan materi pembelajaran
3. Komposisi warna pada media
Prezi Video harmonis
4. Tulisan pada media Prezi Video

2

3

4
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No

Aspek

Deskripsi

Skor
1

2

3

4

jelas
1. Tampilan media Prezi Presentasi
menarik
2. Alur media Prezi Presentasi
sesuai
dengan
materi
pembelajaran
2.

Tampilan media Prezi
Presentasi

3. Komposisi warna pada media
Prezi Presentasi harmonis
4. Tulisan pada media Prezi
Presentasi jelas

3.

Substansi media

1. Media
Pembelajaran
yang
dikembangkan relevan dengan
Tujuan Pembelajaran
2. Gambar pada media sesuai
dengan materi pembelajaran
3. Penyusunan media pembelajaran
rapi dan menarik
4. Media dapat digunakan dengan
mudah dan lancar

B. Kebenaran Media
Petunjuk:
1. Apabila ada kesalahan pada media, mohon untuk dituliskan jenis kesalahan
atau kekurangan pada kolom (a)
2. Mohon berikan saran perbaikan pada kolom (b)
No.

Jenis kesalahan (a)

Saran perbaikan (b)

C. Komentar/Saran
…………………………………………………………………….….………………
…………………………………………………………….……..……………………
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………………………………………………………..……….………………………
………………………………………………………...
D. Kesimpulan
Lingkari pada nomor sesuai dengan kesimpulan:
1. Layak untuk digunakan dalam pembelajaran
2. Layak untuk digunakan dalam pembelajaran dengan revisi sesuai saran
3. Tidak layak untuk digunakan dalam pembelajaran
Yogyakarta, ………….
Ahli Media
………….….……….
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6. Hasil Validasi Ahli Materi
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7. Hasil Validasi Materi oleh Guru 1 sebagai Praktisi
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8. Hasil Validasi Materi oleh Guru 2 sebagai Praktisi
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9. Hasil Validasi Ahli Media
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10. Hasil Validasi Media oleh Guru 1 sebagai Praktisi
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11. Hasil Validasi Media oleh Guru 2 sebagai Praktisi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
158

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
159

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
160

