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Hasil survey analisis kebutuhan di lima sekolah menunjukan bahwa variasi
media pembelajaran dimasa pandemi covid-19 yang diterapkan oleh pendidik
masih terbatas. Keterbatasan variasi media pembelajaran berdampak pada
permasalahan yang dialami oleh peserta didik yakni meningkatnya kejenuhan dan
kebosanan selama proses pembelajaran dan berdampak pada penurunan keaktifan
dan partisipasi serta hasil akhir belajara siswa. Salah satu media yang relevan
dengan permasalahan di sekolah adalah menggunakan media pembelajaran berupa
video animasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan desain produk media
video animasi pada materi “Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup” serta
mengetahui kualitas dan kelayakan produk media video animasi yang
dikembangkan paada materi “Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup”.
Jenis penelitian ini adalah Research and Development. Metode yang
diterapkan dalam penelitian ini mengacu pada metode Brog and Gall dalam
Sugiyono yang terdiri 10 langkah penelitian, dalam penelitian ini hanya diterapkan
lima langkah yaitu menggali potensi masalah, pengumpulan data, desain produk,
validasi produk dan revisi produk, tujuannya mengetahui kualitas dan kelayakan
media video animasi berbasis animaker dalam pembelajaran daring.
Media video animasi dikemas dalam bentuk file berformat MP4 yang
diunggah ke situs youtube dan dapat diakses secara online. Media video animasi
memuat komponen tulisan, gambar, gerakan, audio, background dan backsound
yang bervariasi dan relevan dengan materi ciri-ciri dan klasifikasi makhluk hidup.
Hasil validasi produk masuk dalam kategori “Sangat Baik” dengan skor penilaian
rata-rata 3,48 dan dinyatakan layak untuk diujicobakan dalam skala terbatas sesuai
dengan saran perbaikan dari validator.
Kata Kunci: R & D, Video Animasi, Materi Ciri-Ciri dan Kasifikasi Makhluk
Hidup.
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DEVELOPMENT OF ANIMAKER-BASED ANIMATION VIDEO MEDIA
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CLASS VII
By:
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The results of the needs analysis survey in five schools showed that the variety
of learning media during the COVID-19 pandemic applied by educators was still
limited. The limited variety of learning media has an impact on the problems
experienced by students, namely increasing boredom and boredom during the
learning process and having an impact on decreasing activity and participation as
well as student learning outcomes. One of the media that is relevant to the problems
at school is to use learning media in the form of animated videos. This study aims
to develop an animated video media product design on the material "Characteristics
and Classification of Living Things" and determine the quality and feasibility of
animated video media products developed on the material "Characteristics and
Classification of Living Things".
This type of research is Research and Development. The method applied in
this study refers to the Brog and Gall method in Sugiyono which consists of 10
research steps, in this study only five steps were applied, namely exploring potential
problems, data collection, product design, product validation and product revision,
the aim was to determine the quality and feasibility of the media. Animated videos
based on animaker in online learning.
Animated video media is packaged in MP4 format files that are uploaded to
the youtube site and can be accessed online. Animated video media contains
components of writing, images, movement, audio, background and backsound that
are varied and relevant to the material characteristics and classification of living
things. The results of product validation are in the "Very Good" category with an
average rating score of 3.48 and are declared eligible to be tested on a limited scale
according to suggestions for improvement from the validator.
Keywords: R & D, Video Animation, Material Characteristics and Classification of
Living Things.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Model Pembelajaran daring menjadi salah satu alternatif yang
diterapkan dalam sistem pembelajaran zaman ini, dengan menekankan pada
pembelajaran Abad ke- 21. Di mana bahwa model tersebut merupakan kegiatan
pembelajaran yang harus mengintegrasikan kemampuan literasi, kecakapan
pengetahuan,

keterampilan

dan

sikap

serta

penguasaan

teknologi

(Dit.PSMA,2017).
Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia dalam Surat Edaran (No 4 tahun 2020) yang
menegaskan tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan masa darurat
penyebaran covid-19. Dalam Poin kedua menekankan proses pembelajaran di
rumah dilaksanakan dengan ketentuan pembelajaran daring yakni sebuah
pengalaman baru dan bermakna bagi peserta didik.
Dalam pengimplementasiannya, pembelajaran daring di sekolah masih
menuai berbagai kendala dan permasalahan yang dialami oleh pendidik dan
peserta didik. Misalnya meningkatnya kejenuhan dan kebosanan dalam
pembelajaran, lemahnya keaktifan dan partisipasi peserta didik, hasil akhir
belajar peserta didik yang kurang memuaskan , lambannya pemahaman materi
Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup, serta media pembelajaran daring yang
memberatkan peserta didik.
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Permasalahan tersebut dapat kita baca dari hasil wawancara terkait
analisis kebutuhan sekolah dengan guru IPA di 5 Sekolah Menengah Pertama
yaitu SMP N 4 Pakem, SMP N 2 Depok, SMP Tamansiswa Yogyakarta, SMP
Pangudi Luhur Yogyakarta, SMP Kanisisus Gayam Yogyakarta.
Para pendidik merasakan dan mengalami langsung bahwa proses
pembelajaran daring masih mengalami kendala dan sangat membutuhkan
pembaharuan, seperti media pembelajaran. Di mana bahwa media yang
digunakan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan peserta didik dalam
memperoleh sumber belajar saat pembelajaran daring berlangsung. Para
pendidik merasa bahwa permasalahan, seperti meningkatnya kejenuhan dan
kebosanan dalam pembelajaran, lemahnya keaktifan dan partisipasi peserta
didik, serta media pembelajaran daring yang memberatkan peserta didik, dipicu
oleh beberapa faktor yang menjadi penyebabnya yakni metode cerama yang
masih diterapkan dalam pembelajaran daring, media pembelajaran masih
terbatas, keterbatasan waktu pendampingan orang tua saat jam belajar anakanak, serta aksebilitas jaringan internet masih belum seimbang dan penggunaan
alat komunikais seperti Handpone, Laptop, atau Komputer belum sepenuhnya
dimiliki oleh peserta didik dan masih bergantung pada orang tua.
Hasil wawancara guru IPA, ditemukan bahwa adapun materi IPA
Biologi yakni materi “Ciri-Ciri dan Klasifikais Makhluk Hidup” perlu
dikembangkan dan diangkat karena materi tersebut memiliki karakteristik
cakupan dan kedalaman yang luas dan kompleks yang terdiri dari beberapa sub

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
3

bab materi yakni Ciri-Ciri Makhluk Hidup dan Makhluk Tak Hidup,
Keanekaragaman Makhluk Hidup,

Klasifikaisi Makhluk Hidup serta

Perkembangan Sistem Klasifikaisi.
Materi tersebut menuntut peserta didik untuk dapat menganalisis
bagian Klasifikais Makhluk Hidup yang memiliki tingkat kesulitan yang cukup
tinggi untuk dipahami jika tidak divisualisasikan dengan tepat dan praktis.
Selama pembelajaran daring guru IPA telah menggunakan beberapa media
pembelajaran untuk membawakan dan menjelaskan materi yakni menggunakan
PPT dan video yang diakses dari internet, selanjtnya diaplikasikan melalui media
WhatsApp Group, Google Classroom, Google Meet, Zoom dan aplikasi sekolah.
Kendati demikian, Guru masih mengalami kesulitan memperoleh media yang
tepat dalam menyajikan materi menjadi lebih jelas, praktis dan mudah dipahami
oleh peserta didik.
Salah satu solusi yang dapat diterapkan dalam mengatasi permasalahanpermasalahan yang demikian yakni, mengembangkan media pembelajaran yang
dapat memvisualisasikan komponen-komponen materi menjadi lebih jelas,
praktis, serta mudah dipahami oleh peserta didik. Media pembelajaran yang
dikembangkan merupakan media yang berbasis teknologi, dalam hal ini seperti
PPT Interaktif, Games online, Video Animasi, dan beberapa aplikasi android
yang didesain secara interaktif dalam pembelajaran daring. Berdasarkan jenis
media

berbasis

teknologi

tersebut

maka,

jenis

media

yang

dapat

memvisualisasikan komponen materi menjadi lebih jelas, praktis dan muda
dipahami oleh peserta didik yakni media video animasi. Media video animasi
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merupakan jenis media pembelajaran berbasis teknologi yang memuat berbagai
jenis komponen visualisasi seperti gambar, tulisan, audio, gerakan, background
serta backsound secara menarik dan bervariasi yang akan ditata secara serasi dan
seimbang agar menghasilkan komunikasi searah serta pengguna dapat
melakukannya selayak pada video dan aplikasi you-tube.
Pengembangan media video animasi yang berdasarkan pada sub bab
materi mempunyai tujuan untuk mempermudah peserta didik dalam
pembelajaran secara bertahap. Hal yang menjadi kelebihan dari media video
animasi, di mana bahwa media video animasi mampu memvisualkan isi materi
seperti objek aslinya dalam unsur gambar, tulisan, audio, gerakan bervariasi,
bersifat jangka panjang, serta sajian materi yang menarik dan menekan tingkat
kebosanan dari peserta didik.
Pendidikan dan media pembelajaran mempunyai kaitan yang sangat
erat. Di mana bahwa, Suatu proses pembelajaran tidak dapat berjalan lancar
tanpa adanya media pembelajaran yang tepat. Dengan perkembangan teknologi
saat ini, terlebih lagi di masa pandemi covid-19, pengembangan media
pembelajaran akan sangat membantu setiap orang untuk mengolah, menyimpan
dan menyebarkan informasi melalui teknologi prangkat keras, lunak dan
komunikasi. Perangkat komunikasi yang menjadi panduan pembelajaran daring
adalah internet, di mana bahwa ia dapat menghubungkan seluruh perangkat
komunikasi di dunia, salah satunya adalah dunia pendidikan. Hal itu nampak
juga dalam panduan pembelajaran luring menjadi daring merupakan salah satu
jembatan yang bersifat E-learning. E-learning memiliki kekuatan pada sisi
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teknologi yang belum mampu menggantikan proses pembelajaran tatap muka.
Hal ini disebabkan oleh metode interaksi tatap muka dan media konvensional
masih lebih efektif jika dibandingkan dengan pembelajaran daring. Salah satu
permasalahan adalah aksesibilitas internet, perangkat teknologi dan pembiayaan
sumber belajar lainnya masih terbatas dan belum menjamin kestabilan proses
pendidikan disetiap wilayah. Salah satu contoh aplikasi pembelajaran E-learning
adalah Google CllassRoom. Googel cllassRoom telah disediakan dan digunakan
dalam pembelajaran secara gratis yang dilengkapi dengan berbagai fitur
pelengkap yakni ruang membuat kelas, materi, penugasan dan interaksi
pembelajaran lainnya (Lubis, 2020).
Kemajuan teknologi meningkatkan sikap aktif dan interaktif pada setiap
lembaga pendidikan khusunya pada pemetaan materi pembelajaran. Materi
pembelajaran memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda seperti ada tingkat
kesulitan rendah sampai tingkat kesulitan menengah yang masih relevan
dipahami oleh peserta didik secara tepat, namun terdapat materi yang memiliki
tingkat kesulitan tinggi sehingga sulit dipahami oleh peserta didik.
Penelitian yang relevan bersumber dari penelitian itu sendiri (Halim,
2017) dengan judul pengembangan video pembelajaran IPA pada materi
pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pengembangan media ini sebagai media
pengganti buku. Peneliti mengembangkan materi yang termasuk dalam rumpun
pembelajaran IPA tentang pencemaran lingkungan hidup kelas Vll. Penelitian
relevan yang diterapkan oleh (Siti, 2020) dengan judul pengembangan media
pembelajran video animasi berbasis Powtoon pada materi bangun ruang sisi
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datar kelas Vlll. Peneliti mengembangkan materi yang termasuk dalam rumpun
pembelajaran Matematika tentang bangun ruang sisi datar. Peneliti menerapkan
media ini dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan dan keefektifan
pengembangan media pada materi bangun ruang sisi datar kubus dan balok.
Penelitian relevan dari (Adi, 2020) dengan judul pengembangan video
pembelajaran animasi pada materi sistem pernapasan manusia. Peneliti
mengembangkan media ini untuk mendukung kebijakan belajar di rumah dan
memahami materi.
Pada penelitian ini dilakukan pengembangan media pembelajaran
berupa Video Animasi berbasis Animaker yang harapannya tidak hanya
membantu guru dalam menuntaskan penyampaian materi namun lebih dari itu
dapat membantu peserta didik dalam proses memahami materi pada saat
kegiatan belajar bersama maupun saat kegiatan belajar mandiri berdasarkan
karakteristik cakupan dan kedalaman materi serta pencapaian tujuan dari
kegiatan pembelajaran.
Kompetensi Dasar yang akan dimuat dalam media pembelajaran yakni
Kompetensi Dasar 3.2

Mengklasifikasikan Makhluk Hidup dan Benda

berdasarkan Karakteristik yang diamati.
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B. Rumusan Masalah
1.

Bagaimana desain Pengembangan Media Pembelajaran Video Animasi
berbasis Animaker pada Materi “Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk
Hidup”?

2.

Bagaimana kualitas dan kelayakan produk Pengembangan Media
Pembelajaran Video Animasi berbasis Animaker pada Materi “Ciri-Ciri
dan Klasifikasi Makhluk Hidup”?

C. Tujuan Penelitian
1.

Mengembangkan desain Pengembangan Media Pembelajaran Video
Animasi berbasis Animaker pada Materi “Ciri-Ciri dan Klasifikasi
Makhluk Hidup”.

2.

Mengetahui kualitas dan kelayakan produk Pengembangan Media
Pembelajaran Video Animasi berbasis Animaker pada Materi “Ciri-Ciri
dan Klasifikasi Makhluk Hidup”.

D. Manfaat Penelitian
1. Bagi peserta didik
a.

Mempermudah peserta didik untuk memahami materi ‘Ciri-Ciri dan
Klasifikasi Makhluk Hidup” secara daring.

b.

Meningkatkan keaktifan dan partisipasi peserta didik pada materi “CiriCiri danKlasifikasi Makhluk Hidup” melalui media Video Animasi
yang dikembangkan.
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c.

Menginspirasi peserta didik dalam belajar dan tidak membosankan.

2. Bagi Guru
a.

Menjadi sumber dan referensi media pembelajaran daring pada materi
“Ciri -Ciri dan Kalsifikasi Makhluk Hidup.

b.

Menjadi media alternatif mengatasi permasalahan pembelajaran daring.

3. Bagi Sekolah
a.

Menambah pengetahuan terhadap pengemabangan media pembelajaran
yang bersifat interaktif.

b.

Memberikan alternatif dan solusi untuk mengatasi setiap permasaahan
terhadap pengembangan media pembelajaran dan penguasaan
Information Technology selama proses pembelajaran daring

4. Bagi Peneliti
Menambah wawasan, kreativitasi dan inovasi pada pengembangan
media pembelajaran berbasis Information Technology yang bersifat
interaktif, menarik dan berdaya guna.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Teknologi Pendidikan
Ilmu pengetahuan semakin berkembang sesuai dengan perkembangan
zamannya. Perkembangan dari ilmu itu sendiri telah mendukung terciptanya
teknologi baru yang merupakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan
tersebut. Salah satunya adalah perkembangan yang terjadi di dunia pendidikan.
Dengan demikian, dunia pendidikan sendiri dituntut agar mampu memanfaatkan
teknologi dalam membantu pelaksanaan pembelajaran dimasa pandemi covid19, yang tidak memungkinkan pendidik dan peserta didik melakukan
pembelajaran tatap muka di kelas. Kenyataan demikian yang menyebabkan
Indonesia mengeluarkan himbauan publik seperti gerakan Work From Home
dengan sistem pembelajran daring. Oleh karena itu, dibutuhkan pendidik kreatif
yang mampu memanfaatkan serta mengintegrasikan Information Technologi dan
komunikasi selama proses pembelajaran daring. Oleh karena itu Kreativitas yang
dilakukan

oleh

pendidik

dalam

memanfaatkan

setiap

objek

untuk

mengembangkan kemampuan dibidang teknologi terbaru demi mewujudkan
proses pembelajaran yang menarik sangat diperlukan (Kuswanto, 2018).
Pengimplementasian teknologi dalam pendidikan di Indonesia menjadi
salah satu tuntutan bagi pendidik yakni dengan

memanfaatkan media

pembelajaran. Dengan adanya pengembangan media pembelajaran, pendidik
dapat membuat dan merancang suatu media interaktif yang berbasis Information

9
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Technologi secara efektif, menarik, dan praktis bagi peserta didik (Sudaisri,
2018). Untuk mendukung media pembelajaran tersebut, maka

smartphone

dengan sisitem android yang saat ini sangat popular dan banyak digunakan oleh
masyarakat luas, menjadi sarana yang tepat untuk mendukung kegiatan
pembelajaran tersebut, hal itu dikarenakan dalam media tersebut terdapat fiturfitur menarik dan menjadikan proses belajar mengajar tidak membosankan.

B. Prinsip Pengembangan Pembelajaran
Pembelajaran merupakan suatu usaha dan proses pendidikan yang
dikembangkan oleh pendidik bagi peserta didik dengan tujuan agar setiap peserta
didik membentuk potensi diri secara positif dalam kondisi tertentu secara
nyaman dan maksimal demi pencapaian kompetensi pengetahuan, keterampilan
serta sikap yang sesuai dengan apa yang diharapkan.
Dalam proses pembelajaran, peserta didik melakukan kegiatan belajar
yang merupakan aktivitas dalam menguasai, memahami dan menggunakan
pengetahuan, keterampilan serta mengembangkan sikap yang telah dimiliki
menjadi sumber pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baru sesuai norma
agama, sosial dan budaya (Dit.PSMA, 2017).

C. Sumber Belajar
Sumber belajar adalah kumpulan informasi seputar pendidikan yang
didesain menjadi alat dan bahan dalam penyampaian informasi atau pesan.
Sumber belajar mencakup pesan, manusia, alat, bahan, teknik, dan latar belakang
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sebuah isi pembelajaran yang disampaikan dengan tujuan untuk meningkatkan
kualitas belajar peserta didik (Supriadi, 2015). Sumber belajar menjadi salah
satu rancangan yang digunakan oleh pendidik dan peserta didik selama proses
pembelajaran berlangsung. Sumber belajar sangat penting dalam dunia
pendidikan, oleh karena itu diperlukan komponen-komponen pendukung seperti

1.

Sumber belajar mencakup informasi tentang ide atau gagasan, fakta,
dan data.

2.

Manusia (pendidik dan peserta didik) merupakan sumber penyimpan,
Pengelola, dan penyajian informasi atau pesan.

3.

Alat dan bahan menjadi sumber penyampaian pesan atau informasi.

4.

Teknik atau prosedur menjadi acuan yang digunakan selama
penyampaian materi pembelajaran.

Komponen-komponen ini penting diperhatikan karena sebagai sumber
belajar yang berdaya guna terutama dalam meningkatkan kualitas belajar yang
unggul teristimewa ditegah situasi pandemi covid-19. Salah satu sumber belajar
pada masa pandemi covid-19 adalah media, karena mampu dimanfaatkan
sebagai ruang pembelajaran secara individu oleh pendidik dan peserta didik
secara daring. Tujuan dari pengembangan media pembelajaran daring dimasa
pandemi covid-19 adalah membantu peserta didik dalam meningkatkan kualitas
diri, intelektual, dan pemahaman materi berbasis Information Technology yang
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disajikan dalam bentuk PPT Interaktif, Games dan Video Animasi melalui media
Whatsapp, Zoom, Google Meet, studi kasus, leterasi, dan lingkungan sekitar.

D. Media Pembelajaran
Media pembelajaran merupakan salah satu faktor pendukung dalam
meningkatkan mutu pendidikan yang berdaya saing baik lokal, nasional, maupun
internasional. Guna untuk menciptakan tingkat pendidikan yang bermutu maka
diperlukan faktor pendukung yaitu media pembelajaran. Dimasa pandemi covid19 ini terjadi perubahan dalam sistem pembelajaran, sehingga menuntut
keterampilan, pemahaman berbasis Information Technology dan bersifat
interaktif dalam mencapai kreativitas dan inovasi yang bervariasi. Kata media,
dalam bahasa Latin adalah Medius, yang secara harafia berarti perantara atau
pengantar. Association for Education and Communication Technology (AECT)
mendefinisikan media sebagai sebuah bentuk yang digunakan dalam proses
penyaluran informasi. Media pembelajaran merupakan alat, metode, dan teknik
yang digunakan dalam mengefektifkan komunikasi serta interest pendidik dan
peserta didik selama proses pembelajara agar semakin efektif, integral dalam
mencapai tujuan pembelajaran (Indriyani, 2019). Penggunaan media dalam
kegiatan belajar mengajar bertujuan untuk membangkitkan keinginan atau minat
baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan belajar serta untuk menekan
tingkat kebosanan, dan memacu tingkat keaktifan dan partisipasi belajar dari
peserta didik.
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Media pembelajaran merupakan sarana dalam proses pembelajaran,
sehingga peran media pembelajaran harus searah dan sejalan dengan isi serta
tujuan pembelajaran. Media pembelajaran mengacu pada kaidah-kaidah
pemetaan, tujuan dan isi pembelajaran secara nasional. Pertimbangan pemilihan
dan penggunaan media pembelajaran secara tepat harus berdasarkan tuntutan
dan kondisi lingkungan pendidik dan peserta didik. Hal demikian guna untuk
menunjang peran media yakni mudah dipakai, jumlah biaya yang dibutuhan,
teknologi yang mudah di gunakan, kemudahan interaksi media dengan
pengguna, tersedianya fasilitas, dan media yang diterapkan harus media yang
selalu Up Date (Lia, 2015). Pemilihan media pembelajaran memiliki acuan pada
kriteria ketepatan tujuan pembelajaran, isi bahan atau materi pembelajaran,
kemudahan perolehan media, keterampilan pendidik dalam pengaplikasian,
ketersediaan waktu dalam proses penggunaan, dan perluh dikembangkan
berdasarkan tingkat berfikir dari peserta didik.
Media pembelajaran juga mempunyai karakterstik tersendiri yang dapat
ditemukan dalam sisi fungsi media (Suryani, 2018) yang dijabarkan sebaga
berikut
1.

Atensi: Media visual telah berfungsi untuk menarik dan mengarahkan
peserta didik dalam berkonsentrasi pada isi materi pelajaran yang
berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan dan disertai teks
materi pelajaran.

2.

Afektif: Media visual telah berfungsi untuk mengunggah emosi dan
sikap peserta didik saat KBM melalui gambar, suara, tulisan, dan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
14

gerakan visual, fungsinya dapat terlihat dari tingkat kenyamanan
peserta didik saat membaca teks, mendengarkan suaradan mengamati
gerakan.
3.

Kognitif: Media visual telah berfungsi untuk memperlancar pencapaian
tujuan pembelajaran yakni siswa mampu memahami dan mengingat
informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar, tulisan, suara, dna
gerakan visual yang digunakan dalam media pembelajaran.

4.

Kompensatoris: Media visual telah berfungsi untuk membantu siswa
yang berkemampuan lemah dalam membaca atau memahami gambar,
tulisan, suara dan gerakan dengan cara memberikan konteks sehingga
lebih mudah dalam mengorganisasikan dan mengingat kembali
informasi dalam media.

Media pembelajaran daring mempunyai manfaat yang istimewa, bagi
peserta didik (Kustandi dan Darmawan, 2020) yang dijabarkan sebagai berikut:
1.

Media pembelajaran mampu memperjelas penyajian pesan dan
informasi serta meningkatkan proses pembelajaran sampai hasil belajar.

2.

Media pembelajaran mampu meningkatkan dan mengarahkan perhatian
peserta didik, meningkatkan keaktivan dan partisipasi dalam proses
interaksi

antara

peserta

didik

dengan

lingkungannya,

serta

memungkinkan pembelajaran secara mandiri sesuai kemampuannya.
3.

Media

pembelajaran

mampu

mengatasi

keterbatasan indra, ruang, waktu, dan tempat.

permasalahan

terkait
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4.

Media pembelajaran mampu memberikan kesamaan pengalaman antar
peserta didik tentang pesristiwa dan fenomena yang terjadi
dilingkungannya, dan meningkatkan interaksi langsung antara guru,
masyarakat, dan lingkungan.

Media pembelajaran dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yakni jenis media
sederhana dan jenis media digital (Kustandi dan Sutjipto, 2011).
1.

Jenis media sederhana yang meliputi media (gambar, sketsa, bagan, dan
grafik). Masing-masing jenis mampu menyampaikan pesan dan
informasi berdasarkan symbol-simbol komunikasi visual seperti
foto/lukisan, tulisan / lisan, bahkan garis-garis kurva).

2.

Jenis media digital yang mmapu menyampaikan pesan dan informasi
melalui media (audio, video/filem, dan multimedia) Media audio
mampu menyampaikan pesan melalui suara nonverbal dan verbal,
video/ filem mampu menyampaikan pesan dna informasi dalam bentuk
gambar, tulisan, suara, dan gerakan dalam sebuah frame serta maupun
memvisualisasi suatu objek bergerak yang tampil secara bersama-sama
dalam waktu yang sama.

Media pembelajaran yang dikembangkan perluh memiliki kriteria
pemilihan berdasarkan pertimbangan dalam proses penggunaan demi
tercapainya kebutuhan dan tujuan pembelajaran (Jalinus dan Ambiyar, 2016) hal
itu dapat dijabarkan sebagai berikut
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1.

Akses
Kemudahan dalam mengakses media menjadi pertimbangan utama
yang bertujuan dalam kemudahan dan kelancaran pengaplikasian media
pembelajaran

seperti

jaringan

internet.

Akses

juga

menjadi

pertimbangan penting bagi pihak sekolah terkait siapa saja yang dapat
menggunakan media untuk membantu kelancaran pembelajaran
sebagai contoh penggunaan komputer sekolah.
2.

Biaya
Pertimbangan akan biaya juga penting. Banyak media yang dapat
diaplikasikan dalam proses pembelajaran dengan perbedaan biaya.
Dalam mengatasi biaya diperhatikan segi pemanfaatan yang diperoleh
dari

penggunaan

media

pembelajaran,

sehingga

jika

media

pembelajaran dengan biaya yang murah namun dapat menghasilkan
manfaat yang maksimal maka media tersebut dapat menjadi pilihan
alternative.
3.

Prangkat Pendukung
Perangkat

pendukung

yang

dibutuhkan

dalam

membantu

pengembangan media pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Seperti
menggunakan media audiovisual perluh dipertimbangkan ketersediaan
perangkat pendukungnya yakni aplikasi Animaker, aliran listrik,
jaringan internet yang stabil serta cara mengoperasikannya.
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4.

Kebaruan media
Kebaruan media yang akan dipilih dan dikembangkan menjadi
pertimbangan penting. Sebab media yang lebih baru biasanya lebih baik
dan lebih menarik bagi peserta didik.

Berdasarkan pertimbangan terhadap kriteria media juga menjadi
petimbangan bagi pendidik dalam mengembangkan media pembelajaran yang
mudah, praktis, serta murah dalam proses penyampaian informasi dengan
kualitas baik dan biaya yang terjangkau, sikap yang kreatif, mampu berinovasi
dengan ide-ide baru serta memanfaatkan sumber daya di lingkungan sekitar
selama proses pembelajaran.

E. Prinsip Pengembangan dan Produksi Media Pembelajaran
Pengembangan dan produksi media pembelajaran memiliki prinsipprinsip yang kuat sesuai dengan ketentuan, dan pemanfaatan selama proses
pembelajaran. Prinsip-prinsip tersebut berupa visible, interesting, simple, useful,
accurate, legitimated, structured (Nurseto. T, 2011). Prinsip-prinsip di atas
dapat dijabarkan sebagai berikut:
1.

Visible: Mudah dilihat

2.

Interesting: Menarik

3.

Simple: Sederhana

4.

Useful: Bermanfaat

5.

Accurate: Benar (dapat dipertanggungjawabkan)
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6.

Legitimated: Masuk akal

7.

Structured: Terstruktur

F. Media Pembelajaran Video Animasi
Media video merupakan media audiovisual yang dapat menyampaikan
informasi dan pesan melalui unsur gambar, tulisan, suara, gerakan secara
serempak dalam waktu tertentu (Pibadi, 2017). Hal demikian menjadi ciri khas
media video dalam proses pembelajaran yakni mampu memperlihatkan dan
memvisualkan objek seperti gambar, gerakan, dan suara. Perkembangan
teknologi digital menjadi peluang besar dalam berbagai cara untuk mendapatan
pesan dan informasi yang diperluhkan. Programa pengembangan media video
menjadi lebih ringkas, jelas, dan singkat terhadap kejelasan gambar, suara,
gerakan dan tulisan dalam proses pembelajaran secara daring. Melalui media
video dapat menjadi sarana belajar dan pembelajaran karena pengguna mampu
menyimak, memahami, meresapkan materi, konsep, isu, permasalahan, proses
dan fenomena –fenomena alam yang sedang terjadi serta mampu mengikuti dan
menerapkan praktik-praktik yang sedang diterapkan oleh para ahli.
Media pembelajaran video animasi merupakan salah satu model atau
metode pembelajaran yang menuntut kreatifitas dan ketelitian dari para
pendidik. Pembelajaran melalui video animasi harus dibuat berdasarkan naska
yang dilengkapi dengan informasi penting tentang sebuah materi yang akan
disajikan kepada peserta didik. Informasi tersebut berupa audio, gambar, tulisan,
dan gerakan sebagai sumber yang dapat mentransformasikan kata-kata tertulis

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
19

menjadi bunyi dan gambar elektronik (Daryanto, 2010). Naska menjadi acuan
pokok dalam sebuah media pembelajaran dan bersifat faktual serta teknis.
Faktual karena berisi informasi-informasi penting tentang materi yang
disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik, sedangkan teknis didasarkan
pada karakteristik peserta didik, materi pembelajaran, dan kompetensi dasar
yang dicapai selama proses pembelajaran.
Secara metodologis video animasi berasal dari dua kata yakni video dan
animasi. Video merupakan media yang paling efektif dalam membatu proses
kegiatan belajar mengajar. Video bertujuan untuk membantu peserta didik
memahami materi pembelajaran. Video pada perinsipnya menyajikan gambar
yang bergerak dan bersuara. Ada pun manfaat dari video animasi yaitu untuk
memvisualkan materi pembelajaran dengan efektif dan bersifat dinamis.
Animasi merupakan kegiatan menghidupkan, menggerakan sebuah benda yang
diam. Benda yang diam jika digerakan dengan dinamika tertentu seperti emosi,
kekuatan dan dorongan menjadi hidup dan bergerak. Animasi menggerakan
sebuah objek hasil proyeksi menjadi sebuah gambar yang bergerak harus
disesuaikan dengan karakter atau tema yang dikembangkan. Media
pembelajaran video animasi merupakan jenis media berbasis Informational
Technologi. Karena itu, dalam memodifikasi video animasi sebagai media
pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, unsur
estetika dan kemenarikan, sehingga interaktif yang diciri-cirikan oleh gambar,
tulisan, suara dan gerakan dapat tersampaikan (Johari, 2014). Hal ini bertujuan
untuk mengentas rasa jenuh dan bosa serta untuk mendorong dan meningkatkan
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keaktifan, partisipasi, dan motifasi belajar dari peserta didik. Salah satu
keunggulan dari media video animasi yakni: membantu proses pembelajaran
secara individu dan kelompok.
Oleh karena itu, proses pengembangan media pembelajaran video
animasi diperlukan langkah-langkah dan persiapan. Hal penting yang
diperhatikan dalam membuat video animasi adalah naska yang memuat ide
(gagasan atau pokok pikiran sebagai dasar dalam langkah pembuatan media
selanjutnya). Ide atau gagasan yang dimaksudkan adalah bersifat visualisasi
(keterampilan dalam memvisualkan pokok-pokok materi pembelajaran). Dalam
proses memvisualkan media diperlukan tiga tahap yakni: simbol gambar yang
diberikan dalam bentuk dua dimensi, simbol grafis yang menggambarkan benda
sesuai keinginan penulis, dan simbol verbal yakni mencantumkan deskripsi
untuk benda nyata. Media pembelajaran video animasi diciptakan dengan unsur
gambar yang lebih dominan dalam video pembelajaran dari pada unsur audio.
Unsur-unsur tersebut mencakup unsur visual berupa tokoh, settingan,
properties, pencahayaan, dan gerak. Sedangkan unsur audio ditampilkan berupa
gambar dan gerakan untuk memperjelas informasi, pemain, sound effect, dan
musik.
Pengembangan media pembelajaran dalam pembuatan video animasi
diperlukan dan didukung oleh beberapa perangkat lunak (Software) diantaranya
adalah
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1.

Animaker
Animaker merupakan sebuah perangkat lunak dan WebApps online

yang digunakan untuk membuat video animasi. Animaker memiliki fitur-fiur
animasi yang menarik dan lengkap serta memiliki infografik, typografi, 2
dimensi sampai 2,5 dimensi bahkan memiliki kelebihan lain seperti durasi video
dapat mencapai 30 sampai 40 menit dan kualitas full High Definiton, dan
Standard Definiton dalam video yang dapat di Download kedalam perangkat
Smartphone peserta didik dan pendidik. Kelemahan dari perangkat ini adalah
memiliki keterbatasan fitur-fitur animasi khususnya dalam desain animasi
karena aplikasi animaker yang digunakan adalah aplikasi geratisan dan bukan
prabayar.

Gambar 2.1. Model Aplikasi Animaker
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2.

Pinnacle studio
Pinnacle studio merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk

mengedit video, memotong filem, dan merapikan video agar menghasilkan
penampilan video-video yang menarik. Kelebihan pinnacle studio selain untuk
mengedit, memotong filem, dan merapikan video, perangkat ini juga berfungsi
untuk merekam video kedalam format compact yakni DVD dan CD. Perangkat
Pinnacle studio juga sangat cocok digunakan dalam proses pembuatan media
pembelajaran berbasis video animasi. Namun ada kelemahan dari perangkat
pinnacle studio yaitu memerlukan spesifikasi Personal Computer yang tinggi
khusus dalam mengedit video.

Gambar 2.2. Model aplikasi Pinnacle studio
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3.

Audacity
Audacity merupakan prangkat lunak yang digunakan untuk membuat

media video animasi khusunya dalam merekam dan pemberian efek suara.
Audacity membantu peneliti dan pengguna untuk mengoreksi berkas suara atau
menambahkan efek yang disediakan. Audacity salah satu perangkat lunak yang
cocok dalam menambahkan efek suara disetiap pembuatan media pembelajaran.

Gambar 2.3. Model Aplikasi Audacity
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4.

Format factory
Format factory merupakan sebuah program khusus proses mengubah

suatu format file untuk dipakai pada semua gadget bahkan program multimedia.
Kelebihan Format factory yakni mampu mendukung semua format file yang
ada.

Gambar 2.4. Model Aplikasi Format Factory
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Tata cara penggunaan media video animasi berdasarkan tata cara
penggunaan aplikasi youtube pada umumnya yakni:
a.

Bukalah Link Youtube

b.

Bukalah setiap link yang tersedia dengan kode penomoran berdasarkan
urutan yang digunaka.

c.

Tontonlah, simaklah dan pahamilah setiap materi yang disajikan pada
setiap video animasi yang berisi materi.

d.

Tutuplah media video animasi, kembali pada link Youtube setelah
sesesai digunakan.

Pengembangan media pembelajaran daring berupa media video animasi
sangat dibutuhkan pada masa pandemi covid -19. Dengan adanya perkembangan
teknologi yang semakin luas, demikian juga pengemabangan media
pembelajaran semakin beragam, salah satunya adalah media video animasi.
Media video animasi memiliki keunggulan dan kelemahan yang masih
ditemukan dalam kegiatan pembelajaran dairing (Maulana, 2020) dapat
dijabarkan sebagai berikut

Kelebihan media vodeo animasi adalah:
a.

Mampu memvisualkan materi dalam unsur gambar, tulisan, audio,
gerakan dilengkapi dnegan background dan backsound yang menarik
dan bervariasi

b.

bersifat jangka panjang
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c.

sajian menarik

d.

menekan tingkat kebosanan serta kejenuhan.

Kelemahan media video animasi adalah
a.

Media video animasi bersifat online dan membutuhkan jaringan
internet.

b.

Media video animasi memiliki kerumitan yang kompleks

c.

Proses desain media video animasi membutuhkan waktu yang lama

Petunjuk penggunaan media video animasi
Berikut adalah petunjuk penggunaan media video animasi di antaranya
adalah aplikasi youtube pada umumnya yakni:
a.

Bukalah Link Youtube

b.

Bukalah setiap link yang tersedia dengan kode penomoran berdasarkan
urutan yang digunakan.

c.

Tontonlah, simaklah dan pahamilah setiap materi yang disajikan pada
setiap video animasi yang berisi materi.

d.

Tutuplah media video animasi, kembali pada link Youtube setelah
selesai digunakan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
27

Konten Isi Materi Video Animasi.
Media video animasi yang dikembangkan berisi materi IPA Biologi
pada kelas VII SMP yaitu “Ciri- Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup”. Dengan
demikian terdapat gambaran secara garis besar materi yang akan dikembangkan
melalui media video animasi antara lain:
K.D 3.2 Mengklasifikasikan

makhluk

hidup

dan

benda

berdasarkan

karakteristik yang diamati.
K.D 4.2 Menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di
lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati.
Jabaran garis besar materi yang dikembangkan dalam media video
animasi yakni
a.

Ciri-ciri makhluk hidup

b.

Pengertian taksonomi

c.

Tata nama ganda

d.

Urutan takson hewan dan tumbuhan dari tingkat tertinggi sampai ke
tingkat Terendah.

e.

Klasifikasi lima kingdom yaitu: Monera, Protista, Fungi, Plantae,
Animalia.
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G. Materi Ciri-Ciri dan Klasifikais Makhluk Hidup
KD 3.2. Mengklasifikasikan

makhluk

hidup

dan

Benda

berdasarkan

karakteristik yang diamati.
KD 4.2. Menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di
lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati.

1.

Ciri-Ciri Makhluk Hidup.
Makhluk hidup di bumi memiliki karakteristik dan ciri-ciri masing-

masing berdasarkan habitat dimana dia hidup, bertumbuh dan berkembang.
Diketahui pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup memiliki delapan ciri
khas yakni
a.

Makhluk hidup dapat bergerak.

b.

Makhluk hidup memerlukan makanan

c.

Makhluk hidup dapat bernafas.

d.

Makhluk hidup mampu berkembangbiak.

e.

Makhluk hidup dapat mengeluarkan zat sisa.

f.

Makhluk hidup dapat bertumbuh.

g.

Makhluk hidup peka terhadap rangsangan.

h.

Makhluk hidup mampu beradaptasi.
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2.

Klasifikasi Makhluk Hidup.
Berdasarkan ciri-cirinya maka makhluk hidup dapat diklasifikasi

berdasarkan:
a. Tahapan klasifikasi.
b. Urutan taksonomi dalam kalsifikasi.
c. Kunci identifikasi.
d. Metode penamaan ilmiah.
e. Manfaat klasifikasi.
f. Perkembangan sistem klasifikasi

3.

Klasifikasi Lima Kingdom
Klasifikasi makhluk hidup didasarkan pada kingdom sehingga dapat

dikelompokan menjadi lima kingdom diantaranya adalah:
a.

Kingdom Monera.

b.

Kingdom Protista.

c.

Kingdom Fungi.

d.

Kingdom Plantae

e.

Kingdom Animalia.
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H. Hasil Penelitian Relevan
Beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengembangan produk
media video animasi berbasis animaker pada materi ciri-ciri dan klasifikasi
makhluk hidup kelas Vll SMP yakni Halim (2017), Siti (2020), dan Adi (2020).
Ketiga penelitian tersebut menjadi sumber referensi dan memiliki perbedaan
dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Letak perbedaan penelitian yang
terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat pada
skema berikut:

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Relevan
No
Penulis
1. Halim (2017)

Judul
Pengembangan video
pembelajaran
IPA
pada
materi
pencemaran
dan
kerusakan lingkungan
untuk siswa SMP kelas
VII.

2.

Siti (2020)

Pengembangan media
pembelajaran video
animasi
berbasis
powtoon pada materi
bangun ruang sisi
datar kelas Vlll SMP.

3.

Adi (2020)

Pengembangan video
pembelajaran animasi
sistem
pernapasan
mausia sebagai upaya
mendukung

Hasil
Hasil penelitian menunjukan bahwa
media pembelajaran video yang
dikembangkan dapat meningkatkan
efektivitas pembelajaran. Hal ini
dibuktikan
dengan
presentasi
ketuntasan peserta didik dengan hasil
skor rata-rata 92.67% serta layak untuk
diujicoba.
Hasil penelitian menunjukan bahwa
media pembelajaran video animasi
berbasis Pwtoon yang dikembangkan
dapat meningkatkan prestasi peserta
didik. Hal ini dibuktikan dengan
presentasi ketuntasan peserta didik
dengan hasil skor rata-rata 91 % dan
93 % dengan kategori sangat layak,
kelayakan respon peserta didik dengan
hasil 87 % dan 88 % dengan kategori
sangat menarik dan efektif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa
media pembelajaran video yang
dikembangkan dapat meningkatkan
pemahaman materi pembelajaran. Hal
ini dibuktikan dengan presentasi
ketuntasan peserta didik dengan hasil
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No

Penulis

Judul
Hasil
kebijakan belajar di skor rata-rata 80 % termasuk kategori
rumah.
cukup valid, berdasarkan alih materi
75 % tergolong cukup valid.
Berdasarkan hasil uji coba individu
92,5 % tergolong valid berdasarkan
hasil validasi tes dan pengemabngan
media video animasi yang layak
dikembangkan
dalam
proses
pembelajaran.

Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian relevan, maka
manfaat yang diperoleh dari ketiga penelitian di atas adalah mampu memberikan
gambaran terhadap peneliti dalam pengembangan media pembelajaran jenis
digital agar mampu diterapkan pada masa pandemi secara daring seperti PPT
interaktif, Games Online, Video Animasi, dan Desain Aplikasi pembelajaran
android lainnya. Berdasarkan pengembangan media jenis digital tersebut maka,
peneliti akan mengembangkan media jenis digital berupa Video Animasi
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Keterbaruan penelitian dapat dilihat pada bagan berikut ini
Halim (2017)
 Pengembangan
video
pembelajaran IPAKelas
VII SMP.
 Materi pencemaran dan
kerusakan lingkungan.
 Model
pengembangan
ADDIE.
 Media dikemas dalam
bentuk video.

Siti (2020)






Pengembangan
media
pembelajran
video
animasi berbasis powtoon
kelas Vlll SMP/MTS.
Materi Bangun Ruang
Sisi Datar
Menggunakan
aplikasi
Pwtoon
Media dikemasa dalam
bentuk video animasi.

Adi (2020)
 Pengembangan video
pembelajaran animasi
kelas VIII SMP.
 Materi
sistem
pernapasan mausia.
 Model pengembangan
Sadiman
 Media dikemas dalam
bentuk video animasi.

Penelitian yang dilakukan:
“Pengembangan Media Video Animasi Berbasis Animaker pada Materi Ciri-Ciri dan
Klasifikasi Makhluk Hidup Kelas Vll”
1.
2.
3.
4.

Pengembangan media video animasi untuk siswa kelas VII.
Materi Ciri-Ciri dan Kalsifikasi Makhluk Hidup.
Menggunakan aplikasi Animaker tipe 2 D.
Media dikemas dalam bentuk soft file dan link You Tube pribadi peneliti Liman Advensia

Gambar 2.2. Literatur Map Keterbaruan Penelitian
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I. Kerangka Berpikir
Materi “Ciri-ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup merupakan materi yang luas.
Keluasan materi membutuhkan media pembelajaran yang efektif dalam
penyampaian materi. Salah satu cara adalah diterapkan secara kreatif dan inovatif
untuk menekan tingkat kebosanan dan kejenuhan dari peserta didik. Berdasarkan
hasil wawancara analisis kebutuhan bersama pendidik khususnya Guru IPA dari ke
lima sekolah serta pengalaman PLP PP selama masa pandemi covid-19, pendidik
mengatakan bahwa dalam mempelajari materi “Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk
Hidup” pendidik menggunakan media seperti gambar, PPT, dan video (youtube)
yang berisi materi pembelajaran. Akan tetapi masih ditemukan kendala seperti
tingkat kebosanan dan kejenuhan peserta didik dalam mempelajari materi serta
belum sepenuhnya memahami materi Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup
secara baik.
Salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah menciptakan
produk pembelajaran yang bervariasi dan bersifat interaktif disesuaikan dengan
kondisi dan situasi di sekolah untuk membangkitkan keaktifan dan partisipasi
peserta didik dalam memahami meteri “Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup”.
Oleh karena itu, peneliti akan mengembangkan produk yakni media video animasi
berbasis Animaker pada materi “Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup” pada
kelas VII SMP. Penelitian ini didukung oleh penelitian relevan Adi (2020) tentang
pengembangan video pembelajaran animasi pada “Materi Sistem Pernapasan
Manusia” yang layak diujicobakan.
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Permasalahan:
1. Meningkatnya kejenuhan dan kebosanan dalam pembelajaran
2. Menurunnya keaktifan dan partisipasi peserta didik
3. Menurunnya hasil akhir belajar peserta didik.
4. Lemahnya pemahaman Materi Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup
5. Guru merasa bahwa media pembelajaran yang digunakan selama pembelajaran daring
memberatkan peserta didik

Penelitian Relevan
Halim (2017), Siti (2020), Adi (2020)

Solusi Alternatif:
PPT Interaktif, Games Online, Video Animasi, Aplikasi Android

Solusi:
Pengembangan Media Video Animasi berbasis Animaker pada materi “Ciri-Ciri dan Klasifikasi
Makhluk Hidup”

Output dan Harapan
Produk berupa video animasi yang memuat materi Ciri-ciri dan Klasifikais Makhluk hidup pada kelas VII.
Kelebihan media video animasi: Mampu memvisualkan materi dalam unsur gambar, tulisan, audio, dan
gerakan dilengkapi dengan background dan backsound yang menarik dan bervariasi, bersifat jangka
panjang panjang, sajian menarik dan menekan tingkat kebosanan serta kejenuhan.

Gambar 2.3. Kerangka Berpikir
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah Reseach and Development. Reseach and
Development merupakan penelitian yang bertujuan menghasilkan produk
terbaru berdasarkan pengujian keefektifan hasil produk Sugiyono, (2015).
Penelitian ini menerapkan lima langkah sebagai prosedur penelitian yang
dikembangkan oleh Borg dan Gall. Tahap awal yakni proses pengumpulan data
sebagai dasar dalam menyusun analisis kebutuhan, melakukan pengujian produk
yang dapat diimplementasikan ke dunia pendidikan secara daring. Produk yang
menjadi hasil analisis kebutuhan dan implementasi adalah media pembelajaran
video animasi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian pengembangan media
yang berorientasi menghasilkan produk pembelajaran pada bidang pendidikan.
Mengacu pada metode penelitian yang dilakukan, dapat diketahui
bahwa hasil produk suatu penelitian tidak selalu berbentuk benda atau prangkat
keras (Hadware) melainkan dapat juga diproduksi dalam bentuk perangkat lunak
(Software). Jenis produk perangkat lunak (Software) menjadi salah satu cara
dalam

menjawab

rumusan

masalah

secara

sistematis

dan

ilmiah

(Mulyantiningsih, 2013).
Model penelitian ini mengacu pada tujuan pokok yaitu, mengamati,
mengkaji, menganalisis, dan mendeskripsikan data dan informasi tentang
bagaimana proses pengembangan media video animasi berbasis Animaker pada
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materi “Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup” kelas VII dan keefektifan
penerapan media video animasi pembelajaran dalam proses belajar mengajar.
Untuk dapat mendukung peneliti dalam menjalankan penelitian ini, maka perlu
adanya pemaparan data dan informasi yang ditemukan peneliti di lapangan, di
mana dibutuhkan pendekatan metodologi Reseach and Development atau
penelitian dan pengembangan, agar dapat mencapai hasil yang maksimal dalam
penelitian tersebut.

B. Definisi Operasional Penelitian
Definisi Operasional penelitian yang diterapkan dalam pengembangan
pembelajaran video animasi diantaranya adalah:
Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengembangkan materi “Ciri- Ciri
dan Klasifikasi makhluk hidup”. Ciri-Ciri dan Klasifikasi makhluk hidup
merupakan bagian dari materi IPA Biologi kelas VII yang tercantum dalam KD
3.2 Mengklasifikasikan Makhluk Hidup dan Benda berdasarkan Karakteristik
yang diamati. Hal ini merupakan salah satu materi yang mempelajari tentang
sistematika pengelompokan makhluk hidup baik tumbuhan dan hewan. Untuk
mempelajari semua itu, maka peneliti menggunakan Media Pembelajaran Video
Animasi berbasis Animaker
Kemajuan dan perkembangan teknologi digital yang begitu pesatnya,
sangat memungkinkan format sajian video beragam dan dapat diakses setiap
waktu oleh siapa pun dan dimana saja orang berada. Hal itupun di dukung
dengan jaringan internet yang stabil (Daryanto 2010). Media pembelajaran
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berbasis Animaker merupakan media pembelajaran yang berupa video animasi
berdasarkan desain melalui Software Animaker dan Software pendukung lainnya
yakni Pinnacle Studio, Formet Factory, dan Audacity. Di samping itu Media
pembelajaran visual digunakan karena mampu menyampaikan pesan lebih
efektif, menarik, cepat, mudah, dan efisien serta mampu menekan tingkat
kebosanan dan kejenuhan peserta didik selama proses pembelajaran daring.
Media video animasi berbasis Animaker sangat memungkinkan segala sesuatu
seperti sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak, dan tulisan
secara bersamaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Media video
animasi dapat dimanfaatkan sebagai salah satu program pembelajaran daring.

C. Langkah-Langkah Penelitian Pengembangan
Pengembangan media perluh dukungan dari berbagai model desain
untuk menciptakan suatu produk baru yang efektif, efisien dan praktis dalam
setiap implementasi. Berikut merupakan langkah-langkah desain penelitian
pengembangan media pembelajaran Video animasi berbasis Animaker pada
materi “Ciri- Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup” Kelas VII. Salah satu faktor
mendasar peneliti melakukan pengembangan media video animais berbasis
Animaker pada materi “Ciri- Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup” diantaranya
adalah:
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1.

Potensi dan Masalah
Peneliti melakukan penggalian potensi dan permasalahan berdasarkan

kegiatan wawancara terhadap pendidik (Guru IPA) kelas VII yang berkaitan
dengan analisis kebutuhan pembelajaran daring yakni media dan materi. Potensi
dan permasalahan ditemukan pada ke lima sekolah diantaranya SMP Kanisius
Gayam Yogyakarta, SMP Tamansiswa Yogyakarta, SMPN 2 Depok, SMP
Pangudi Luhur Yogyakarta, dan SMP N 4 Pakem. Kegiatan wawancara dan
survei analisis kebutuhan pembelajaran peneliti menggunakan naskah
wawancara yang telah direvisi oleh dosen pembimbing pada bulan Oktober
2020.
Dari hasil wawancara kelima sekolah tersebut peneliti menemukan
adanya perbedaan potensi dan permasalahan yang terjadi, dimana hanya terdapat
dua sekolah (SMP Pangudi Luhur Yogyakarta dan SMP N 4 Pakem) yang
memenuhi standar pendidikan daring baik sarana prasarana dan proses
pengaplikasian baik oleh pendidik dan peserta didik. Sedangkan tiga sekolah
lainnya (SMP Kanisius Gayam Yogyakarta, SMP N 2 Depok, dan SMP
Tamansiswa Yogyakarta) masih mengalami permasalahan dari aspek sarana,
prasarana, dan proses pengaplikasian oleh pendidik dan peserta didik.

2.

Pengumpulan Informasi
Kegiatan pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara

mencatat, merangkum dan mengelompokan setiap poin hasil wawancara.
Pengumpulan data dan informasi dari kelima sekolah sebagai sumber
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pertimbangan bagi peneliti dalam menciptakan produk pembelajaran.
Berdasarkan data dan informasi tersebut peneliti melakukan studi literatur dari
buku, jurnal, dan hasil penelitian terkait sebagai bahan referensi dalam
membantu proses pengembangan produk pembelajaran yakni media video
animasi berbasis Animaker pada materi “Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk
Hidup”.

3.

Desain Produk
Peneliti menerapkan metode Research and Developmnet karena

Research mengarah pada sebuah penelitian sedangkan Developmnet mengarah
pada pengembangan media pembelajaran secara efektif dan efisien. Desain
produk dilakukan setelah pengumpulan data dan informasi. Oleh karena itu,
diterapkan perencanaan produk yakni media video animasi secara virtual dengan
mengkombinasikan desain audio, gambar, tulisan, dan gerakan menggunakan
Software Animaker.
Langkah dan skenario pengembangan media video animasi berdasarkan
penelitian dan pengemabangan metode Research and Development (Sugiyono,
2015). Langkah dan skenario ini bersifat longitudinal dan bertahap.
Menciptakan produk baru diperluhkan penelitian yang bersifat analisis
kebutuhan untuk menguji keefektifan produk agar dapat berfungsi di masyarakat
luas secara efektif dan efesian.
Langkah dan skenario yang akan dikembangkan dapat dijabarkan
sebagai berikut
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PERMASALAHAN

PENGUMPULAN

DESAIN

DATA

PRODUK

VALIDASI

UJI COBA
PRODUK

REVISI PRODUK

REVISI DESAIN

DESAIN

UJI COBA

REVISI

PEMAKAIAN

PRODUK

PRODUKSI
MASAL

Gambar 3.1. Langkah-langkah Pengembangan Metode Research
and Development Sumber: (Sugiyono 2015).
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Tahap 1 Potensi dan Masalah

Wawancara Analisis Kebutuhan
kepada 5 Guru IPA Kelas VII
SMP

Tahap 2 Pengumpulan Data
Hasil Analisis Kebutuhan

Pengumpulan
Data

Studi Literatur

Tahap 3 Desain Produk
Tahap Pra
Produksi

Tahap Produksi

Tahap Pasca Produksi

Tahap 4 Validasi Desain
Validasi oleh Ahli Media
Evaluasi Desain
Produk Video
Animasi

Validasi oleh Ahli Materi
Validasi oleh Praktisi
Pembelajaran

Tahap 5 Revisi Desain
Hasil Evaluasi Desain
Produk

Penyempurnaan Desain
Produk

Gambar 3.2 Prosedur pengembangan media Video Animasi Berbasis
Animaker
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Desain produk diawali dengan penemuan ide kreatif pengembangan
media pembelajaran yakni video animasi berbasis Animaker melalui sumber
literatur yakni jurnal, youtube, dan hasil penelitian yang disesuaikan dengan
materi pembelajaran yakni “Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup”
berdasarkan desain produk yang sudah direncanakan agar dapat sesuai dan
efektif dalam pengaplikasian sebagai media pembelajaran untuk materi “CiriCiri dan Kasifikasi Makhluk Hidup”. Pada setiap video animasi disisipkan
gambar bergerak dengan audio dan materi mengenai “Ciri- Ciri dan Kasifikasi
Makhluk Hidup” sesuai dengan urutan materi pada buku paket yang menjadi
sumber acuan. Berdasarkan alasan tersebut, Peneliti menerapkan skenario dan
storyboard yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
a.

Keseluruhan penyampaian materi akan dilakukan selama tiga kali
pertemuan.

b.

Durasi waktu setiap pertemuan adalah 3 JP yakni (3 x 40 menit).

c.

Waktu yang dibutuhkan dalam setiap pertemuan 3 JP melibatkan 17.00
menit sampai 32.07 menit. Peserta didik menyaksikan pembelajaran
melalui media video animasi, dilanjutkan dengan proses diskusi
kelompok, presentasi, tanya jawab dan penugasan baik melalui LKPD
secara individu.

d.

Media video animasi yang dirancang memiliki tiga buah video yang
terbagi menjadi tiga kali pertemuan yakni video pertama mencakup
materi Ciri-Ciri Makhluk Hidup, video kedua mencakup materi
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e.

Klasifikasi Makhluk Hidup, sedangkan video ketiga mencakup materi
Pengembangan Sistem klasifikasi Lima Kingdom.

f.

Video pertama akan dikemas dalam satu buah video dengan
pembahasan materi pada KD 3.2.1 sampai 3.2.3.

g.

Video kedua akan dikemas dalam satu buah video dengan pembahasan
materi pada KD 3.2.4 sampai 3.2.5.

h.

Video ketiga akan dikemas dalam satu buah video dengan pembahasan
materi pada KD 3.2.6 sampai KD 3.2.7.

Membantu berjalannnya pengaplikasian media pembelajaran video
animasi dengan materi “Ciri- Ciri dan Kasifikasi Makhluk Hidup” maka
dijabarkan skema animasi media video sebagai berikut:
a.

Pembukaan kelas selama 10 menit

b.

Tahap Inti selama 20 menit.

c.

Tahap Penutup selama 10 menit.

Makhluk hidup memiliki karakteristik dan ciri-ciri yang khas
berdasarkan habitat dimana ia hidup, bertumbuh dan berkembang. Oleh karena
itu, dalam Materi “Ciri- Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup” peneliti akan
mengembangkan secara keseluruhan materi “Ciri- Ciri dan Klasifikasi Makhluk
Hidup” yang mencakup
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a.

Ciri- Ciri Makhluk Hidup

b.

Klasifikasi Makhluk Hidup

c.

Pengembangan Sistem Klasifikasi Lima Kingdom.

Dalam mendesain produk tersebut, dilakukan dua tahap pendesaian
yakni tahap pertama: memilih dan menetapkan Software yang akan digunakan.
Tahap kedua adalah merancang dan mengembangkan naskah dalam bentuk
flowchart (Diagram Alir). Pada tahap pertama, peneliti akan berhadapan dengan
Software untuk membuat video animasi dan fiture-fiture pendukungnya seperti
Animakaer, Pinnacle Studio, Formet Factory, dan Audacity. Sedangkan pada
tahap kedua, peneliti dituntut untuk mampu mengubah naskah (flowchart) ke
dalam program yang berisi teks, suara, gambar, dan animasi dengan
menggunakan Software Animeker dan software pendukung lainnya (Pinnacle
Studio, Formet Factory, dan Audacity).
Pengembangan

media

video

animasi

berbasis

Animeker

ini

dikembangkan berdasarkan tiga tahap yakni: Pra Produksi, Produksi, dan Pasca
Produksi. Ketiga tahap tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a.

Pra Produksi
Pengembangan kegiatan Pra Produksi meliputi persiapan alat dan bahan

produksi seperti Laptop, Kamera, Komputer, atau Handpone, serta Software
pendukung. Software yang mendukung dalam pengembangan kegiatan pra
produksi ini adalah Software Animakaer, yang akan menjadi template
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pembuatan media video animasi. Selain itu juga perlu adanya Software
pendukung lain (Pinnacle Studio, Formet Factory, dan Audacity) yang juga
berfungsi sebagai Software pengelola dan desain grafik serta suara dalam media
video animasi. Salah satu hal pokok dalam kegiatan pra produksi adalah tahap
merancang skenario yaitu penentuan Ide atau Gagasan, Analisis Sasaran,
Penyusunan Garis Besar Media, Penyusunan Jabaran Materi, Penyusunan
Naska, dan Pengkajian Naska (Jaka 2009).
Dalam tahapan pra produksi meliputi beberapa hal yaitu Identitas
Program, Sinopsis, Treatment, Storyboard, dan Naska (Cheppy Riyana 2007).
Langkah – langkah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
1)

Identitas Program.
Identitas program adalah kegiatan analisis yang dilakukan terhadap
kegiatan produksi video animasi yang berisi identifikasi kebutuhan,
materi, situasi, dan penuangan gagasan.

2)

Isi
Isi dari identifikais program adalah judul, sasaran, tujuan, dan isi pokok
materi yang akan dikembangkan.

3)

Sinopsis
Sinopsis

adalah

ringkasan

cerita

untuk

digunakan

dalam

menyampaikan pesan secara singkat dari sebuah karya media video
animasi. Sinopsis mempunyai tujuan untuk memberikan gambaran
singkat, padat, dan jelas tentang sebuah tema dari materi yang akan
diproduksi. Selain itu juga untuk mempermudah menangkap pesan dan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
46

konsep dalam sebuah video pembelajaran. Penulisan sinopsis tidak
dalam bentuk uraian kalimat panjang melainkan dikemas dalam uraian
kalimat sederhana tentang tema dan alur dari sebuah video.
4)

Treatment
Treatment merupakan gambaran secara mendetail dari deskriptif
tentang alur cerita dalam media video animasi. Treatment akan dimulai
dari awal kemunculan gambar sampai akhir cerita sebagai sebuah
kronologi.

5)

Storyboard
Storyboard adalah bagian dari pemaparan rangkaian peristiwa yang
akan direkam dalam video animasi. Deskripsi rangkaian pristiwa
tertuang dalam gambar, tulisan, suara dan gerakan untuk menentukan
kesesuaian berdasarkan plot cerita dalam video animasi. Pembuatan
Storyboard lebih pada gambaran umum siap direkam dengan ukuran
desain per lembar berisi satu scene dan setting atau lebih dari dua
sampai tiga.

6)

Naskah
Naska merupakan hasil eksperiemen dengan Storyboar yang
dituangkan dalam bentuk naskah dengan tata urutan yang benar, jelas
dan terstruktur berdasarkan urutan video dan materi pembahasan.
Penulisan naskah dapat dibuat perhalaman dengan berkolom dua.
Kolom kiri berisi visualisasi dan kolom kanan berisi suara, dialog,
narasi, musik, efek suara dan gambar bergerak.
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b.

Produksi
Kegiatan produksi meliputi pengembangan isi materi pembelajaran

seperti pemetaan materi berdasarkan FlowChart dan merealisasikan naska ke
dalam media video animasi melalui grafis, animasi, teks, gambar, suara, dan
gerakan. Grafis dan animasi menunjukan wujud dua dimensi. Pembuatan video
animasi dimulai dengan merekam audio untuk pengisi suara video. Perekaman
menggunakan aplikasi voice recorder bawaan dari smartphone peneliti. Kualitas
audio yang lebih jerni tentu menjadi impian peneliti maka peneliti menggunakan
earphone. Peneliti merekam secara terpisah setiap scene.
Setiap scene tidak melebihi 20 detik. Selanjutnya akan beralih pada
tahap membuka aplikasi Animaker yang memliki karakter animasi berdasarkan
karakter tokoh pada cerita atau tema yang akan dikembangkan. Disamping itu
Property setingan background disesuaikan dengan ide atau tema cerita. Tahap
selanjutnya adalah proses menganimasi gambar yang telah dibuat mengikuti alur
cerita pada naskah. Jika semua scene telah disiapkan maka peneliti
menambahkan audio yang telah direkam dan menyesuaikan dengan animasi
yang sudah disusun sebelumnnya. Tahap berikutnya adalah menambahkan suara
untuk audio dengan penambahan bakcsound lagu yang menggambarkan
susasana video pembelajaran. Selanjutnya backsound dan suara narasi diatur
sedemikian agar indah jika didengarkan dan ditonton. Tahap selanjutnya adalah
setiap scene dicek kembali untuk diselaraskan dengan narasi agar menjadi media
video animasi pembelajaran yang utuh.
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c.

Pasca Produksi
Kegiatan Pasca Produksi merupakan tahap akhir yakni tahap dimana

media video animasi pembelajaran yang sudah siap akan di Revieu untuk melihat
kembali apakah ada kesalahan atau kekurangan yang harus diubah. Proses pasca
produksi diperlukan software Editing video untuk membantu kelancaran Editing
dan Mastering. Oleh karena itu, proses Editing merupakan proses merangkai
gambar dengan gambar, gambar dengan suara, suara dengan gambar, suara
dengan suara serta semua komponen dengan perpaduan gerakan sebagai salah
satu rangkaian kronologis dalam menyampaikan pesan sesuai naska dan bersifat
menarik. Editing merupakan proses menghubungkan antara shot visual atau
suara dengan shot visual atau suara lain dengan bantuan bentuk transisi agar
menjadi satu kesatuan informasi utuh.
Proses editing merupakan proses penyuntingan sebuah adegan dalam
video yakni pemotongan adegan, penambahan pemotongan video, penyisipan
transisis, pengaturan cahaya dengan softwaere agar penampilan menarik saat
dipublikasikan. Proses editing diterapkan melalui program Mixing. Program
mixing merupakan proses memadukan dan menggabungkan antara video dan
audio seperti gambar dengan tulisan, suara, dan gerakan. Sedangkan Mastering
merupakan proses memasukan file ke dalam CD, DVD atau Flashdisk sebagai
finalisasi atau akhir pembuatan video animasi. Karakteristik media video
animasi pembelajaran pada umumnya memiliki durasi singkat yang berkisar dari
7 sampai 10 menit, hal ini berdasarkan kemampuan daya ingat manusia dan
kekuatan berkonsentrasi cukup terbatas antara 15 sampai 20 menit khususnya
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usia peserta didik tingkat SMP Kelas VII menjadi salah satu bentuk menekan
tingkat kebosanan dan kejenuhan peserta didik.
Proses editing diperlukan Motion Grapich untuk Opening, Closing, dan
Typhography yang akan dijabarkan sebagai berikut:
1.

Motion Grapich merupakan salah satu grafis dalam video dan animasi
untuk menciptakan ilusi gerakan dan transformasi yang memanfaatkan
Teknologi informasi, animasi, media interaktif, dan desain. Dalam
Motion Grapich memiliki beberapa kriteria seperti: Spatial yang
merupakan pertimbangan ruangan seperti arah, ukuran, acuan, gerakan,
perubahan saat pergantian gerakan, dan hubungan pergerakan.
Temporal merupakan waktu atau durasi dan kecepaatan. Live Action
yang terdiri dari faktor-faktor kinerja kerja dalam sebuah konten
diantaranya bentuk, konteks property, bersifat sistematik. Prinsip ini
untuk menggabungkan pesan dalam sebuah desain grafis seperti tipe
huruf dan ukuran.

2.

Teknik animasi gerakan dengan susunan huruf atau teks sebagai unsur
penting yang akan dipadukan dengan animasi lainnya. Teknik animasi
tergolong dalam dua tipe yakni: teks yang bergerak tanpa ada
perubahan pada bentuk atau struktur asli jenis huruf, dan tipe perubahan
huruf dari waktu kewaktu tanpa harus bergerak.
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d.

Validasi Desain
Kegiatan validasi desain media video animasi telah dikembangkan

melalui penilaian terhadap desain produk oleh validator yang memiliki keahlian
dan keterampilan pada bidang desain media pembelajaran. Validasi desain
media bertujuan untuk mengetahui keefektifan dan kelayakan media
pembelajaran berupa kelebihan dan kekurangan dari media tersebut. Peneliti
menerapkan proses validasi menjadi dua bagian yakni validasi materi dan
validasi media.
Validasi materi akan dilakukan oleh Pendidik dan ahli materi
sedangkan validasi media akan dilakukan oleh ahli media. Validasi media
penting untuk proses revisi produk dan bertujuan untuk dikembangkan pada
dunia pendidikan daring. Oleh karena itu, proses validasi materi dan media
pembelajaran dapat dijabarkan sebagai berikut

1)

Validasi materi pembelajaran
Validasi materi pembelajaran dalam desain media video animasi
dilakukan oleh ahli materi dan dua pendidik (Guru IPA Biologi) SMP
kelas VII. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengemasan
materi “Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup” ke dalam media
pembelajaran video animasi dan keefektifan kelayakan produk yang
dikembangkan.
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2)

Validasi media pembelajaran
Validasi media pembelajaran dilakukan dengan cara memberikan
penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan desain media video
animasi yang telah dikembangkan dan bertujuan menambahkan serta
menyempurnakan keefektifan dan kelayakan produk.

e.

Revisi Desain.
Proses revisi desain media pembelajaran video animasi menjadi tahap

akhir setelah proses uji validasi. Peneliti melakukan revisi media video animasi
bedasarkan hasil koreksi dan saran dari setiap hasil uji validasi. Revisi desain
media pembelajaran bertujuan agar media video animasi yang dikembangkan
dapat digunakan dan diimplementasikan sebagai media pembelajaran yang
efektif, praktis, dan efisien di tengah masyarakat luas. Tahap ini merupakan
sebuah fase untuk mengetahui kelayakan produk baik media maupun materi
pada pembelajaran. Revisi produk dilakukan jika terdapat kelemahan atau
kendala selama pengaplikasiannya. Hasil uji coba pemakaian mengarahkan
peneliti untuk selalu mengevaluasi kinerja kerja produk sampai pada tahap
penyempurnaan.
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f.

Revisi Desain.
Proses revisi desain media pembelajaran video animasi menjadi tahap

akhir setelah proses uji validasi. Peneliti melakukan revisi media video animasi
bedasarkan hasil koreksi dan saran dari setiap hasil uji validasi. Revisi desain
media pembelajaran bertujuan agar media video animasi yang dikembangkan
dapat digunakan dan diimplementasikan sebagai media pembelajaran yang
efektif, praktis, dan efisien di tengah masyarakat luas. Tahap ini merupakan
sebuah fase untuk mengetahui kelayakan produk baik media maupun materi
pada pembelajaran. Revisi produk dilakukan jika terdapat kelemahan atau
kendala selama pengaplikasiannya. Hasil uji coba pemakaian mengarahkan
peneliti untuk selalu mengevaluasi kinerja kerja produk sampai pada tahap
penyempurnaan.

D. Spesifikasi Produk
Spesifikasi produk yang dihasilkan adalah sebagai berikut:
1.

Media video animasi mencakup materi “Ciri-Ciri dan Klasifikasi
Makhluk Hidup” yang merujuk pada KD 3.2 Mengklasifikasikan
Makhluk Hidup dan Benda berdasarkan Karakteristik yang diamati.

2.

Produk yang dikembangkan berupa video animasi yang selanjutnya
akan diunggah di situs youtube dengan nama account Liman Advensia.

3.

Video berisi animasi gambar, tulisan, gerakan, audio, background dan
backsound.
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4.

Media video animais dapat dioperasikan menggunakan semua media
player dalam perangkat operating system smartphone dan komputer
atau Laptop.

5.

Video 1: (https://youtu.be/qaHbXlze9ro) : Ciri-Ciri Makhluk Hidup
dan Makhluk Tak Hidup dengan durasi: 17.00 menit, Video 2:
(https://youtu.be/aQngVorSHLE) : Klasifikasi Makhluk Hidup dengan
durasi: 26.03 menit, Video 3: (https://youtu.be/s5kX6FHN_Xw) :
Klasifikasi Lima Kingdom dengan durasi: 32. 07 menit.

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data menjadi sebuah alat dalam mengambil data.
Teknik ini disesuaikan berdasarkan pertimbangan kualitas alat yakni validitas,
realibilitas dan kepraktisan yang mencerminkan besar kecilnya biaya, kualifikasi
setiap orang dalam menggunakannya, serta tingkat kemudahan dan kesukaran
dalam penggunaan produk di dunia pendidikan. Peneliti menerapkan teknik
pengumpulan data berupa wawancara dan Pengisian Kuisioner. Kedua Metode
tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut

1.

Metode Wawancara
Teknik wawancara diterapkan melalui proses penyusunan panduan

pertanyaan berkaitan dengan materi “Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup”
dan pengembangan media pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik IPA
kelas VII. Data pendukung berdasarkan teknik panduan pertanyaan wawancara
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dari kelima sekolah diantaranya adalah: SMP Pangudi Luhur, SMP N 2 Depok,
SMP Kanisius Gayam Yogyakarta, SMP N 4 Pakem, SMP Tamansiswa
Yogyakarta.

2.

Metode Kuisioner
Instrument teknik pengumpulan data berupa pertanyaan atau

pernyataan wawancar secara tertulis kepada responden untuk mendapatkan
jawaban dan kuisioner validasi produk oleh para ahli. Kuisioner validasi produk
terbagi menjadi dua golongan yakni kuisioner validasi materi dan media.
Validasi materi akan diberikan kepada ahli materi dan dua orang pendidik IPA
Kelas VII sedangkan validasi media akan diberikan kepada ahli media.

Metode kuisioner berbentuk Checklist dalam bentuk empat kategori
yang akan diberikan kepada ahli media sebagai sumber kelayakan media
sedangkan untuk ahli materi dan pendidik IPA Kelas VII sebagai sumber
kelayakan isi materi yang dikolaborasikan melalui media video animasi
berdasarkan indikator, tujuan pembelajaran, dan kurikulum yang sedang
berlaku.
Hasil kegiatan teknik pengumpulan data membantu peneliti dalam
mengetahui permasalahan pembelajaran selama daring serta menemukan solusi
dalam mengatasi permasalahan. Selain itu, teknik pengumpulan data membantu
peneliti dalam mengetahui kelebihan dan kekurangan produk pengembangan
sebagai media pembelajaran daring serta sebagai sumber revisi desain.
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Berdasarkan teknik dan instrumen pengumpulan data, dapat dijabarkan
daftar panduan pertayaan wawancara yang digunakan selama melakukan analisis
kebutuhan disetiap sekolah diantaranya adalah:

Table 3. 1. Kisi-Kisi Pertanyaan Analisis Kebutuhan
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aspek Pertanyaan Analisis Kebutuhan
Identitas Guru
KKM dan Standar Ketuntasan
Perbandingan Hasil Belajar
Kompetensi Dasar
Media Pembelajaran Daring
Fasilitas Pendukung
Model Pembelajaran Daring
Metode Pembelajaran Daring
Kesulitan atau Kendala dalam Pembelajaran
Keterlibatan Peserta Didik dalam Proses
Pembelajaran
11. Aspek Kompetensi, Penilaian dan Evaluasi
Pembelajaran
13. Pengalaman Belajar Daring
14. Pengembangan Media Belajar Interaktif

No Pertanyaan
1
2
3
4,5
6,7,8,9
10
11
12
13
14
15,16,17
18
19

Tabel 3. 2. Panduan Pertanyaan Wawancara Analisis Kebutuhan
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pertanyaan
Nama Bapa / Ibu? Sudah berapa lama Bapa / Ibu
mengajar mata pelajaran IPA?
Berapa Standar Ketuntasan KKM mata pelajaran
IPA?
Bagaimana perbandingan hasil belajar mata
pelajaran IPA pada saat luring dan daring?
Selama pembelajaran daring, K.D mana saja
yang digunakan dalam KBM?
Apakah terdapat K.D yang dirasa sulit dalam
pembelajaran IPA selama daring?
Apakah ada media pembelajaran yang
dimanfaatkan oleh Bapa/Ibu dalam menunjang
proses pembelajaran daring?

Jawaban
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No
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

Pertanyaan
Media pembelajaran apa saja yang Bapa/Ibu
terapkan dalam pembelajaran daring?
Bagaimana pemahaman atau pandangan
Bapa/Ibu dalam pemanfaatan media tersebut
selama pembelajaran daring?
Apakah
Bapa/Ibu
sudah
pernah
mengembangkan media pembelajaran interaktif?
Seperti apa ketersediaan sarana/prasarana dari
sekolah untuk menunjang proses pembelajaran
daring?
Model pembelajaran seperti apa yang diterapkan
selama pembelajaran daring pada mata pelajaran
IPA?
Metode seperti apakah yang diterapkan selama
pembelajaran daring pada mata pelajaran IPA?
Selama proses pembelajaran daring, kendala apa
saja yang dialami/ditemukan (materi, media,
model dan metode)?
Bagaimana partisipasi dan keaktifan siswa dalam
merespon kegiatan pembelajaran daring?
Bagaimana kemampuan hasil belajar siswa pada
aspek (kognitif, afektif dan psikomotorik)
selama daring?
Bagaimana Bapa/Ibu menilai kemampuan siswa
selama proses pembelajaran (kognitif, afektif,
psikomotorik)
Seperti apakah teknik evaluasi yang diterapkan
dalam menilai kemampuan siswa pada aspek
(kognitif, afektif dan psikomotorik) selama
daring?
Harapan apa dari Bapa/Ibu terhadap
keberhasilan siswa dan proses pembelajaran
kedepannya?
Apa pendapat Bapa/Ibu terhadap pengembangan
media interaktif dalam pembelajaran daring?

Jawaban
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Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrumen Lembar Validasi Pengemabangan Media
Pembelajaran Video Animasi untuk Ahli Materi.
Aspek
yang
dinilai
Materi

Indikator
Kesesuaian isi materi berdasarkan KI, KD,
dan Indikator Materi Pembelajaran
Kesesuaian
penyajian
materi
berdasarkan
indikator
didalam
RPP
Kesesuaian
tujuan
pembelajaran
dengan isi materi
Cakupan
dan
kedalaman
indikator pembelajaran
Kejelasan
ringkasan
materi
dalam
media
pembelajaran
yang
mudah dipahami
Kesesuaian
media
pembelajaran
dengan
materi
“Ciri-Ciri
dan
Klasifikasi Makhluk Hidup”.
Pembaruan materi pembelajaran
Kelengkapan bahan pengajaran
Meningkatkan
keaktifan
dan
partisipasi belajar peserta didik
Kesesuaian
berdasarkan
tingkat
karakteristik
peserta
didik
kelas
VII
Kesesuaian
media
pembelajaran
dengan
tingkat
kemampuan
peserta didik
Kejelasan
tulisan,
suara,
gambar,
dan gerakan dalam media video
animasi.

Nomor
Jumlah
Instrumen Butir
1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1
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Tabel 3.4 Kisi-Kisi Instrumen Lembara Validasi Pengembangan Media
Pembelajaran Video Animasi untuk Ahli Media
Aspek yang
dinilai
Media

Indikator

Nomor
Instrument
1 - 10

Jumlah
Butir
10

Aspek Tampilan dan Penggunaan

1-5

5

Aspek Bahasa

1-3

3

Aspek Kelayakan Tampilan

1-3

3

Aspek Komunikasi Visual

F. Tenik Analisis Data
Analisis data sangat menentukan kelayakan penelitian dan berfungsi
sebagai bagian penting dalam menyimpulkan hasil penelitian. Analisis data
merupakan upaya pengolahan data menjadi informasi yang mudah dipahami
berdasakan karakteistik data serta menjadi jawaban atas permasalahan yang
berkaitan dengan kegiatan penelitian. Oleh karena itu, Peneliti menggunakan
teknik analisis data yang dibedakan dalam dua jenis yakni teknik analisis data
kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis data tersebut dapat dijabarkan sebagai
berikut:

1.

Analisi Data Kualitatif

Analisi data kualitatif merupakan proses analisis data dengan cara menganalisis
informasi seperti sikap, kritik, dan saran dari para ahli materi dan media terkait
pengembangan media dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan media
pembelajaran video animasi yang sedang dikembangkan oleh peneliti. Analisis

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
59

data kualitatif ini berdasarkan Skala Likert dengan skor penilaian 1 sampai 4. Skor
tertinggi adalah 4 dan skor terendah adalah 1.

2.

Analisis Data Kuantitatif
Analisis data kuantitatif merupakan proses menganalisis data dengan

cara meganalisis setiap skor yang didapatkan selama proses uji validasi oleh para
validator melalui setiap instrument kuisioner baik media dan materi
pembelajaran dengan menghitung presentasi jawaban.

Berdasarkan teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif tersebut,
maka diperoleh perhitungan nilai rata-rata dalam proses validasi oleh para
validator media dan materi (Fitri.z. Agus dan Haryaknti Nik. 2020) yang
merujuk pada rumus sebagai berikut:
X=

£i
𝒏

Keterangan:
X: Nilai Rata-Rata Perindikator
£i: Jumlah Total Nilai Jawaban dari Responden
n: Banyaknya Responden

Hasil perhitungan rata-rata validasi oleh ahli materi dan media yang
telah diperoleh dengan rumus diatas maka akan dikonversikan kedalam
perhitungan Skala Interval berdasarkan Skala Likert. Menurut (Riyanto Slamet
dan Hatmawan. A. Aglis. 2020) untuk mengetahui formulasi dalam mengetahui
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Interval perhitungan penelitian dengan menggunakan Skala Likert yang
diterapkan dalam rumus sebagai berikut:
Rumus:
R.S =

𝑴−𝑵
𝑩

Keterangan:
R.S = Rentang Skala
M = Angka Tertinggi dalam Pengukuran
N = Angka Terendah dalam Pengukuran
B = Banyak Kelas yang Dibutuhkan

Peneliti menggunakan Skala Likert dengan 4 kategori atau pola
penskoran yakni:
Skor 1: Sangat Tidak Baik.
Skor 2: Kurang Baik.
Skor 3: Baik
Skor 4: Sangat Baik.

Rentang skala berdasarkan Skala Likert yang menerapkan skor minimal
1 dan skor maksimal 4 maka peneliti menggunakan rumus sebagai berikut:
RS =

𝑴−𝑵
𝑩

=

𝟒−𝟏
𝟒

= 0.75
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Hasil perhitungan rentang skala yang diperoleh bedasarkan Skala Likert
maka dapat diketahui bahwa jarak antar setiap kategori adalah 0,75. Oleh karena
itu, dapat dikelompokan setiap rentang skala sebagai berikut:

Tabel 3.5. Skala L ikert
Kategori
Sangat Baik
Baik
Kurang Baik
Sangat Kurang Baik

Interval Skor
3.25 ≤ x ≤ 4
2.5 ≤ x < 3.25
1.75 ≤ x < 2.5
1 ≤ x < 1.75

G. Indikator Keberhasilan Penelitian
Keberhasilan sebuah penelitian berdasarkan indikator pendukung
diantaranya adalah:
1.

Kualitas produk Video Animasi Berbasis Animaker pada Materi CiriCiri dan Klasifikasi Makhluk Hidup Kelas Vll, minimal termasuk
dalam kategori “Baik” sesuai pedoman konversi data kuantitatif ke
kualitatif yang digunakan.

2.

Media Video Animasi Berbasis Animaker pada Materi Ciri-Ciri dan
Klasifikasi Makhluk Hidup Kelas Vll, layak untuk diujicobakan kepada
peserta didik kelas VII dalam skala terbatas setelah melalui revisi
produk berdasarkan saran validator.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kebutuhan
Penelitian dan pengembangan produk menghasilkan output berupa
media video
animasi berbasis animaker pada materi ciri-ciri dan klasifikais makhluk hidup
untuk kelas VII. Hasil penelitian ini berdasarkan dengan data hasil survey
analisis kebutuhan terhadap lima sekolah, deskripsi pengembangan produk awal,
hasil validasi produk, dan hasil revisi serta kajian penyempurnaan produk.
Kegiatan awal dalam melakukan proses pengembangan media
pembelajaran adalah melakukan survey analisis kebutuhan di sekolah pada
tingkat SMP khususnya kelas VII. Analisis kegiatan yang dimaksudkan berupa
observasi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh peneliti pada saat
menjalankan program PLP PP pada bulan Juli 2020 dan bulan Oktober 2020
dalam program R&D. Sekolah yang menjadi pusat kajian dalam kegiatan
analisis kebutuhan adalah SMP Pangudi Luhur Yogyakarta, SMP Negeri 4
Pakem, SMP Negeri 2 Depok, SMP Kanisius GAYAM Yogyakarta dan SMP
Tamansiswa Yogyakarat.
Berdasarkan hasil survey analisis kebutuhan di lima sekolah selama
program PLP PP dan R&D melalui kegiatan observasi ditemukan bahwa
penggunaan media pembelajaran dalam proses kegiatan belajar mengajar selama
masa pandemi covid-19 khususnya pada tingkat SMP sangat minim yang
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mengakibatkan adanya permasalahan seperti: meningkatnya kejenuhan dan
kebosanan dalam pembelajaran, lemahnya keaktifan dan partisipasi peserta
didik, hasil akhir belajar peserta didik yang kurang memuaskan, lambannya
pemahaman materi Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup, serta media
pembelajaran daring yang

memberatkan peserta didik. Dengan adanya

permasalahan tersebut maka, dapat dijabarkan hasil wawancara analisis
kebutuhan ke lima sekolah sebagai berikut:
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Tabel 4.1 Daftar Hasil Survey Analisis Kebutuhan di Lima Sekolah

Aspek

SMP
Pangudi SMP N 4 Pakem
Luhur Yogyakarta

KKM
Perbandingan hasil
Belajar Luring dan
Daring

75
Hasil Pembelajaran
luring tinggi dan
daring
rendah
(Pemahaman
Materi)
KD Semua
K.D
diterapkan
dan
bersifat
esensial
(kurikulum 2013)

Penerapan
selama
pembelajaran
Daring
Kesulitan
pembelajaran pada
KD tertentu
Media
pembelajaran:
Pemanfaatan dan
Penerapan media

Model
pembelajaran

PPT,
Video
(Youtube), Google
Cllasroom, Zoom,
WhatsApp Group,
Google Meet dan
Alam sekitar.
Discovery
Learning.

80
Hasil pembelajaran
luring dan daring
masih seimbang
(Fasilitas sekolah
memadai)
Semua
K.D
diterapkan
dan
bersifat
esensial
(kurikulum 2013)

PPT,
Video
(Youtube), Google
Cllasroom, Zoom,
WhatsApp Group,
Google Meet dan
Alam sekitar.
Discovery
Learning.

SMP N 2 Depok

SMP
Kanisius SMP Tamansiswa
Gayam Yogyakarta Yogyakarta

75
Hasil Pembelajaran
luring tinggi dan
daring
rendah
(Pemahaman
Materi)
Semua
K.D
diterapkan
dan
bersifat
esensial
(kurikulum 2013)
Kesulitan
dalam
praktikum
hanya
pada
observasi
mandiri
PPT,
Video
(Youtube), Google
Cllasroom, Zoom,
WhatsApp Group,
Google Meet dan
Alam sekitar.
Discovery Learning
dan Eksperimen.

70
Hasil pembelajaran
luring lumayan dan
daring lebih baik.

64

Semua
K.D
diterapkan
dan
bersifat
esensial
(kurikulum 2013)
Kesulitan
dalam
praktikum
hanya
pada
observasi
mandiri
PPT,
Video
(Youtube), Google
Cllasroom, Zoom,
WhatsApp Group,
Google Meet dan
Alam sekitar.
Discovery
Learning.

72
Hasil Pembelajaran
luring tinggi dan
daring
rendah
(Pemahaman
Materi)
Semua
K.D
diterapkan
dan
bersifat
esensial
(kurikulum 2013)
Kesulitan
dalam
praktikum
hanya
observasi mandiri
PPT,
Video
(Youtube), Google
Cllasroom, Zoom,
WhatsApp Group,
Google Meet dan
Alam sekitar.
Discovery
Learning.
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Metode
pembelajaran yang
sering diterapkan
Partisipasi
dan
keaktivan siswa

Studi kasus, Tanya Studi kasus, Tanya Studi kasus, Tanya Studi kasus, Tanya Studi kasus, Tanya
jawab dan diskusi
jawab dan diskusi
jawab dan diskusi
jawab dan diskusi
jawab dan diskusi
Keaktivan
dan
partisipasi menurun
kebosanan
dan
kejenuhan
meningkat

Keaktivan
dan
partisipasi menurun
kebosanan
dan
kejenuhan
meningkat

Keaktivan
dan
partisipasi menurun
kebosanan
dan
kejenuhan
meningkat

Keaktivan
dan
partisipasi menurun
kebosanan
dan
kejenuhan
meningkat

Keaktivan
dan
partisipasi menurun
kebosanan
dan
kejenuhan
meningkat

Hasil
Kognitif,
afektif,
dan
psikomotorik siswa
selama
daring
normal
dan
terkontrol
Teknik
evaluasi
diterapkan
pada
setiap akhir dari sub
bab materi
Harapan
Harapannya:
memperkuat
jaringan internet,
penambahan media,
dukungan orang tua
Pendapat tentang Sangat
setuju
pengembangan
dengan
media interaktif
pengembangan
media interaktif.

Hasil
Kognitif,
afektif,
dan
psikomotorik siswa
selama
daring
normal
dan
terkontrol
Teknik
evaluasi
diterapkan
pada
setiap akhir dari sub
bab materi
Harapannya:
memperkuat
jaringan internet,
penambahan media,
dukungan orang tua
Sangat
setuju
dengan
pengembangan
media interaktif

Hasil
Kognitif,
afektif,
dan
psikomotorik siswa
selama
daring
normal
dan
terkontrol
Teknik
evaluasi
diterapkan
pada
setiap akhir dari sub
bab materi
Harapannya:
memperkuat
jaringan internet,
penambahan media,
dukungan orang tua
Sangat
setuju
dengan
pengembangan
media interaktif

Hasil
Kognitif,
afektif,
dan
psikomotorik siswa
selama
daring
normal
dan
terkontrol
Teknik
evaluasi
diterapkan
pada
setiap akhir dari sub
bab materi
Harapannya:
memperkuat
jaringan internet,
penambahan media,
dukungan orang tua
Sangat
setuju
dengan
pengembangan
media interaktif

Hasil
Kognitif,
afektif,
dan
psikomotorik siswa
selama
daring
normal
dan
terkontrol
Teknik
evaluasi
diterapkan
pada
setiap akhir dari sub
bab materi
Harapannya:
memperkuat
jaringan internet,
penambahan media,
dukungan orang tua
Sangat
setuju
dengan
pengembangan
media interaktif

Kemampuan hasil
belajar
siswa
(Kognitif, Afektif,
dan Psikomotorik)
Penilaian
kemampuan siswa
Teknik
evaluasi
penilaian
kemampuan siswa
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Berdasarkan data hasil survey analisis kebutuhan ke lima sekolah
tersebut maka, peneliti berinisiatif mengembangkan sebuah media pembelajaran
berupa media video animais berbasis animaker yang akan diterapkan pada materi
ciri-ciri dan klasifikasi makhluk hidup pada kelas VII. Hal yang mendasari
pengembangan produk tersebut adalah sebagai berikut:

1.

Materi biologi ciri-ciri dan klasifikais makhluk hidup merupakan materi
yang perlu dikembangkan karena memiliki karakteristik dan cakupan
kedalaman materi yang luas dan kompleks, yang mana terdiri dari
beberapa sub bab materi yakni ciri-ciri makhluk hidup dna makhluk tak
hidup, klasifikasi makhluk hidup serta sistem klasifikasi lima kingdom
yang menuntut peserta didik untuk mampu menganalisis bagian ciri-ciri
dan klasifikasi makhluk hidup yang sulit untuk dipahami jika tidak
divisualisasikan dengan tepat, praktis dan benar.

2.

Beberapa guru masih kesulitan dalam mengembangkan media
pembelajaran daring secara mandiri, hal tersebut berdampak pada
penggunaan media oleh beberapa guru yang mengambil bahan atau
media yang berasal dari internet, namun dalam pelaksaannya guru
masih menjumpai kendala karena media yang diperoleh dari internet
belum sepenuhnya memuat materi yang sesuai dengan keinginan guru
dalam mencapai tujuan pembelajaran,

3.

Beberapa guru merasa bahwa media pembelajaran yang digunakan
selama pembelajaran daring banyak membutuhkan jaringan internet,
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membutuhkan alat komunikasi (laptop, handpone dan, komputer) yang
adalah milik orang tua sehingga memberatkan peserta didik.
4.

Berdasarkan data hasil analisis kebutuhan kelima sekolah, guru
menyatakan bahwa media pembelajaran yang dibutuhkan dalam
pembelajaran daring adalah media yang mudah dibuat, praktis, serta
mudah digunakan dalam menyampaikan materi kepada peserta didik,
dan ramah dalam segala bidang.

B. Hasil Pengembangan Produk Awal
Gambaran awal produk pembelajaran berupa video animasi berbasis
animaker yang telah dikembangkan oleh peneliti memiliki beberapa langkah
yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
1.

Penentuan peta konsep dan perangkat pembelajaran
Tahap pengembangan produk dilakukan dengan penentuan peta konsep

yang bertujuan mempermudah melakukan perancangan pengembangan video
animasi berbasis animaker. Penentuan peta konsep dilakukan dengan cara
mengkaji Kompetensi Dasar 3.2 pada materi Ciri-ciri dan klasifikais makhluk
hidup. Hasil akhir dari produk awal adalah desain video animasi dalam 3 bentuk
file dengan format (MP4), mencakup sub bab materi ciri-ciri makhluk hidup dan
makhluk tak hidup, klasifikasi makhluk hidup dan sistem kalsifikasi lima
kingdom. Komponen ini menjadi dasar penyusunan perangkat pembelajaran
berupa Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan Lembar Kerja Peserta
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Didik dalam pembelajaran daring antara pendidik dan peserta didik selama
pembelajaran daring.
2.

Penentuan komponen media
Penentuan komponen media berdasarkan peta konsep dan perangkat

pembelajaran dalam Silabus dan RPP. Komponen-komponen tersebut berupa:
Kompetensi Dasar, Indikator, Tujuan, Materi, LKPD, dan Soal Evaluasi serta
profil peneliti.
3.

Penentuan Storyboard video animasi berbasis animaker
Storyboard menjadi skenario yang mencakup uraian tampilan pada

setiap media yang divisualisasikan dalam bentuk gambar, tulisan, audio, gerakan
isi materi pembelajaran. Penentuan Storyboard secara berurutan dari halaman
utama sampai akhir yang menceritakan sebuah kronologi utuh. Produk awal
didesain berdasarkan storyboard yakni cover, KD, Indikator, Tujuan, Isi materi,
dan profil peneliti. Storyboard menggambarkan hasil kasar dari sebuah produk
yang akan dikembangkan.
4.

Desain produk awal media video animasi berbasis animaker
Pembuatan produk awal dari media video animasi berbasis animaker

menghasilkan soft file sebanyak 3 dengan format (MP4), mencakup 3 sub bab
materi berbeda sesuai dengan materi yang akan dibahas disetiap pertemuan
yakni materi yang telah tersusun dalam RPP. Berikut ini adalah pengembangan
desain produk awal video animasi berbasis animaker pada materi Ciri-ciri dan
klasifikais makhluk hidup kelas VII sebagai berikut
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Media Video Animasi
Media video animasi merupakan media audiovisual yang mampu
menyampaikan pesan dan informasi melalui unsur gambar, gerakan, suara serta
tulisan secara serempak pada waktu yang sama. Media pembelajaran video
animasi merupakan sebuah media pembelajaran berbasis Information
Technology atau Digital yang telah didesain sedemikian rupa dalam bentuk
potongan-potongan video yang disatukan menjadi media video animais utuh.
Dikemas dalam bentuk link youtube serta dilengkapi dengan berbagai bentuk
variasi desain menarik lainnya, setiap link memuat sub bab materi yang
berbeda serta terbagi dalam 3 bagian.
Berikut ini adalah gambaran awal produk media video animasi yang
dikembangkan oleh peneliti, sebagai berikut:
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Tabel 4. 2 Gambar Produk Awal Media Pembelajaran Video Animasi padaMateri “Ciri-Ciri dan
Klasifikasi Makhluk Hidup”
No
1.

Foto dan Keterangan
Bagian tampak luar dari media video animasi untuk materi “Ciri-Ciri Makhluk Hidup”

Bagian tampak dalam media video animasi untuk materi “Ciri-Ciri Makhluk Hidup

70
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No

Foto dan Keterangan

Bagian layout media video animasi yang berisi materi “Ciri-Ciri Makhluk Hidup”. Setiap layout dilengkapi dengan warna, tulisan,
gambar dan hiasan bervariasi yang mempunyai fungsi memperindah tampilan serta memiliki ukuran layout yang beragam.
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No

Foto dan Keterangan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
73

No

Foto dan Keterangan
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No

2.

Foto dan Keterangan

Bagian tampak luar dari media video animasi untuk materi “Klasifikasi Makhluk Hidup”
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No

Foto dan Keterangan

Bagian tampak dalam media video animasi untuk materi “Klasifikasi Makhluk Hidup”

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
76

No

Foto dan Keterangan

Bagian layout media video animasi yang berisi materi “Klasifikasi Makhluk Hidup”. Setiap layout dilengkapi dengan warna,
tulisan, gambar dan hiasan bervariasi yang mempunyai fungsi untuk memperindah tampilan serta memiliki ukuran layout yang
beragam.
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No

Foto dan Keterangan
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No

3.

Foto dan Keterangan

Bagian tampak luar dari media video animasi untuk materi “Klasifikasi Lima Kingdom”
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No

Foto dan Keterangan

Bagian tampak dalam media video animasi untuk materi “Klasifikasi Lima Kingdom”
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No

Foto dan Keterangan

Bagian layout media video animasi yang berisi materi “Klasifikasi Lima Kingdom”. Setiap layout dilengkapi dengan warna,
tulisan, gambar dan hiasan bervariasi yang mempunyai fungsi untuk memperindah tampilan serta memiliki ukuran layout yang
beragam.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
81

No

Foto dan Keterangan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
82

No

Foto dan Keterangan
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No

4.

Foto dan Keterangan

Petunjuk dan Menu penggunaan media video animasi dalam materi “Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup”
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No

5.

Foto dan Keterangan

Kompetensi Dasar, Indikator dan Tujuan Pembelajaran dari materi “Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup”
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No

Foto dan Keterangan
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No

Foto dan Keterangan

6.

Identitas dan Profil Peneliti
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Layout dari setiap video animasi mempunyai bentuk yang beragam
dengan tujuan untuk menarik perhatian peserta didik selama pembelajaran
khususnya dalam materi “Ciri-Ciri dan Kalsifikasi Makhluk Hidup”. Selain
untuk membantu peserta didik dalam memahami materi, juga untuk
meningkatkan keaktivan dan partisipasi peserta didik, serta mempengaruhi
peningkatan hasil akhir belajar.
Tahap selanjutnya merupakan proses validasi kepada para validator
yakni satu ahli Materi, satu ahli media dan dua guru sebagai pendidik di sekolah
kelas VII. Proses validasi dilakukan untuk menguji kelayakan produk, serta
mengetahui kekurangan produk sebelum diimplementasikan kepada peserta
didik.

C. Hasil Validasi Produk
Hasil validasi produk video animasi dibagi dalam dua bagian yakni
validasi aspek materi dan validasi aspek media. Kegiatan Validasi dilakukan
oleh satu ahli Materi yakni Dr. Luisa Diana Handoyo, M.Si. dosen Universitas
Sanata Dharma, dan satu ahli Media yakni Bapak Hendra Michael Aquan S.Si.,
MEnvMgmt dosen Universitas Sanata Dharma, serta dua ahli pembelajaran
yakni Ibu Marieta Purwaningsih, S. Pd Guru IPA SMP Kanisius Gayam
Yogyakarta, dan dan dan Ibu Puji Retno Sukowati, S. Pd selaku Guru IPA SMP
N 2 Depok. Berdasarkan hasil validasi dari para ahli maka dapat dijabarkan
sebagai berikut:
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1.

Validasi Materi
Media pembelajaran berupa video animasi telah divalidasi oleh ahli

materi dengan tujuan untuk menguji kelayakan produk yang telah
dikembangkan. Media video animasi telah divalidasi sebanyak satu kali yakni
pada tanggal 14 Juni 2021 oleh Ibu Dr. Luisa Diana Handoyo, M.Si. selaku
Dosen Universitas Sanata Dharma. Aspek materi yang telah divalidasi oleh
validator mancakup poin- poin penting yakni: Komunikasi Visual, Bahasa, Isi
Materi, Kelayakan Tampilan.
Berikut adalah hasil rekapitulasi data validasi ahli materi berdasarkan
poin-poin penilaian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil Rekapitulasi Data Validasi dari Ahli Materi
dalam Media Video Animasi
No

Aspek Penilaian

Hasil Perolehan Skor

1
2

Komunikasi Visual
Bahasa

9
11

3
4

Isi Materi
Kelayakan Tampilan
Total skor keseluruhan

39
11
70

Jumlah seluruh item
∑𝒔𝒌𝒐𝒓 𝑲𝒆𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉𝒂𝒏
Rerata = ∑ 𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉 𝒊𝒕𝒆𝒎

21
3,33

Kriteria

Sangat Baik

Hasil validasi ahli materi menunjukkan bahwa pengembangan produk
video animasi pada materi “Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup” untuk
kelas VII termasuk dalam kategori “Sangat Baik” dengan perolehan skor rat-rata
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“3.33”. Media video animasi tersebut dinyatakan “Layak” diujicoba pada skala
terbatas dengan revisi berdasarkan saran dan komentar validator. Hal ini dapat
dijabarkan berdasarkan tujuan dari aspek panduan penilaian sebagai berikut:
a.

Komunikasi Visual
Bentuk visual dari media video animasi bervariasi, yang bertujuan

memperindah pengemasan materi disetiap tampilan. Setiap visual materi
memiliki ukuran yang berbeda untuk memberikan kesan beragam dengan bentuk
yang menarik. Kemenarikan tampilan dan penggunaan terlihat pada pemilihan
jenis dan ukuran huruf serta gambar yang telah disesuaikan dengan berat
ringannya materi.
b.

Bahasa
Media video animasi yang memuat materi “Ciri-Ciri dan Klasifikasi

Makhluk Hidup” telah memperhatikan aspek penggunaan bahasa dalam
pembahasan isi materi. Isi materi dalam setiap video animasi menggunakan
bahasa sederhana, mudah dipahami, singkat, jelas, padat, bersifat komunikatif,
informatif, dan tidak menimbulakan makna ganda bagi peserta didik.
c.

Isi Materi

1)

Kesesuaian isi materi berdasarkan KI, KD, Indikator
Media video animasi yang mencakup materi “Ciri-Ciri dan Klasifikasi

Makhluk Hidup” kelas VII adalah materi yang dipelajari pada semester 1,
sehingga materi yang dikembangkan melalui media video animasi disesuaikan
dengan KI, KD, Indikator. Oleh karena itu, dapat dijabarkan berdasarkan
komponen isi materi, sebagai berikut:
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KI 3
Memahami

pengetahuan

(factual,

konseptual,

prosedural

dan

metakognitif) berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, budaya terkait fenomena dalam kejadian tampak mata.
KI 4
Mencoba,

mengelola,

dan

menguji

dalam

ranah

kongkret

(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah
abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/ teori.
Kompetensi Dasar
KD 3.2

Mengklasifikasikan Makhluk Hidup dan Benda berdasarkan

Karakteristik yang diamati.
Indikator Pencapaian Kompetensi
3.2.1 pengklasifikasian makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri dan klasifikasinya.
3.2.2 Membandingkan ciri-ciri dan klasifikasi makhluk hidup dan makhluk tak
hidup.
3.2.3 keterkaitannya makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri dan klasifikasinya.
3.2.4 Menelaah klasifikasi makhluk hidup berdasarkan nama ilmiah, taksonomi
dan kunci determinasi.
3.2.5 keterkaitannya klasifikasi makhluk hidup dengan cara perkembang biakan
secara vegetative dan generative
3.2.6 pengidentifikasian proses klasifikasi lima kingdom
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3.2.7 Menganalisis klasifikasi lima kingdom dalam kehidupan sehari-hari.
Penjabaran isi materi ini bertujuan untuk mengajak, melatih dan
mengasah peserta didik untuk memahami pengetahuan secara faktual,
prosedural dan konseptual dikehidupan sehari-hari. Secara faktual pengetahuan
ditampilkan melalui kehadiran benda-benda disekitar lingkungan sebagai contoh
bahwa benda tersebut dapat dikatakan sebagai benda hidup atau benda mati jika
memiliki salah satu ciri seperti dapat bergerak dan melakukan reproduksi.
Sedangkan benda mati hanya melalui bantuan objek lain.
Secara konseptual rangkuman isi materi “Ciri-Ciri dan Klasifikasi
Makhluk Hidup” mampu beradaptasi. Hal ini merupakan salah satu ciri makhluk
hidup

yang

dapat

menyesuaikan

diri

terhadap

lingkungan,

mampu

mempertahankan diri dari kepunahan spesies serta menunjukan proses
pemberian nama ilmiah dengan menerapkan sistem tata nama ganda.
Dalam media video animasi terdapat penyesuaian antara isi materi
dengan KI (4) sebagai salah satu proses melatih peserta didik untuk mampu
melakukan proses mencoba, mengolah, dan menyajikan pengetahuan dalam
ranah kongkret dan abstrak berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan dengan
teori-teori yang valid, membantu peserta didik untuk mencoba mencari solusi
pemecahan suatu masalah melalui LKPD secara kelompok maupun secara
mandiri, peserta didik dihantar untuk mampu mengolah informasi-informasi
serta menyajikan setiap informasi bedasarkan pengalaman melalui pemecahan
masalah yang berkaitan dengan materi dalam LKPD yang diberikan oleh guru.
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Salah satu bentuk nyata hasil kerja dari peserta didik dalam melakukan
proses mencoba, mengolah, dan menyajikan pengetahuan dalam ranah kongkret
adalah media video animasi yang dikembangkan dan mampu menyajikan
informasi konkret seperti tata cara penamaan ilmiah pada organisme-organisme
yang ada di sekitar ingkungan hidup, mampu menyajikan pengetahuan bersifat
abstrak seperti penyajian gambar yang menjadi salah satu contoh dari kelima
kingdom dengan tujuan agar peserta didik dapat memahaminya dengan mudah.
Penyesuaian isi materi dengan KD mencakup materi pengklasifikasian
makhluk hidup didasarkan pada prinsip dan karakteristik yang diamati. Hal
demikian dapat ditemukan dalam kingdom Protista yang menjadi salah satu
bagian dalam sistem klasifikasi lima kingdom. Oleh karena itu, kingdom protista
memiliki beberapa ciri-ciri yang bersifat multiseluler, memiliki sel tunggal dan
eukariotik.
Penyesuaian isi materi dengan indikator yang berisi materi “Ciri – Ciri
Makhluk Hidup, Taksonomi Makhluk Hidup, Tata cara Penamaan Imliah,
Urutan Takson dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah, serta sistem
klasifikasi lima kingdom beserta contoh dan ciri setiap kingdom
2)

Kesesuaian penyajian materi berdasarkan Indikator di dalam RPP.
Kesesuaian isi materi dengan indikator dalam RPP mencakup materi

“Ciri – Ciri Makhluk Hidup, Klasifikasi Makhluk Hidup, Taksonomi Makhluk
Hidup, Tata cara Penamaan Imliah, Urutan Takson dari tingkat tertinggi sampai
tingkat terendah, serta Sistem Klasifikasi Lima Kingdom beserta contoh dan ciri
setiap kingdom (Kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae dan Animalia)”.
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3)

Kesesuaian tujuan pembelajaran dengan isi materi.
Media video animasi mencakup tujuan pembelajaran yang disesuaikan

dengan isi materi. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
Materi yang dikembangkan melalui media video animasi disesuaikan
dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan seperti:
1.

Mengklasifikasikan ciri-ciri makhluk hidup dan makhluk tak hidup
berdasarkan ciri-cirinya

2.

Menganalisis ciri-ciri makhluk hidup dengan dasar karakteristik yang
diamati

3.

Menentukan cara atau langkah dalam mengelompokan makhluk hidup
dengan benar

4.

Menjelaskan tata cara pemberian nama ilmiah

5.

Mengklasifikasi dengan dasar pengklasifikasian determinasi

6.

Menganalisis spesies yang termasuk dalam kelompok ke lima kingdom

7.

Membuat dasar pengelompokan ke lima kingdom berdasarkan ciricirinya

4)

Cakupan dan Kedalaman Indikator Pembelajaran
Cakupan dan kedalaman indikator pembelajaran pada materi “Ciri-Ciri

dan Klasifikasi Makhluk Hidup kelas VII” sebanyak 7 indikator. Indikatorindikator tersebut terbagi dalam tiga bagian yakni indikator 3.2.1 sampai 3.2.3
tercantum dalam video animasi pertama yang membahas materi tentang “CiriCiri Makhluk Hidup dan Makhluk Tak Hidup”. Indikator 3.2.4 sampai 3.2.5
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tercantum dalam video animasi kedua yang membahas materi tentang
“Klasifikasi Makhluk Hidup”. Sedangkan indikator 3.2.6 sampai 3.2.7
tercantum dalam video animasi ketiga yang membahas materi tentang “Sistem
Klasifikasi Lima KIngdom”.
Tingkat KKO dalam setiap indikator pembelajaran berkisar dari tingkat
kognitif C2 sampai C4. Tujuannya agar peserta didik mampu menyebutkan,
menjelaskan, mengidentifikasikan, menggolongkan bahkan sampai tingkat
menganalisis berdasarkan kegiatan studi literature dan sumber-sumber valid
lainnya. Tujuan lain agar peserta didik semakin mampu mengasah pikiran,
kemampuan, dan keterampilan pada sisi intelektual seperti mampu menemukan
solusi dari setiap fenomena dan permasalahan yang ditemukan secara kognitif,
afektif dan psikomotorik dalam kehidupan setiap hari.
5)

Kejelasan Ringkasan Materi dalam Media Pembelajaran yang mudah
dipahami.
Kesesuaian ringkasan isi materi yang dijabarkan dalam video animasi

telah disusun secara terstruktur menggunakan bahasa yang mudah dipahami,
sederhana,

jelas, singkat, bersifat

kominikatif,

informatif, dan tidak

menimbulkan makna ganda.
6)

Kesesuaian Media Pembelajaran dengan Materi “Ciri-Ciri dan
Klasifikasi Makhluk Hidup”.
Kesesuaian media pembelajaran pada meteri “Ciri-Ciri dan Klasifikasi

Makhluk Hidup” kelas VII masih sangat relevan, sesuai dengan kemampuan,
dan tingkat pengetahuan peserta didik. Kesesuaian ini didasarkan pada
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keterstrukturan desain yang menarik dan ringkas, karena dilengkapi dengan
warna, tulisan, gambar, suara, dan gerakan serta background dan backsound
yang bervariasi.
7)

Pembaruan Materi Pembelajaran
Pembaruan materi pembelajaran pada kelas VII dalam KD 3.2 masih

mengikuti panduan kurikulum 2013 yakni masih sampai pada penetapan materi
Klasifikasi Lima Kingdom. Hal ini dipertegas melalui isi buku cetak atau paket
pegangan guru dan siswa. Oleh karena itu, Materi Klasifikasi Tujuh Kingdom
belum diterapkan dan dikembangkan dalam proses pembelajaran kelas VII.
Berdasarkan adanya pembaruan tersebut maka, akan menjadi sebuah informasi
kepada pendidik bahwa pengembangan sistem klasifikasi lima kingdom yang
sedang diajarkan kepada siswa kini telah hadir pengembangan klasifikasi 7
kingdom. Klasifikasi kingdom 6 dan 7 merupakan jabaran materi dari klasifikasi
kingdom Monera.

8)

Kelengkapan Bahan Pengajaran
Kelengkapan bahan pembelajaran melalui video animasi memiliki

tujuan untuk menjadikan media pembelajaran yang mampu mengasah
kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik baik dari segi
kognitif, afektif dan psikomotorik. Hal ini didukung oleh adanya proses
pengamatan dengan memanfaatkan lingkungan sekitar, penugasan melalui
LKPD, proses diskusi, dan presentasi. Media menjadi wadah selama kegiatan
belajar mengajar secara daring adalah WhatsApp Group kelas. Oleh karena itu,
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melalui RPP guru melakukan proses animasi yang dapat membantu peserta didik
agar aktif dan mampu berpartisipasi selama proses pembelajaran secara efektif.
9)

Meningkatkan Keaktifan dan Partisipasi Belajar Peserta Didik.
Materi pembelajaran yang didesain melalui video animasi mampu

meningkatkan keaktivan dan partisipasi peserta didik selama proses
pembelajaran. Hal ini didukung oleh pengemasan materi dalam video animasi
yang memiliki bentuk desain terstruktur dan menarik. desain materi dalam media
mengandung unsur background, backsound, warna, tulisan, gambar, suara, dan
gerakan yang beragam dan menarik bertujuanan memunculkan rasa penasaran
dan keingintahuan peserta didik.
10)

Kesesuaian Berdasarkan Tingkat Karakteristik Peserta Didik.
Kesesuaian terhadap tingkat karakteristik peserta didik didasarkan pada

animasi yang mampu menekan rasa bosan dan jenuh, serta masih relevan dengan
usia peserta didik. Tingkat Karakteristik ini bersifat aktif dan komunikatif. Hal
ini akan terlihat dalam pengaplikasian media video animasi. Peserta didik
melakukan proses pembelajaran dengan menonton, memahami, dan mencatat
hal-hal penting yang didapatkan melalui video animasi, selanjutnya akan
didukung oleh kegiatan diskusi, presentasi, dan pengamatan terhadap
lingkungan sekitar, serta penugasan melalui LKPD, semua kegiatan terwadahi
melalui WhatsApp group kelas.
Kegiatan tersebut menghantar peserta didik untuk semakin mampu
berpikir Kritis secara kontekstual dan abstrak. Salah satu hal yang mendukung
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karakteristik peserta didik adalah pada usia demikian lebih dominan melakukan
kegiatan belajara sambil mendengarkan musik.
11)

Kesesuaian media pembelajaran dengan tingkat kemampuan peserta
didik.
Media video animasi yang dikembangkan dilandasi oleh tingkat

kemapuan peserta didik. Hal ini disebabkan oleh materi yang diterapkan melalui
video animasi merupakan materi kelas VII pada semester satu. Desain materi
dalam viedo animasi telah disusun secarara terstruktur seperti pada sisi bahasa
(mudah dipahami, bersifat singkat, jelas dan komunikatif) serta telah disesuaikan
dengan KD 3.2 pada materi “Ciri-Ciri dan Klasifikais Makhluk Hidup” yang
dapat dijabarkan sebagai berikut:
KD. 3.2

Mengklasifikasikan Makhluk Hidup dan Benda Berdasarkan

Karakteristik yang diamati. Dengan dukungan Indikator pembelajaran sebagai
berikut
3.2.1 Mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri dan
klasifikasinya.
3.2.2 Membandingkan ciri-ciri dan klasifikasi makhluk hidup dan
makhluk tak hidup.
3.2.3

Mengaitkan

makhluk

hidup

berdasarkan

ciri-ciri

dan

klasifikasinya.
3.2.4 Menelaah klasifikasi makhluk hidup berdasarkan nama ilmiah,
taksonomi dan kunci determinas.
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3.2.5 Mengaitkan klasifikasi makhluk hidup dengan cara perkembang
biakan secara vegetatif dan generatif.
3.2.6 Mengidentifikasikan proses klasifikasi lima kingdom
3.2.7 Menganalisis klasifikasi lima kingdom dalam kehidupan seharihari.
12)

Kejelasan tulisan, suara, gambar, gerakan, warna, background dan
backsound dalam media video animasi.
Melalui media video animasi kelengkapan akan tulisan, suara, gambar,

gerakan, warna, background dan backsound secara umum sudah sangat jelas.
Hal tersebut dapat dilihat melalui tampilan media yang dapat dibaca, didengar,
dikenal dan dipahami oleh para pembaca, pendengar, dan penonton secara
khususnya peserta didik kelas VII. Kejelasan ini mencakup jenis dan ukuran
huruf, gambar yakni menggunakan jenis font Simsun dan Bell MT dengan
ukuran font 108,4, serta pemilihan model dan tipe desain masih relevan antara
tampilan dan animasi secara terstruktur.
d.

Kelayakan Tampilan
Kelayakan tampilan media video animasi terletak pada pemilihan

warna, gambar, huruf, gerakan dan musik. Pemilihan background dan
backsound serta model desain dalam media video animasi disesuaikan dengan
jenis audio, gerakan dan tulisan yang digunakan. Pemilihan warna cerah yang
tidak menimbulkan kontras yang bertabrakan. Tujuan proses desain tampilan
adalah untuk memberikan kesan estetika dalam video animasi, mampu menekan
tingkat kebosanan dan kejenuhan peserta didik serta lebih menarik dan
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meningkatkan keaktifan serta partisipasi peserta didik dalam proses
pembelajaran.

2.

Validasi Ahli Madia
Media pembelajaran berupa video animasi telah telah divalidasi oleh

ahli media sebanyak satu kali pada tanggal 14 Juni 2021 oleh Bapak Hendra
Michael Aquan S.Si., MEnvMgmt selaku Dosen Program Studi Pendidikan
Biologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Proses validasi didasarkan pada
aspek Komunikasi Visual, Tampilan dan Penggunaan, Bahasa, serta Kelayakan
Tampilan.
Berdasarkan aspek penilaian tersebut maka, berikut adalah hasil
rekapitulasi data validasi ahli media yakni:

Tabel 4. 4 Rekapitulasi Data Hasil Validasi Produk
oleh Ahli Media Pembelajaran
No

Aspek Penilaian

Hasil Perolehan
Skor
33

1

Komunikasi Visual

2

Tampilan dan Penggunaan

17

3

Bahasa

9

4

Kelayakan Tampilan

12

Total skor keseluruhan

71

Jumlah seluruh item

19

Rerata =

∑𝒔𝒌𝒐𝒓 𝑲𝒆𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉𝒂𝒏

3,38

∑ 𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉 𝒊𝒕𝒆𝒎

Kriteria

Sangat Baik
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Hasil validasi ahli media telah menunjukan bahwa produk berupa video
animasi tergolong dalam kategori “Sangat Baik” dengan perolehan skor rata-rata
“3.38”. Media video animasi dinyatakan “Layak” diujicoba pada skala terbatas
berdasarkan revisi hasil saran dan komentar validator. Kelayakan media
didasarkan pada tujuan setiap aspek penilaian sebagai berikut:

a.

Aspek Komunikasi visual
Bentuk visual media video animasi terlihat dalam bentuk yang

bervariasi dengan tujuan memperindah pengemasan materi disetiap layout.
Setiap visual memiliki ukuran yang berbeda sehingga memberikan kesan
beragam dengan bentuk yang menarik. Kemenarikan tampilan dan penggunaan
terlihat juga pada pemilihan jenis dan ukuran huruf serta gambar yang telah
disesuaikan dengan banyaknya materi.
b.

Aspek tampilan dan penggunaan
Tampilan dan penggunaan media video animasi berdasarkan layout

desain dan isi materi. Tampilan dan penggunaan media video animasi selalu
dilengkapi dengan berbagai petunjuk penggunaan dengan tujuan agar pendidik
dan peserta didik mampu menggunakan media video animasi secara mudah dan
praktis. Petunjuk penggunaan media video animasi berpatokan pada rujukan
penuntun yang terstruktur. Dalam media video animasi telah dilengkapi dengan
KD, Indiktor, dan Tujuan pembelajaran, serta ringkasan isi materi. Kemudahan
lain dalam menggunakan media video animasi adalah mudah diakses
menggunakan prangkat android dimana dan kapan saja serta oleh siapa saja,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
101

mudah dipelajari secara mandiri, karena kestrukturnya jelas dengan kombinasi
desain beragam.
c.

Aspek Bahasa
Media video animasi yang memuat materi “Ciri-Ciri dan Klasifikasi

Makhluk Hidup” telah memperhatikan aspek penggunaan bahasa pada
pembahasan isi materi. Penggunaan bahasa yang sederhana, mudah dipahami,
bersifat komunikatif, informatif, jelas, singkat dan tidak menimbulak makna
ganda bagi peserta didik.

d.

Aspek kelayakan tampilan
Kelayakan tampilan dalam media video animasi terletak pada

pemilihan warna, gambar, huruf, gerakan dan musik, serta pemilihan
background dan backsound dan model desain sudah disesuaikan dengan jenis
audio, gerakan dan tulisan. Pemilihan warna cerah agar tidak menimbulkan
kontras bertabrakan. Kemenarikan kelayakan tampilan bertujuan untuk
memberikan kesan estetika pada media video animasi yang mampu menekan
tingkat kebosanan dan kejenuhan peserta didik serta lebih menarik dan
meningkatkan keaktifan serta partisipasi peserta didik dalam proses
pembelajaran.
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3.

Validasi Praktisi Pembelajaran
Validasi produk video animasi pada materi Ciri-Ciri dan Klasifikasi

Makhluk Hidup oleh para praktisi pembelajaran di sekolah bertujuan untuk
mengetahui kualitas dan kelayakan produk berdasarkan aspek penilaian seperti
Komunikasi Visual, Tampilan dan Penggunaan, Bahasa, Isi Materi, Kelayakan
Tampilan. Validasi produk dilakukan sebanyak satu kali pada tanggal 15 Juni
2021 di SMP Kanisius Gayam Yogyakarta oleh Ibu Marieta Purwaningsih, S.
Pd, dan satu kali pada tanggan tanggal 25 Juni 2021 di SMPN 2 Depok oleh Ibu
Puji Retno Sukowati, S. Pd. Berikut adalah hasil rekapitulasi data validasi para
praktisi pembelajaran yakni

Tabel 4.5 Rekapitulasi Data Hasil Validasi Produk
Oleh Praktisi Pembelajaran
No Aspek Penilaian

Validator I
Ibu P
37

Validator II
Ibu M
33

RataRata
53.5

1

Komunikasi Visual

2

19

17

18

3

Tampilan dan
Penggunaan
Bahasa

11

11

11

4

Isi Materi

44

43

43.5

5

Kelayakan Tampilan

12

12

12

123

116

119.5

Total skor keseluruhan

33

Jumlah seluruh item
Rerata =

33

3,72

3,51

3,62

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat
Baik

∑𝒔𝒌𝒐𝒓 𝑲𝒆𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉𝒂𝒏
∑ 𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉 𝒊𝒕𝒆𝒎

Kriteria
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Berdasarkan data hasil validasi produk oleh para praktisi pembelajaran
ditemukan bahwa media video animasi pada materi Ciri-Ciri dan Klasifikasi
Makhluk Hidup berada pada kategori “Sangat Baik” dengan perolehan skor ratarata “3.62”, serta “Layak” diujicoba pada skala terbatas berdasarkan saran dan
komentar validator.
Berdasarkan data hasil validasi ke Empat Validator yang telah dirataratakan untuk mengetahui kriteria produk video animasi yang dikembangkan.
Berikut rekapitulasi data dapat dijabarkan sebagai berikut:
Tabel 4.6 Rekapitulasi Data Hasil Validasi dari Ke Empat Validator
No

Validator

1
2
3

Ahli Media Pembelajaran
Ahli Materi Pembelajaran
Ahli Praktiksi Pembelajaran I (SMP Kanisius Gayam
Yogyakarta)
4 Ahli Praktiksi Pembelajaran II (SMP N 2 Depok )
Jumlah Skor
∑𝒔𝒌𝒐𝒓
Rerata = ∑ 𝒗𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒕𝒐𝒓

Perolehan
Skor
3.38
3.33
3.51
3.72
13.94
3.48
Sangat Baik

Kriteria

Media video animasi merupakan salah satu media digital yang
dikembangkan pada masa pandemik covid-19 dan memuat materi “Ciri-Ciri dan
Klasifikasi Makhluk Hidup”. Oleh karena itu, perolehan penilaian secara
keseluruhan produk menempati skor “3,48” dengan kriteria “Sangat Baik” serta
“Layak” untuk digunakan pada skala terbatas. Hal ini telah didukung oleh
penyusunan desain media video animasi yang memperhatikan setiap aspek
materi dan media secara seimbang serta terstruktur.
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Proses penyusunan isi materi “Ciri-Ciri dan Kalsifikais Makhluk
Hidup” dalam media video animasi berdasarkan KI. KD, Indikatro dan Tujuan,
serta ringkasan isi materi disusun secara singkat, padat, jelas, mengandung unsur
komunikatif dan informatif, serta tanpa menimbulkan makna ganda. Selain isi
materi, terdapat juga penyusunan komponen-komponen pendukung sangat
diperhatiakan seperti Aspek Komunikasi Visual, Aspek Tampilan dan
Penggunaan, Aspek Bahasa, dan Aspek Kelayakan Tampilan.
Dalam aspek tampilan, media video animasi sudah memvariasikan dan
memvisualkan isi materi dengan adanya pemilihan jenis huruf, suara, gambar,
gerakan, musik dan warna yang tidak bertabrakan sehingga menjadi sangat
menarik bagi peserta didik dalam proses pembelajaran bahkan menambahkan
nilai estetika pada media.
Dalam aspek bahasa, media video aniamsi sudah mengemas materi
yang bersifat sederhana, mudah dipahami, jelas, singkat, mengandung unsur
informatif dan komunikatif tinggi, serta tidak menimbulkan makna ganda bagi
peserta didik.
Media video animasi juga dilengkapi dengan petunjuk pengunaan
berbertujuan untuk mempermudah pengaplikasian selama proses pembelajaran
melalui sistem android. Petunjuk penggunaan media diberdasarkan pada
keruntutan langkah-langkah yang jelas, singkat, dan mudah dipahami oleh
pendidik dna pesrta didik.
Media video animasi berbasis animaker tergolong media digital dan
mengandung unsur

Information Technologi. Media tersebut

didesain
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menggunakan aplikasi Animaker bersifat daring yang memiliki keragaman fiturfitur desain, mudah diakses dan mudah diaplikasikan dalam proses pembelajaran
daring secara mandiri oleh peserta didik. Media ini juga mudah dibaca, dipahami
dan dipelajari karena berbentuk file dengan format (MP4) berjumlah 3 file video
yang telah dikonverst ke dalam Link Youtube dengan nama accound Liman
Advensia (https://youtu.be/qaHbXlze9ro), (https://youtu.be/aQngVorSHLE),
(https://youtu.be/s5kX6FHN_Xw)
Ukuran durasi tampilan setiap video animasi berkisar 17.00 sampai
32.07 menit yakni video animasi 1 dengan durasi waktu: 17.00 menit, video
animasi 2 dengan durasi waktu 26.03 menit, dan video animasi 3 dengan durasi
waktu 32.07 menit. ketiga video tersebut memiliki durasi waktu yang panjang
bahkan melebihi standar kemampuan penangkapan pemahaman isi materi,
memicu tingkat kebosanan atau kejenuhan peserta didik, serta memberatkan
peserta didik saat mengakses dari aplikasi youtube dengan kapasitas besar.
Namun telah dilakukan proses kompres atau penurunan kapasitas dan kualitas
media video animais menggunakan aplikasi Format Factory sehingga media
dengan durasi panjang namun kapasitas dan kualitas media ringan dan
terjangkau oleh peserta didik. Proses kompres kapasitas ketiga media melalui
aplikasi format Factory telah ditemukan bahwa kapasitas media telah
mengalami penurunan sebesar 47, 7 MB pada masing-masing video yang
sebelumnya memiliki kapasitas tinggi yakni video 1 dengan kapasitas 594 MB,
video 2 dengan kapasitas 681 MB, dan video 3 dengan kapasitas 1,93 GB. Media
ini dapat ditampilkan menggunakan labtop atau computer bahkan smartphone,
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hal tersebut didukung oleh resolusi file yang digunakan adalah minimal 720p
lebih rendah dari tampilan layar labtop atau computer serta lebih rendah dari
standar maksimal resolusi yakni 1080p.

D. Revisi Produk
1.

Revisi Ahli Materi
Produk yang dikembangkan berupa video animasi sudah divalidasi oleh

para ahli materi dengan tujuan agar dapat mengetahui kelemahan dan
kekurangan dalam aspek isi materi yang termuat dalam media video animasi.
Hal ini harus dilakukan dengan tujuan agar pada saat pengaplikasian media
kepada peserta didik sudah sesuai dengan perangkat pembelajaran yakni Silabus,
dan RPP serta tidak menimbulkan kerancuan terhadap materi – materi yang lain.
Berdasarkan hasil validasi ahli materi maka, ditemukan saran dan komentar
perbaikan sebagai berikut:
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Tabel 4. 7 Revisi Ahli Materi
No
Revisi
1.
Video belum memfasilitasi:
a. Indikator nomor 1,2,3,4,5
b. Tujuan nomor 1a,1b,1c,1d

2.

3.

4.

Tindak Lanjut
a. Penerapan indikator dan tujuan pembelajaran nomor 1, 2, 3, 4, 5 terjadi pada saat awal
pembelajaran oleh guru secara spontan melalui WhatsApp group kelas sebelum
mengaplikasikan media video animasi.
b. Tujuannya mengasah pengetahuan peserta didik dengan memanfaatkan lingkungan
sekitar.
c. Peneliti telah mengubah dengan tidak menerapkan indikator dan tujuan 1 sampai 5
didalam Silabus, RPP dan Media.
d. Peneliti akan lebih fokus pada indikator dan tujuan tentang Ciri-Ciri dan Klasifikasi
Makhluk Hidup, sehingga untuk indikator dan tujuan 1,2,3,4,5 sudah mencakup materi
ciri-ciri dan klasifikasi makhluk.
KKO pada indikator belum mencapai Meningkatkan level KKO disetiap indikator yang masih tergolong KKO C2 menjadi C3
KKO pada KD (sebagian besar masih dan C4
C2)
a. Sistem klasifikasi terbaru sekarang Menambahkan informasi tentang klasifikais 7 kingdom bagi pendidik secara langsung dan
bukan hanya 5 kingdom tetapi sudah peneliti belum mancantumkan dalam media disebabkan oleh alasan tertentu yang
menjadi 7 kingdom
diperoleh dari pihak pendidik.
b. Sistem klasifikasi 7 kingdom
disampaikan menjadi informasi yang
terbaru bagi pendidik dan peserta
didik.
Video
belum
memfasilitasi: Meningkatkan pengetahuan:
a. Pengetahuan unsur procedural
a. Procedural
b. Pengetahuan unsur metakognitif
b. Metakognitif
melalui kegiatan pengamatan, diskusi dan presentasi melalui WhatsApp group kelas
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No
Revisi
5.
Aspek partisipasi siswa kurang
terwadahi karena siswa hanya melihat
video
6.
Penambahan judul dan keteranan pada
gambar
7.
Penekanan pada Intonasi suara
10. Lebih menampilkan animasi bergerak
contoh pada hewan bergerak
11. Terdapat
beberapa
kesalahan
penulisan nama ilmiah dan kesalahan
pelafalan
12. Sebelum menjelaskan ciri Makhluk
Hidup misalnya “bergerak”, sebaiknya
pada Slide sebelumnya perluh
menampilkan keseluruhan ciri-ciri
makhluk hidup dan kemudian akan
dijelaskan satu persatu
13. Ciri-ciri makhluk hidup pada bagian
bergerak perluh diperbaiki dan
menambahkan keterangan gerak aktif
dan pasif pada objek yang ditampilkan.
14. Ciri-ciri
makhluk
hidup
yang
Mengeluarkan
zat
sisa
perluh
dilengkapi penjelasan terhadap organ
ekskresi lainnya.
15. a. Ciri-ciri makhluk hidup yang
Berkembangbiak
perluh

Tindak Lanjut
Partisipasi peserta didik akan terwadahi pada saat kegiatan pengamatan, diskusi,
presentasi, dan penugasan melalui WhatsApp group kelas.
Menambahkan judul dan keterangan disetiap gambar agar mudah dikenal dan dipahami
oleh peserta didik
Memperbaiki penekanan dan intonasi dalam setiap penyampaian materi
Lebih menampilkan animasi gerakan pada materi ciri-ciri makhluk hidup
Memperbaiki kesalahan penulisan nama ilmiah yakni dengan mencetak miring setiap
nama ilmiah serta memperbaiki pelafalan nama ilmiah
a. Memperbaiki animasi dengan melengkapi tampilan keseluruhan ciri-ciri makhluk
hidup
b. Menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup secara terperinci.

Memperbaiki animasi gerakan pada ciri-ciri makhluk hidup dan memberikan keterangan
pada objek yang menggambarkan gerak aktif dan gerak pasif

Melengkapi penjelasan terhadap setiap organ sistem ekskresi

a. Menambahkan penjelasan ciri-ciri berkembangbiak.
b. Konsisten dalam menggunakan istilah agar tidak terjadi pendobelan
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No

16.
17.

18.

19.

Revisi
ditambahkan
beberapa
jenis
perkembangbiakan lainnya.
b. Konsisten dalam menggunakan
istilah agar tidak terjadi pendobelan.
C.
Menambahkan
proses
Perkembangbiakan vegetative pada
hewan
Penulisan nama ilmiah mengikuti
kaidah, misalnya dicetak miring
a.
Memperbaiki
penempatan
penjelasan kunci determinasi dan
kunci dikotom
b. Menambahkan definisi kunci
dikotom pada media
a. Melengkapi penjelasan kunci
dikotom bagian 1a
b. melengkapi penjelasan objek lain
seperti
Padi
dan
rumput pada kunci dikotom.
C. Memvariasikan jenis tanaman lain
seperti bryophita, pteridophyta dan
thalophyta dalam kunci dikotom dan
determinasi
Melengkapi
penjelasan
tahap
metamorphosis katak

Tindak Lanjut
c. Menambahkan penjelasan pada perkembangbiakan vegetative untuk hewan

Memperbaiki tata cara penulisan nama ilmiah dengan mencetak miring
a. Merumuskan kembali urutan penjelasan kunci determinasi dan kunci dikotom
b. Menambahkan definisi kunci dikotom

a. Melengkapi penjelasan kunci dikotom bagian 1a akan dilakukan dalam diskusi kelas
b. Melengkapi penjelasan pada tumbuhan padi dan jagung pada kunci dikotom akan
dilakukan dalam diskusi kelas
c. Memvariuasikan animais penjelasan jenis tanaman lain seperti bryophita, pteridophyta
dan thalophyta dalam kunci determinasi akan dilakukan dalam diskusi kelas
d. peneliti akan memvariasikan melalui kegiatan interaksi dalam porses pengamatan,
diskusi dan presentasi kelas.

Melengkapi penjelasan tahap metamorfosis katak serta memberi keterangan pada gambar
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Berdasarkan hasil validasi produk pada aspek materi oleh ahli materi
maka, akan dilakukan perbaikan menurut saran dan komentar validator sebelum
media diaplikasikan secara umum kepada pendidik.
2.

Revisi Ahli Media
Hasil validasi produk media video animasi oleh ahli Media telah

menunjukkan tingkat kelayakan media yang akan diaplikasikan ke dunia
pendidikan secara daring. Tujuan dilakukan proses validasi adalah untuk
mengetahui kelemahan dan kekurangan dari media video animasi terhadap aspek
tampilan, kualitas dan hasil produk, mempermudah peserta didik dalam
memahami isi materi, serta menarik perhatian, rasa ingin tahu juga minat peserta
didik dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil validasi para ahli media
maka, terdapat beberapa saran serta komentar perbaikan sebagai berikut:
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No
Revisi
1.
a. Unsur interaktif belum
terpenuhi
b. Cenderung masih satu
arah
2.
Penggunaan jenis huruf
kait
menghambat
informasi
yang
disampaikan tidak cepat
dipahami.
3.
Suara
latar
music
(backsound)
pada
beberapa
bagian
penjelasan
terdengar
jelas, sehingga menutupi
suara
utama
yaitu
penjelasan materi.
4.
Validator
tidak
menemukan
adanya
interaksi motorik antara
pengguna dan media
5.
a.
Validator
tidak
menemukan adanya
tombol navigasi.
b. Animasi yang dibuat
masih
dioperasikan

Tabel 4.8 Revisi Ahli Media
Tindak Lanjut
Unsur interaktif dalam media akan terjadi dalam proses pengamatan, diskusi, presentasi, dan
penugasan melalui LKPD yang dibagikan oleh guru melalui WhatsApp group kelas.

Memperbaiki pemilihan jenis huruf untuk mempermudah pemahaman informasi yakni huruf
tegak Simsun dan Bell MT dengan ukuran 108,4

Memperbaiki backsound agar tidak medominasi penjelasan materi

Meningkatkan interaksi motorik melalui kegiatan Pengamatan, diskusi, presentasi, dan
penugasan LKPD melalui WahtsApp group kelas

Peneliti sudah memperbaiki animasi namun tidak berhasil dalam mendesain tombol navigasi
dalam media video sehingga peneliti tetap menggunakan tombol navigasi bawaan Youtube
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No

6.

7.
8.

9.

10.

Revisi
dengan
aplikasi
pemutar You tube
c. belum ditemukan
tombol navigasi kreasi
peneliti.
a. Pemenuhan aspek
kebutuhan user dengan
cepat tidak terpenuhi.
b. User tidak bisa leluasa
memilih materi yang
mau dipelajari (karena
tidak tersedia tombol
navigasi)
Aspek kemudahan akses
belum terpenuhi.
Aspek kebakuan istilah
dan ketepatan ejaan
belum
terpenuhi
maksimal
Terdapat
beberapa
gambar yang kurang
jelas/blur
serta
ditambahkan keterangan
Penyebutan istilah jenis
dan spesies sebaiknya
tidak
digunakan
bersamaan.

Tindak Lanjut

Peneliti tidak berhasil mendesain tombol navigasi sebagai model mengoperasikan media sesuai
dengan kebutuhan pemilihan materi. Tombol navigasi tetap menggunakan bawaan Youtube

Belum berhasil menambahkan tombol navigasi sehingga kemudahan akses tetap menggunakan
tombol bawaan Youtube
Memperbaiki kebakuan istilah dan ketepatan dalam ejaan

Memperjelas gambar serta menambahkan keterangan pada gambar agar peserta didik mudah
mengenal dan memahami materi.

Menempatkan salah satu kata untuk menunjukan keterangan objek
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No
Revisi
11. Pada penjelasan diagram
dikotomi tumbuhan, akan
lebih informatif bila
setiap bagan keluar satu
demi satu sesuai dengan
alur penjelasan.
12. Memudahkan pengguna,
maka
ditambahkan
tombol navigasi yang
mengarahkan pengguna
kepada materi tertentu
yang dipelajari.
13. Masih
ditemukanbeberapa suara
tidak
jelas,
seperti
ada gangguan sinyal
masuk ke handphone
dibeberpa titik
14. Gambar
tokohnya
sebaiknya digunakan satu
model saja dalam ketiga
video.

Tindak Lanjut
Peneliti belum berhasil menganimasi penjelasan diagram kunci determinasi sehingga tetap
menggunakan tipe desain awal.

Peneliti belum berhasil menambahkan desain tombol navigasi sehingga masih tetap
menggunakan tombol bawaan Youtube dalam keseluruhan penggunaan media.

Memperbaiki kualitas suara saat perekaman agar tidak ada signal masuk ke handphone.

Memperbaiki kekonsistenan tokoh yang berperan sebagai guru dengan menggunakan satu
model tokoh dalam ketiga video animasi.
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Berdasarkan hasil validasi media oleh ahli media maka, dilakukan
perbaikan dengan berpatokan pada saran dan komentar validator sebelum media
video animasi diaplikasikan secara umum kepada peserta didik.

E. Kajian Produk Akhir
Media video animasi berbasis Animaker merupakan media yang
menerapkan animasi 2D dengan pengaplikasian online. Pengembangan media
video animasi berbasis Animaker membantu peserta didik dalam memahami
materi yang diajarkan oleh guru. Oleh karena itu, pengembangkan media video
animasi pada materi “Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup” mata pelajaran
IPA kelas VII.
Proses pengoperasian media video animasi sangat mudah dan tidak
memerlukan keterampilan khusus disebabkan oleh langkah-langkah yang
dilakukan tidak berbeda dengan memutar video pada aplikasi YouTube
menggunakan komputer atau Labtop bahkan Gadjed pengguna pada umumnya.
Produk akhir yang telah dihasilkan berupa produk akhir hasil revisi ahli
media, dan ahli materi serta dua guru IPA kelas VII. Proses revisi produk telah
dilakukan berdasarkan hasil komentar serta masukan dari para validator yang
berkaitan dengan produk awal. Berdasarkan data hasil revisi terdapat beberapa
perubahan dalam media video animasi yakni adanya perubahan terhadap aspek
Komunikasi Visual, aspek Tampilan dan Penggunaan, aspek Bahasa, aspek
Kelayakan Tampilan dan aspek Isi Materi Pembelajaran.
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Dalam aspek desain produk telah dilakukan perbaikan pada model
desain seperti mengubah Oppening dari ketiga video animasi yakni
menyamakan narator menjadi satu model. Tujuannya agar penampilan narator
dari pertemuan pertama sampai ketiga tetap konsisten. Peneliti mengubah
animasi pada beberapa bagian materi khususnya pada materi “Ciri-Ciri Makhluk
Hidup” dengan menampilkan gambar bergerak secara nyata sama seperti objek
aslihnya. Hal ini bertujuan agar lebih menunjukkan animasi yang hidup dalam
dinamika proyeksi gambar. Perbaikan dilakukan pada animasi background,
backsound, tulisan, ukuran huruf dan gambar serta durasi animasi dari setiap
komponen baik waktu tampil dan waktu pergantian tampilan disesuaikan dengan
alur narasi dalam audio. Tujuannya agar semua komponen dalam satu alur cerita
dapat menjadi satu kesatuan, berjalan secara serempak pada waktu yang sama.
Pada aspek isi materi pembelajaran dilakukan perbaikan pada Indikator
dan tujuan disetiap pertemuan dengan memperhatikan KKO berdasarkan KD 3.2
yakni mengkasifikasikan serta tingkat satuan pendidikan kelas VII. Tujuannya
agar semakin mengasah dan meningkatkan daya kreatif dalam berpikir dan
menganalisis sebuah fenomena atau kasus secara kreatif dengan rasa ingin tahu
yang tinggi.
Aspek tampilan, dilakukan perbaikan bentuk dan ukuran huruf,
memberikan animasi yang lebih hidup dan menambahkan keterangan disetiap
gambar juga mengganti gambar yang kabur, serta memperbaiki pelafalan juga
intonasi disetiap penyampaian isi materi, bahkan menetralkan sound dan audio
pemaparan isi materi agar seimbang.
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Aspek penggunaan, perbaikan dilakukan pada setiap video yakni
menambahkan keterangan agar pengguna dapat memahami keunggulan serta isi
materi dari setiap media yang diberikan secara baik dan jelas.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 4.9 Perbandingan Produk Awal dan Produk Akhir Media Video Animasi
No

Produk Awal

Produk Akhir

Gambar bagian tampak depan media video animasi 1

Gambar bagian tampak depan media video animasi 1

Gambar bagian tampak depan media video animasi 2

Gambar bagian tampak depan media video animasi 2
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Gambar bafian tampak depan media video animasi 3

Gambar bafian tampak depan media video animasi 3

Bagian tampak dalam media video animasi 1

Bagian tampak dalam media video animasi 1
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Bagian tampak dalam media video animasi 2

Bagian tampak dalam media video animasi 2

Bagian tampak dalam media video animasi 3

Bagian tampak dalam media video animasi 3
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Bagian tampak dalam yang menerangkan KD,
Indikator dan Tujuan pembelajaran video animasi 1

Bagian tampak dalam yang menerangkan KD,
Indikator dan Tujuan pembelajaran video animasi 1
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Bagian tampak dalam yang menerangkan KD,
Indikator dan Tujuan pembelajaran video animasi 2

Bagian tampak dalam yang menerangkan KD,
Indikator dan Tujuan pembelajaran video animasi 2
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Bagian tampak dalam yang menerangkan KD,
Indikator dan Tujuan pembelajaran video animasi 3

Bagian tampak dalam yang menerangkan KD,
Indikator dan Tujuan pembelajaran video animasi 3

Bagian tampak dalam penjelasan materi tentang ciriciri makhluk hidup dan makhluk tak hidup pada
video 1

Bagian tampak dalam penjelasan materi tentang ciriciri makhluk hidup dan makhluk tak hidup pada
video 1
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Bagian tampak dalam penjelasan materi tentang
klasifikasi makhluk hidup pada video 2

Bagian tampak dalam penjelasan materi tentang
klasifikasi makhluk hidup pada video 2

Bagian tampak dalam penjelasan materi tentang
klasifikasi Lima Kingdom pada video 3

Bagian tampak dalam penjelasan materi tentang
klasifikasi Lima Kingdom pada video 3

Bagian tampak foto profil peneliti pada video 1, 2, 3

Bagian tampak foto profil peneliti pada video 1, 2, 3
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F. Kendala dan Keterbatasan Pengembangan
Pengembangan produk media pembelajaran video animasi pada materi
“Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup” kelas VII memiliki beberapa kendala
dan keterbatasan sebagai beriktu:
1.

Koneksi jaringan internet kadang kurang stabil dalam proses desain
produk.

2.

Aplikasi Animaker memiliki keterbatasan dalam fitur-fitur desain
animasi yang mempengaruhi hasil produk disebabkan oleh tipe aplikasi
gratisan bukan aplikasi prabayar.

3.

Keterbatasan desain tombol navigasi dipengaruhi oleh keterbatasan
fitur-fitur animasi aplikasi Animaker sehingga media masih terkesan
satu arah.

4.

Media Video Animasi pada materi ciri-ciri dan klasifikais makhluk
hidup kelas VII belum sepenuhnya digunakan secara maksimal karena
bentuk output dari produk berupa link youtube yang berformat MP4
sehingga hanya dapat digunakan pada sistem smartphone berbasis
android dan computer atau labtop yang memiliki format payer untuk
menjalankan link youtube.

Cara mengatasi kendala dan permasalahan diatas adalah:
1.

Melakukan penambahan kekuatan jaringan internet

2.

Memanfaatkan setiap fitur –fitur animasi dalam aplikasi animaker
secara maksimal
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3.

Menggunakan dan menerapkan tombol navigasi bawaan youtube dalam
menjalankan media

4.

Menurunkan

kapasitas

MBmenggunakan

dna

aplikais

kualitas
Format

media

Factory

mempermudah pengaksesan media oleh pendidik.

sebesar
dengan

47,7
tujuan
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengembangan media video animasi dan hasil
validasi produk yang telah dikembangkan oleh peneliti, maka kesimpulan dari
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Dalam produk yang dikembangkan berupa media video aniamsi
berbasis animeker pada materi “Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk
Hidup” dilengkapi dengan unsur-unsur gambar, tulisan, suara, gerakan,
background dan backsound yang menarik dan bervariasi.

2.

Media pembelajaran video animasi pada materi “Ciri-Ciri dan
Klasifikasi Makhluk Hidup kelas VII” memiliki kualitas dan kelayakan
dengan kategori “Sangat Baik”. Rata-rata “3,48”.” Layak” untuk
diujicoba.

B. Saran
Setelah melakukan pengembangan media video animasi sebagai media
pembelajaran daring pada materi “Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup
kelas VII”, peneliti menulisakn saran dalam mendukung penelitian selanjutnya
terkait media video animasi sebagai berikut:
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1.

Dibutuhkan Koneksi jaringan internet yang stabil dalam proses desain
produk.

2.

Penggunaan Aplikasi Animaker dengan tipe prabayar agar memiliki
kelengkapan fitur-fitur desain serta mampu mengembangkan pola
interaksi 2 arah selama pembelajaran yakni, melengkapi media dengan
tombol navigasi yang menarik dan kreatif.

3.

Media Video Animasi yang dikembangkan dapat diterapkan pada
semua mata pelajaran dengan format video yang singkat dan padat
dengan durasi maksimal 7 sampai 10 menit. Media tersebut dapat
dikemas dalam bentuk soft file untuk dibagikan secara gratis kepada
para peserta didik.
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Lampiran 1
Tabel. Kisi-Kisi Pertanyaan Analisis Kebutuhan
No Aspek Pertanyaan Analisis Kebutuhan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Identitas Guru
KKM dan Standar Ketuntasan
Perbandingan Hasil Belajar
Kompetensi Dasar
Media Pembelajaran Daring
Fasilitas Pendukung
Model Pembelajaran Daring
Metode Pembelajaran Daring
Kesulitan atau Kendala dalam Pembelajaran
Keterlibatan Peserta Didik dalam Proses
Pembelajaran
11. Aspek Kompetensi, Penilaian dan Evaluasi
Pembelajaran
13. Pengalaman Belajar Daring
14. Pengembangan Media Belajar Interaktif

No
Pertanyaan
1
2
3
4,5
6,7,8,9
10
11
12
13
14
15,16,17
18
19
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Lampiran 2
Tabel. Panduan Pertanyaan Wawancara Analisis Kebutuhan
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Pertanyaan
Jawaban
Nama Bapa / Ibu? Sudah berapa lama Bapa / Ibu mengajar mata
pelajaran IPA?
Berapa Standar Ketuntasan KKM mata pelajaran IPA?
Bagaimana perbandingan hasil belajar mata pelajaran IPA pada
saat luring dan daring?
Selama pembelajaran daring, KD mana saja yang digunakan
dalam KBM?
Apakah terdapat KD yang dirasa sulit dalam pembelajaran IPA
selama daring?
Apakah ada media pembelajaran yang dimanfaatkan oleh
Bapa/Ibu dalam menunjang proses pembelajaran daring?
Media pembelajaran apa saja yang Bapa/Ibu terapkan dalam
pembelajaran daring?
Bagaimana pemahaman atau pandangan Bapa/Ibu dalam
pemanfaatan media tersebut selama pembelajaran daring?
Apakah Bapa/Ibu sudah pernah mengembangkan media
pembelajaran interaktif?
Seperti apa ketersediaan sarana/prasarana dari sekolah untuk
menunjang proses pembelajaran daring?
Model pembelajaran seperti apa yang diterapkan selama
pembelajaran daring pada mata pelajaran IPA?
Metode seperti apakah yang diterapkan selama pembelajaran
daring pada mata pelajaran IPA?
Selama proses pembelajaran daring, kendala apa saja yang
dialami/ditemukan (materi, media, model dan metode)?
Bagaimana partisipasi dan keaktifan siswa dalam merespon
kegiatan pembelajaran daring?
Bagaimana kemampuan hasil belajar siswa pada aspek
(kognitif, afektif dan psikomotorik) selama daring?
Bagaimana Bapa/Ibu menilai kemampuan siswa selama proses
pembelajaran (kognitif, afektif, psikomotorik)
Seperti apakah teknik evaluasi yang diterapkan dalam menilai
kemampuan siswa pada aspek (kognitif, afektif dan
psikomotorik) selama daring?
Harapan apa dari Bapa/Ibu terhadap keberhasilan siswa dan
proses pembelajaran kedepannya?
Apa pendapat Bapa/Ibu terhadap pengembangan media
interaktif dalam pembelajaran daring?
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Lampiran 3
Tabel. Kisi-Kisi Instrumen Lembar Validasi Pengemabangan Media Pembelajaran
Video Animasi untuk Ahli Materi.
Aspek yang
Indikator
Nomor
dinilai
Instrumen
Materi
Kesesuaian isi materi berdasarkan KI,
1
KD, dan Indikator Materi Pembelajaran
Kesesuaian
penyajian
materi
2
berdasarkan
indikator
didalam
RPP
Kesesuaian
tujuan
pembelajaran
3
dengan isi materi
Cakupan
dan
kedalaman
4
indikator pembelajaran
Kejelasan
ringkasan
materi
5
dalam media pembelajaran yang
mudah dipahami
Kesesuaian
media
pembelajaran
6
dengan
materi
“Ciri-Ciri
dan
Klasifikasi Makhluk Hidup”.
Pembaruan materi pembelajaran
7

Jumlah
Butir
1
1

1
1
1

1

1

Kelengkapan bahan pengajaran

8

1

Meningkatkan
keaktifan
dan
partisipasi belajar peserta didik
Kesesuaian
berdasarkan
tingkat
karakteristik peserta didik kelas
VII
Kesesuaian
media
pembelajaran
dengan
tingkat
kemampuan
peserta didik
Kejelasan tulisan, suara, gambar,
dan gerakan dalam media video
animasi.

9

1

10

1

11

1

12

1
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Lampiran 4
Tabel. Kisi-Kisi Instrumen Lembara Validasi Pengembangan Media Pembelajaran
Video Animasi untuk Ahli Media
Aspek yang
dinilai
Media

Indikator

Nomor
Instrume
nt
1-10

Jumlah
Butir

Aspek Tampilan dan Penggunaan

1-5

5

Aspek Bahasa

1-3

3

Aspek Kelayakan Tampilan

1-3

3

Aspek Komunikasi Visual

10

Lampiran 5
Tabel. Instrumen Lembar Validasi Aspek Materi pada Media Video Animasi
sebagai Media Pembelajaran pada Materi “Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk
Hidup”
No

Aspek yang dinilai
1

A. Aspek Komunikasi Visual
1
Konsep dan komponen media Video
Animasi
2
Tampilan layar media Video Animasi
3
Kesesuaian animasi gambar, suara,
tulisan dan gerakan pada media Video
Animasi
B. Aspek Bahasa
1
Penggunaan kata dan bahasa
2
Kesesuaian berdasarkan kaidah tata
bahasa Indonesia
3
Penggunaan kalimat dan instruksi
pengerjaan
C. Aspek Isi Materi Pembelajaran
1
Kesesuaian isi materi berdasarkan KI,
KD,
dan
Indikator
materi
Pembelajaran.

Skor
2
3

Komentar
4
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No

Aspek yang dinilai
1

2
3
4
5

6

7
8
9
10
11

12
D.
1
2
3.

Kesesuaian
penyajian
materi
berdasarkan indikator didalam RPP.
Kesesuaian tujuan pembelajaran
dengan isi materi.
Cakupan dan kedalaman indikator
pembelajaran
Kejelasan ringkasan materi dalam
media pembelajaran yang mudah
dipahami.
Kesesuaian media pembelajaran
dengan materi “Ciri-Ciri dan
Klasifikasi Makhluk Hidup”.
Pembaruan materi pembelajaran
Kelengkapan bahan pengajaran
Meningkatkan
keaktifan
dan
partisipasi belajar peserta didik.
Kesesuaian berdasarkan tingkat
karakteristik peserta didik kelas VII
Kesesuaian media pembelajaran
dengan tingkat kemampuan peserta
didik.
Kejelasan tulisan, suara, gambar, dan
gerakan dalam media video animasi.
Aspek Kelayakan Tampilan
Sistematika Tampilan materi
Media pembelajaran memungkinkan
peserta didik belajar secara mandiri
Ketahanan “Media Video Animasi
Berbasis Animaker Pada
Materi Ciri-Ciri dan Klasifikasi
Makhluk Hidup Kelas Vll” terhadap
waktu.

Skor Total

2

Skor
3

Komentar
4
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Lampiran 6
Tabel. Instrumen Lembar Validasi Aspek Media pada Media Video Animasi
sebagai Media Pembelajaran pada Materi “Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk
Hidup”
No

Aspek yang dinilai

Skor
1

A. Aspek Komunikasi Visual
1

6

Konsep
dan
Komponen
media
pembelajaran Video Animasi
Tampilan layar media pembelajaran
Video Animasi
Kesesuaian animasi gambar, suara,
tulisan dan gerakan pada media
pembelajaran
Video Animasi
Kesesuaian
pemilihan
warna
background desain
Kesesuaian pemilihan warna backsound
desain
Kesesuaian pemilihan huruf atau font

7

Kesesuaian pemilihan audio

8

Konsep Layout media pembelajaran
Video Animasi
Konsep Templete desain media
pembelajaran Video Animasi
Bersifat Komunikatif dan Interaktif

2
3

4
5

9
10

B. Aspek Tampilan dan Penggunaan
1

Kemudahan Navigasi

2

Kelengkapan tampilan komponen

3

Keandalan program saat dalam proses
pengaplikasian media pembelajaran
4 Kemudahan program saat dalam proses
pengaplikasian media pembelajaran.
5 Kepraktisan
penggunaan
media
pembelajaran
C. Aspek Bahasa
1

Penggunaan kata dan bahasa

2

3

Komentar
4
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No

Aspek yang dinilai

Skor
1

2

3

2

Kesesuaian berdasarkan kaidah tata
bahasa Indonesia
3 Penggunaan kalimat dan instruksi
pengerjaan
D. Aspek Kelayakan Tampilan
1

Sistematika tampilan materi

2

Media pembelajaran memungkinkan
peserta didik belajar secara mandiri
3
Ketahanan “Media Video Animasi
Berbasis Animaker Pada Materi CiriCiri dan Klasifikasi Makhluk Hidup
Kelas Vll” terhadap waktu.
Total Skor
Rangkuman:
Rata-rata = Jumlah skor yang didapat / jumlah
keseluruhan item =
Keterangan dalam penskoran:
1 = Sangat Kurang Baik.
2 = Kurang Baik.
3 = Baik.
4 = Sangat Baik.
Komentar umum dan saran

Kesimpulan:
Berilah tanda (√) pada salah satu pilihan di bawah ini:
1. Media video animasi layak diuji coba tanpa revisi.
2. Media video animasi layak diuji coba dengan revisi.
3. Media video animasi tidak layak diuji coba

Komentar
4
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Lampiran 7
Tabel. Rubrik Penskoran Media Video Animasi
No
1.

2.

Aspek penilaian
Aspek Konten Media
Kesesuaian isi materi berdasarkan KI, KD,
dan Indikator Materi.
a. KI 3 (Aspek kognitif)
b. KD 3.2. Mengklasifikasikan makhluk
hidup
dan
benda
berdaasarkan
karakteristik yang diamati.
c. KD
4.2.
Menyajikan
hasil
pengklasifikasian Makhluk Hidup dan
benda di lingkungan sekitar berdasarkan
karakteristik yang diamati.
Aspek ringkasan materi pembelajaran dalam
media mudah dipahami.
a. Ringkasan materi lengkap.
b. Ringkasan materi mudah dipahami.
c. Ringkasan materi yang disajikan singkat
Meningkatkan keaktifan dan partisipasi
semangat belajar peserta didik.
a. Tampak luar desain media video animasi
menarik
dan
memberikan
kesan
penasaran.
b. Memiliki warna desain bervariasi dan
menarik.
c. Desain media video animasi dilengkapi
dengan tulisan, suara, gambar, dan
gerakan yang menarik sesuai materi.
Kesesuaian media pembelajaran berdasarkan
tingkat kemampuan peserta didik kelas Vll.
a. Melatih cara berpikir kritis peserta didik.
b. Melatih cara bekerja sama peserta didik.
c. Melatih kreativitas peserta didik.
Kejelasan tulisan, gambar, suara dan gerakan
pada media video animasi.
a. Tulisan jelas
b. Gambar jelas
c. Penggunaan Bahasa, gerakan dan suara
yang singkat, padat dan jelas.

Indikator

Skor

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi 3
aspek

1

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek
Tidak memenuhi 3
aspek
Memenuhi 3 aspek

2
1

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi 3
aspek

1

Memenuhi 3 aspek
Memenuhi 2 aspek
Memenuhi 1 aspek
Tidak memenuhi 3
aspek
Memenuhi 3 aspek
Memenuhi 2 aspek
Memenuhi 1 aspek

4
3
2
1

Tidak memenuhi 3
aspek
Memenuhi 3 aspek

1

4

4
3
2

4
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No

Aspek penilaian
Keseuaian media video animasi berdasarkan
isi materi pembelajaran.
a. Materi “Ciri- Ciri Makhluk Hidup dan
Makhluk Tak Hidup”
b. Materi “Sistem Klasifikasi Makhluk
Hidup”
c. Materi “Sistem Klasifikasi Lima
Kingdom”
Aspek Tampilan

Indikator
Memenuhi 2 aspek

Skor
3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi 3
aspek

1

Kesesuaian layout media video animasi
dengan isi materi pembelajaran.
a. Gambar, warna, dan tulisan pada layout
media video animasi sesuai isi materi
pembelajaran.
b. Suara, dan gerakan pada layout media
video animasi sesuai isi materi
pembelajaran.
c. Kesesuaian kontras warna pada layout
media dengan isi materi pembelajaran
seimbang.
Kemenarikan tampilan desain media video
animasi dari segi warna, gambar dan huruf:
a. Kesesuaian kontras warna, gambar dan
huruf
b. Penggunaan variasi layout
c. Penggunaan hiasan layout

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi 3
aspek

1

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi 3
aspek

1

Aspek Bahasa
Penggunaan bahasa yang mudah dipahami Memenuhi 3 aspek
oleh peserta didik:
Memenuhi 2 aspek
a. Bahasa yang sederhana.
b. Bahasa tidak menimbulkan makna ganda. Memenuhi 1 aspek
c. Bahasa mudah dipahami.
Tidak memenuhi 3
aspek
Bahasa bersifat singkat, jelas, dan Memenuhi 3 aspek
komunikatif:
Memenuhi 2 aspek
a. Kalimat singkat.
b. Kalimat mengandung unsur informasi.
Memenuhi 1 aspek
c. Kalimat jelas.
Tidak memenuhi 3
aspek
Aspek penggunaan
Kejelasan petunjuk penggunaan
Memenuhi 3 aspek

4
3
2
1
4
3
2
1

4
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No

Aspek penilaian
a. Mudah dipahami.
b. Kalimat sederhana.
c. Petunjuk bersifat runtut.
Kelengkapan penyajian.
a. KD, Indikator, dan Tujuan pembelajaran.
b. Petunjuka penggunaan
c. Ringkasan materi.

3.

Kemudahan dalam penggunaan.
a. Mudah diakses.
b. Mudah dibuka.
c. Mudah dibaca, pahami dan pelajari.

Indikator
Memenuhi 2 aspek
Memenuhi 1 aspek
Tidak memenuhi 3
aspek
Memenuhi 3 aspek

Skor
3
2
1

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi 3
aspek
Memenuhi 3 aspek

1

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi 3
aspek

1

Aspek
ketersediaan,
keterjangkauan
kemudahan
a. Alat dan bahan pembuata media video Memenuhi 3 aspek
animasi banyak tersedia di pasaran.
Memenuhi 2 aspek
b. Alat dan bahan mudah didapatka.
Memenuhi 1 aspek
c. Harga barang terjangkau.
Tidak memenuhi 3
aspek

4

4

4
3
2
1
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Lampiran 8
Tabel. Rubrik Penskoran Instrument Validasi Aspek Materi dalam Media Video
Animasi sebagai Media Pembelajaran pada Materi (Ciri-Ciri dan Klasifikasi
Makhluk Hidup) Kelas Vll.
No
1.

2.

Aspek penilaian
Aspek Materi
Kesesuaian isi materi berdasarkan KI,
KD, Indikator dan Tujuan:
a. KI 3 (Aspek kognitif)
b. KD
3.2.
Mengklasifikasikan
makhluk
hidup
dan
benda
berdaasarkan karakteristik yang
diamati.

Indikator

Skor

Memenuhi 100% aspek yang
ditentukan

4

Memenuhi 75% aspek yang
ditentukan

3

Memenuhi 50% aspek yang
ditentukan

2

Memenuhi 25% aspek yang
ditentukan

1

Memenuhi 100% aspek yang
ditentukan

4

Memenuhi 75% aspek yang
ditentukan

3

Memenuhi 50% aspek yang
ditentukan

2

Kesesuaian materi berdasarkan
indikator yang mencakup 7 indikator
yakni:
3.2.1 Mengklasifikasikan
makhluk hidup berdasarkan
ciri-ciri dan klasifikasinya.
3.2.2 Membandingkan
ciri-ciri
dan klasifikasi makhluk
hidup dan makhluk tak
hidup.
3.2.3 Mengaitkan makhluk hidup
berdasarkan ciri-ciri dan
klasifikasinya.
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No

3.

4.

5.

6.

Aspek penilaian
Indikator
3.2.4 Menelaah
klasifikasi Memenuhi 25% aspek yang
makhluk hidup berdasarkan ditentukan
nama ilmiah, taksonomi dan
kunci determinas.
3.2.5 Mengaitkan
klasifikasi
makhluk hidup dengan cara
perkembang biakan secara
vegetative dan generative.
3.2.6 Mengidentifikasikan proses
klasifikasi lima kingdom
3.2.7 Menganalisis
klasifikasi
lima
kingdom
dalam
kehidupan sehari-hari.
Aspek ringkasan materi pembelajaran
dalam media yang mudah dipahami
antara lain:
a. Ringkasan materi lengkap.
b. Ringkasan materi mudah dipahami.
c. Ringkasan materi yang diterapkan
singkat
Meningkatkan keaktifan dan partisipasi
belajar peserta didik antara lain:
a. Tampak luar desain media video
animasi
menarik
dan
memberikankesan penasaran.
b. Warna desan bervariasi yang
menarik.
c. Desain media video animasi
dilengkapi tulisan, suara, gambar,
dan gerakan.
Kesesuaian materi pembelajaran
berdasarkan tingkat kemampuan
pendidikan peserta didik kelas Vll
diantaranya:
a. Materi tersusun lengkap.
b. Materi jelas.
c. Tingkatan materi yang tersusun
berdasarkan tingkat kedalaman
konsep pemahaman yang tinggi.
Kejelasan tulisan, gambar, suara dan
gerakan pada media video animasi
antara lain:
a. Gambar jelas

Skor
1

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek
Tidak memenuhi 3 aspek

2
1

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek
Memenuhi 1 aspek
Tidak memenuhi 3 aspek

3
2
1

Memenuhi 3 aspek
Memenuhi 2 aspek
Memenuhi 1 aspek
Tidak memenuhi 3 aspek

4
3
2
1

Memenuhi 3 aspek
Memenuhi 2 aspek
Memenuhi 1 aspek

4
3
2
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No

Aspek penilaian
b. Tulisan jelas
c. Penggunaan Bahasa, gerakan dan
suara yang singkat, padat dan jelas.
Keseuaian media video animasi
berdasarkan isi materi pembelajaran
antar lain:
a. Materi Ciri-Ciri Makhluk
Hidup
b. Materi Klasifikais Makhluk
Hidup
c. Materi Sistem Klasifikasi Lima
Kingdom

Indikator
Tidak memenuhi 3 aspek

Skor
1

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi 3 aspek

1

Lamiran 9
Tabel. Rubrik Penskoran Instrument Validasi Media pada Media Video Animasi
sebagi Media Pembelajaran dalam Materi (Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk
Hidup) Kelas Vll.
No
Aspek yang dinilai
A. Aspek Komunikasi Visual
1

2

3

Konsep dan Komponen media pembelajaran
(Video Animasi) mencakup:
a. Tulisan dan Gambar
b. Audio
c. Visual
d. Interaktif
Tampilan layar media pembelajaran (Video
Animasi)
a. Desain media berdasarkan materi
b. Tulisan dan Gambar materi terlihat jelas
c. Penggunaan warna jelas
d. Penggunaan font mudah dibaca
Kesesuaian animasi media (Video Animasi)
a. Tulisan dan Gambar yang digunakan
sesuai dengan materi yang dijelaskan
b. Penggunaan gambar menentukan bentuk
asli Ciri- Ciri dan Klasifikasi Makhluk
Hidup

Indikator

Skor

Memenuhi 4 aspek

4

Memenuhi 3 aspek

3

Memenuhi 2 aspek

2

Memenuhi 1 aspek

1

Memenuhi 4 aspek

4

Memenuhi 3 aspek

3

Memenuhi 2 aspek

2

Memenuhi 1 aspek

1

Memenuhi 4 aspek

4

Memenuhi 3 aspek

3

Memenuhi 2 aspek

2

Memenuhi 1 aspek

1
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No

4

5

6

7

8

9

Aspek yang dinilai
Indikator
c. Pemilihan gambar dan gerakan tidak
menimbulkan makna ganda
d. Kesesuaian antara gambar dengan
keterangannya
Kesesuaian pemilihan warna background Memenuhi 3 aspek
desain media
Memenuhi 2 aspek
a. Konsep warna background pada media
Memenuhi 1 aspek
sesuai dengan materi
b. Kontras warna background sesuai
Tidak Memenuhi 3
c. Pemilihan warna background sesuai
aspek
sehingga terlihat menarik
Kesesuaian pemilihan warna backsound Memenuhi 3 aspek
desain media
Memenuhi 2 aspek
a. Konsep warna backgsound pada media
Memenuhi 1 aspek
sesuai dengan berat ringan materi
b. Kontras warna backsound sesuai
Tidak Memenuhi 3
c. Pemilihan warna backsound sesuai
aspek
sehingga terkesan semangat
Kesesuaian pemilihan huruf atau font
Memenuhi 3 aspek
a. Pemilihan ukuran huruf sesuai
Memenuhi 2 aspek
b. Tulisan dapat terbaca jelas
Memenuhi 1 aspek
c. Tampilan huruf tidak membosankan

Kesesuaian pemilihan audio desain maedia
a. Terdapat kecocokan backsound dengan
komponen yang digunakan untuk
memunculkan backsound
b. Backsound dapat terdengar jelas
c. Backsound tidak mengganggu sensorik
pendengaran atau tidak terlalu terdengar
keras
Konsep Layout media pembelajaran
interaktif
a. Ide konsep layout media interaktif
menarik
b. Alur penyajian materi sistematis
c. Pengguna dapat mengaplikasikan media
berdasarkan urutan kode penamaan
Konsep Templete desain media pembelajaran
interaktif
a. Menerapkan Konsep Animaker Templete
b. Menerapkan Konsep Audacity Templete

Skor

4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2

Tidak Memenuhi 3
aspek
Memenuhi 3 aspek

1

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak Memenuhi 3
aspek

1

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak Memenuhi 3
aspek

1

Memenuhi 4 aspek

4

Memenuhi 3 aspek

3

Memenuhi 2 aspek

2

4
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No

Aspek yang dinilai
Indikator
c. Menerapkan Konsep Format factory Memenuhi 1 aspek
Templete
d. Menerapkan Konsep Pinnacle studio
Templete
10
Bersifat Komunikatif dan Interaktif
Memenuhi 3 aspek
a. Melibatkan interaksi motorik dengan
Memenuhi 2 aspek
pengguna secara aktif
b. Media interaktif melibatkan proses Memenuhi 1 aspek
berpikir bagi peserta didik
Tidak Memenuhi 3
c. Media interaktif tidak membosankan
aspek
B. Aspek Tampilan dan Penggunaan
1

2

3

4

5

Kemudahan Navigasi
Memenuhi 3 aspek
a. Kesesuaian layout media video animasi
Memenuhi 2 aspek
dengan isi materi pembelajaran.
b. Kemenarikan desain tampilan media Memenuhi 1 aspek
video animasi pada segi tulisan, gambar, Tidak Memenuhi 3
gerakan, dan warna beckground dan
aspek
becksound
c. Simbol navigasi bersifat komunikatif
sehingga alur media menjadi jelas
Kelengkapan tampilan komponen
Memenuhi 4 aspek
a. Cover media interaktif
Memenuhi 3 aspek
b. KD
dan
Indikator
Pencapaian
Memenuhi 2 aspek
Kompetensi
c. Tujuan Pembelajaran
Memenuhi 1 aspek
d. Profil pembuatan media pembelajaran
Keandalan program saat dalam proses Memenuhi 3 aspek
pengaplikasian media pembelajaran
Memenuhi 2 aspek
a. Media tidak mengalami eror saat
Memenuhi 1 aspek
diaplikasikan
b. Semua komponen media dapat berfungsi
Tidak Memenuhi
dengan baik
aspek
c. Media dapat merespon kebutuhan user
dengan cepat
Kemudahan program saat dalam proses Memenuhi 3 aspek
pengaplikasian media pembelajaran.
Memenuhi 2 aspek
a. Media dapat disesuaikan dengan
kebutuhan atau konten yang ingin Memenuhi 1 aspek
dipelajari
Tidak 3 Memenuhi
b. Media mudah di akses
aspek
c. Media mudah aplikasikan atau dijalankan
Kepraktisan
penggunaan
media Memenuhi 3 aspek
pembelajaran media interaktif
Memenuhi 2 aspek

Skor
1

4
3
2
1

4
3
2
1

4
3
2
1
4
3
2
1

4
3
2
1
4
3
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No

Aspek yang dinilai
Indikator
a. Praktis untuk digunakan
Memenuhi 1 aspek
b. Dapat digunakan untuk belajar secara
Tidak Memenuhi
berkelompok
3 aspek
c. Dapat digunakan untuk belajar secara
mandiri
C. Aspek Bahasa
1

2

3

Skor
2
1

Penggunaan kata dan bahasa
Memenuhi 3 aspek
a. Kalimat mudah dimengerti
Memenuhi 2 aspek
b. Ketepatan tulisan, gambar, suara dan
Memenuhi 1 aspek
materi
c. Keefektifan kalimat
Tidak Memenuhi
3 aspek
Kesesuaian berdasarkan kaidah tata bahasa Memenuhi 3 aspek
Indonesia
Memenuhi 2 aspek
a. Struktur kalimat sesuai dengan tata
Memenuhi 1 aspek
bahasa
b. Kebakuan istilah
Tidak Memenuhi
c. Ketepatan ejaan
3 aspek

4

Penggunaan kalimat instruksi pengerjaan
a. Singkat dan Jelas
b. Bersifat memberikan Informasi
c. Tidak menimbulkan makna ganda

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak Memenuhi
3 aspek

1

3
2
1
4
3
2
1

D. Apek Kelayakan Tampilan
1

2

Sistematika penyajian materi
Memenuhi 3 aspek
a. Tampilan materi sistematis
Memenuhi 2 aspek
b. Materi yang tampilkan dalam media
pembelajaran interaktif sesuai dengan Memenuhi 1 aspek
tingkat hierarki belajar
Tidak Memenuhi
c. Materi pembelajaran yang kompleks
3 aspek
mampu disajikan secara sederhana
sehingga mudah untuk dipahami
Media pembelajaran memungkinkan peserta Memeiliki 3 aspek
didik belajar secara mandiri
Memeiliki 2 aspek
a. Media pembelajaran interaktif dapat
digunakan tanpa bantuan atau petunjuk Memeiliki 1 aspek
dari guru
Tidak Memeiliki 3
b. Media pembelajaran interaktif dapat
aspek
digunakan kapan saja dan oleh siapa saja

4
3
2
1

4
3
2
1
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No

3

Aspek yang dinilai
c. Tersedia contoh gambar yang digunakan
dalam video animasi media pembelajaran
interaktif.
Ketahanan “Media Video Animasi Berbasis
Animaker Pada Materi Ciri-Ciri dan
Klasifikasi Makhluk Hidup Kelas Vll SMP”
terhadap waktu.
a. Tanpa batas waktu penggunaan
b. Dapat bertahan diperangkat operating
sistem tanpa batas waktu
c. Dapat diakses dengan bantuan internet

Indikator

Skor

Memeiliki 3 aspek

4

Memeiliki 2 aspek

3

Memeiliki 1 aspek

2

Tidak Memeiliki 3
aspek

1
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Lampiran 10
SILABUS KEGIATAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan

: Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Kelas / Semester

: VII / Ganjil.

Tahun Ajaran

: 2020/2021.

Alokasi Waktu

: 12 JP

KOMPETENSI INTI:

KI 1
KI 2

KI 3
KI 4

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi
secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar,
bangsa, Negara, dan kawasan regional.
Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat)
dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
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Kompetensi
Materi
Dasar
Pembelajaran
3.2 Mengklasifi  Membedakan
kasikan
ciri-ciri
Makhluk
Makhluk
Hidup dan
Hidup dan
Benda
Makhluk Tak
berdasarkan
Hidup.
Karakteristi  Klasifikais
k yang
Makhluk
diamati.
Hidup.
 Sistem
Klasifikais
Lima
Kingdom

Kegiatan Pembelajaran
Mengamati:
a. Peserta didik belajar
secara mandiri
menggunakan video
animasi berbasis
animaker.
b. Peserta didik diminta
untuk mengamati
gambar dan animasi
tentang materi Ciri-ciri
dan klasifikais makhluk
hidup.
Menanya:
b.Peserta didik
mengumpulkan
pertanyaan yang
didapatkan saat
pembelajaran manidiri
terkait materi ciri-ciri
dan klasifikasi makhluk
hidup
Mencoba:
a. Peserta didik melakukan
dan mengerjakan tugas
atau latihan dengan

Indikator

Penilaian

Waktu

3.2.8 Mengidentifi Teknik Tes:
12 JP
kasikan makhluk
 Pengetahuan:
hidup
(Pilihan
berdasarkan ciriganda dan
ciri dan
LKPD)
klasifikasinya.
Teknik
Non3.2.9 Membedakan
Tes:
ciri-ciri dan
 Psikomotorik:
klasifikasi
Pengamatan
makhluk hidup
dan makhluk tak pada makhluk
hidup disekitar
hidup.
lingkungan
3.2.10 Mengaitkan
rumah secara
makhluk hidup
berdasarkan ciri- mandiri.
ciri dan
Afekif:
kedisiplinan dan
klasifikasinya.
kejujuran dalam
3.2.11 Menelaah
mengumpulkan
klasifikasi
tugas, presensi,
makhluk hidup
dan sopan
berdasarkan
santun dalam
nama ilmiah,
presntasi serta
taksonomi, dan
diskusi
kunci
kelompok
determinasi.

Sumber
Belajar
Sulistiyono,
Agung dkk.
2013. IPA
Biologi untuk
SMP/MTS
Kelas VII.
Penerbit
Erlangga:
Jakarta.
Buku Ilmu
Pengetahuan
Alam
Semester 1
Edisi Revisi,
Jakarta:
kementrian
pendidikan
dan
kebudayaan,
2017, modul
pembelajaran
Prawiroharto
no, S., dkk.
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bantuan LKPD yang
akan diberikan oleh guru
terkait materi ciri-ciri
dan klasifikais makhluk
hidup.
Mengkomunikasikan:
a. Peserta didik
mengkomunikasikan
hasil kegiatan setelah
mencoba mengerjakan
LKPD melalui kegiatan
presentasi singkat di
kelas secara virtual
WhatsApp Group kelas.
Menalar:
a. Peserta didik
menganalisis isi materi
yang telah dipelajari
dalam nilai-nilai refleksi
yang akan dihubungkan
dengan pengalaman
kehidupan sehari-hari
secara mandiri.

3.2.12 Mengaitkan
klasifikasi
makhluk hidup
dengan cara
perkembang
biakan secara
vegetative dan
generative.
3.2.13 Mengidentifi
kasikan proses
klasifikasi lima
kingdom
3.2.14 Menganalisis
klasifikasi lima
kingdom dalam
kehidupan seharihari.

2016. IPA
Biologi untuk
SMP/MTS
Kelas VII.
Penerbit
Bumi Aksara:
Jakarta.
Video
Animasi
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Lampiran 11
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
RPP (DARING)
IDENTITAS SEKOLAH
Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kelas/Semester

: VII/Ganjil.

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Materi Pokok

: Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup.

Alokasi Waktu

: 3 X 40 Menit

KOMPETENSI INTI

KI 1 Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
KI 2 Menunjukan prilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi
dan gotong royong), santun dan percaya diri dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan
dan keberadaan.
KI 3 Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan produktif)
berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni
budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
KI 4 Mencoba, mengolah, dan menyajikan dalam ranah kongkret
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan
dalam ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah dan sumber lain
yang sama dalam sudut pandang atau teori.
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KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI

Kompetensi Dasar
3.2
Mengklasifikasikan
Makhluk Hidup
dan Benda
berdasarkan
Karakteristik yang
diamati.

Indikator Pencapaian Kompetensi
3.2.1 Mengklasifikasikan makhluk hidup
berdasarkan ciri-ciri dan klasifikasinya.
3.2.2 Membandingkan ciri-ciri dan klasifikasi
makhluk hidup dan makhluk tak hidup.
3.2.3 Mengaitkan makhluk hidup berdasarkan
ciri-ciri dan klasifikasinya.
3.2.4 Menelaah klasifikasi makhluk hidup
berdasarkan nama ilmiah, taksonomi dan kunci
determinas.
3.2.5 Mengaitkan klasifikasi makhluk hidup
dengan cara perkembang biakan secara vegetative
dan generative.
3.2.6 Mengidentifikasikan proses klasifikasi lima
kingdom
3.2.7 Menganalisis klasifikasi lima kingdom
dalam kehidupan sehari-hari.

TUJUAN PEMBELAJARAN
Indikator
Petemuan 1
3.2.1
3.2.2
3.2.3
Pertemuan 2
3.2.4
3.2.5

Pertemuan 3
3.2.6
3.2.7

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

Tujuan Pembelajaran
Mengklasifikasikan ciri-ciri makhluk hidup dan makhluk
tak hidup berdasarkan ciri-cirinya
Menganalisis ciri-ciri makhluk hidup dengan dasar
karakteristik yang diamati.
Menentukan cara atau langkah dalam mengelompokan
makhluk hidup dengan benar
Menjelaskan tata cara pemberian nama ilmiah
Mengklasifikasi
dengan
dasar
pengklasifikasian
determinasi
Menganalisis spesies yang termasuk dalam kelompok ke
lima kingdom
Membuat dasar pengelompokan ke lima kingdom
berdasarkan ciri-cirinya
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MATERI PEMBELAJARAN

Pertemuan 1
Pertemuan 2
Pertemuan 3
1. Faktual: Ciri-ciri 1. Faktual:
Taksonomi 1. Faktual: Sistem klasifikasi 5
makhluk hidup
makhluk hidup
kingdom
2. Konseptual:
2. Konseptual: Tata nama 2. Konseptual: klasifikasi 5
Alam terdiri dari
ilmiah makhluk hidup
kingdom (Monera, Protista,
makhluk hidup
dalam
Fungi, Plantae, Animalia)
dan makhluk tak
pengklasifikasian
3. Prosedural:
Tahapan
hidup
(Benda 3. Prosedural:
Tahapan
pengklasifikasian
5
Mati)
pengklasifikasian
kingdom
makhluk hidup

PENDEKATAN, MODEL, METODE
Pertemuan
Ke
I

Saintifik

5M

II

Saintifik

5M

III

Saintifik

5M

Pendekatan

Model

Metode
Diskusi kelas, Presentasi, Tanya
jawab dan Tugas mandiri
Diskusi kelas, Presentasi, Tanya
jawab dan Tugas mandiri
Diskusi kelas, Presentasi, Tanya
jawab, Tugas mandiri
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MEDIA PEMBELAJARAN
(Pertemuan 1, 2, 3)

1.

Media: WhatsApp Group Kelas, Video Animasi tentang ciri-ciri dan
klasifikasimakhluk hidup

2.

Alat: Laptop, Handphone android, dan alat tulis

3.

Bahan: Lembar Kerja Peserta Didik

4.

Video;
a.

Pertemuan 1: Ciri-ciri makluk hidup dan makhluk tak hidup
(https://youtu.be/qaHbXlze9ro)

b.

Pertemuan

2:

Klasifikasi

Makhluk

Hidup

(https://youtu.be/aQngVorSHLE)
c.

Pertemuan

3:

Klasifikais

Lima

Kingdom

(https://youtu.be/s5kX6FHN_Xw)

SUMBER BELAJAR
(Pertemuan 1, 2, 3)
1.

Sulistiyono, Agung dkk. 2013. IPA Biologi untuk SMP/MTS Kelas
VII. Penerbit Erlangga: Jakarta.

2.

Prawirohartono, S., dkk. 2016. IPA Biologi untuk SMP/MTS Kelas
VII. Penerbit Bumi Aksara: Jakarta.

3.

Buku Ilmu Pengetahuan Alam Semester 1 Edisi Revisi, Jakarta:
kementrian pendidikan dan kebudayaan, 2017, modul pembelajaran

4.

Video Animasi.
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LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pertemuan Pertama
No

1

Tahapan

Pembuka

2

Apresiasi

3

Motivasi

4

Orientasi

Media

Deskripsi Kegiatan

Pendahuluan
WhatsApp Guru mengucapkan salam dan
Group
mengecek kesiapan peserta
(Kelas
didik melalui kegiatan presensi
Virtual)
menggunakan kelas virtual di
WhatsApp Group
WhatsApp Guru mengajukkan pertanyaan
Group
berkaitan dengan materi yang
(Kelas
akan disampaikan
Virtual) a. Apakah disekitar rumah
kalian ada tumbuhan, hewan,
dan benda mati?
b. Apa
perbedaan
antara
tumbuhan, hewan, dan benda
mati?
Peserta didik dipersilahkan
untuk
menjawab
setiap
pertanyaan.
WhatsApp a. Guru mengapresiasi jawaban
Group
peserta didik
(Kelas
b. Guru mengajukan pertanyaan
Virtual)
lagi tentang Apa manfaatnya
kita
harus
mampu
membedakan antara ciri-ciri
makhluk hidup dan benda
mati?
Peserta didik dipersilahkan
untuk menjawab pertanyyan
guru.
WhatsApp Guru mempersiapkan siswa
Group
untuk mengikuti KBM dengan
(Kelas
prosedur sebagai berikut:
Virtual)
 Siswa wajib mengikuti
KBM
dengan
cara
mengakses,
menonton,
memahami, mencatat dan
menganalisis materi dari
media
video
animasi
berbasis Animaker terkait
materi Ciri – Ciri Makhluk

Alokasi
Waktu
10
Menit
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Hidup dan Makhluk Tak
Hidup (Benda Mati) melalui
link
youtube(https://youtu.be/qa
HbXlze9ro)
5

Mengamati

WhatsApp
Group
(Kelas
Virtual)

6

Menanya

WhatsApp
Group
(Kelas
Virtual)

Inti
1) Guru mengirim gambar
beberapa objek makhuk
hidup dan makhluk tak hidup
melalui WhatsAppp Group
Kelas dan siswa di minta
untuk mengamati gambar
objek tersebut secara sak
sama.
2) Guru mengirim ringkasan
materi tentang gambaran
singkat
materi
ciri-ciri
maklhuk hidup dan makhluk
tak hidup, siswa di minta
untuk
membaca,
dan
memahami materi secara
mandiri.
1) Setelah
peserta
didik
memperhatikan, memahami
materi melalui video animasi
tersebut,
guru
meminta
tanggapan peserta didik
terhadap video animasi
tersebut dengan meminta
peserta
didik
bertanya
sebanyak-banyaknya
mengenai hal yang ingin
ditanyakan terkait video
animasi tersebut hal ini
bertujuan untuk membantu
peserta didik merumuskan
konsep materi yang sudah di
dapatkannya
pada
saat
kegiatan
menonton,
mengamati, memahami dan
menganalisis materi secara
mandiri.
2) Peserta didik dipersilahkan
untuk
saling
aktif
mengemukakan
pendapat

20
Menit
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7

Mencoba atau
mengumpulkan
data

dari
setiap
pertanyaan
temannya.
3) Guru mengklarifikasi dan
mengapresiasi
semua
jawaban dengan menuntun
peserta didik menggunakan
pertanyaan yang dikirimkan
guru di WhatssApp Group
Kelas “Kira-kira apa yang
membedakan antara makhluk
hidip dan makhluk tak hidup?
dan objek apa saja yang dapat
dikelompokan
dalam
makhluk hidup dan makhluk
tak hidup berdasarkan video
tersebut?
Peserta didik dipersilahkan
untuk aktif menjawab.
4) Guru mengapresiasi semua
jawaban dan meluruskan
jawaban peserta didik dengan
memberikan
penjelasan
materi
secara
singkat
bertujuan
untuk
meminimalisir miskonsepsi.
WhatsApp 1) Guru meminta peserta didik
Group
untuk mendownload LKPD
(Kelas
tentang ciri-ciri makhluk
Virtual)
hidup dan makhluk tak hidup
yang tersedia di WhatsApp
Group Kelas.
2) Guru meminta peserta didik
untuk mengerjakan LKPD
3) Guru
menginformasikan
pengumpulan LKPD yang
sudah dikerjakan melalui
WhatsApp Group Kelas
sesuai batas waktu yang
tertera (24 jam).
4) Peserta didik menjawab
LKPD
dengan
cara
mengumpulkan
data
menggunakan informasi yang
tersedia di video animasi dan
sumber lain yang relevan.
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8

Menalar atau
mengasosiasi

9

Mengomunikasikan

10

Evaluasi

5) Guru
mengirimkan
pertanyaan diforum diskusi di
WhatsApp Group Kleas
“Apakah ada kesulitan dalam
mengerjakan LKPD?” dan
melakukan tanya jawab
singkat terkait pengerjaan
LKPD. Bertujuan untuk
memantau aktivitas peserta
didik, memfasilitasi dan
mendorong rasa ingin tahu
peserta
didik
mengenai
materi Ciri-ciri makhlik
hidup dan makhluk tak hidup.
WhatsApp Peserta didik menganalisis data
Group
yang diperoleh dan
(Kelas
mengolahnya menjadi jawaban
Virtual)
untuk menjawab LKPD
WhatsApp 1) Guru memilih beberapa
Group
Peserta didik secara acak
(Kelas
untuk presentasi singkat.
Virtual) 2) Peserta didik melakukan
verifikasi
data
melalui
kegiatan presentasi dan tanya
jawab
3) Peserta didik yang menjadi
presentator diarahkan untuk
menyimpulkan data yang
diperoleh
4) Guru memberikan penguatan
dari hasil diskusi terkait
materi yang dipelajari hari ini
untuk
meminimalisir
miskonsepsi
Penutup
WhatsApp
Guru meminta peserta didik
Group
untuk mengerjakan soal
(Kelas
tentang Ciri- Ciri Makhluk
Virtual)
Hidup dan Makhluk Tak
Hidup (Benda Mati) yang
akan dikiriman guru melalui
WhatsApp Group Kelas
sesuai dengan batas waktu
yang disepakati bersama.

10
Menit
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11

Menyimpulkan

12

Refleksi

13

Tindak Lanjut

14

Penutup

WhatsApp
Group
(Kelas
Virtual)
WhatsApp
Group
(Kelas
Virtual)
WhatsApp
Group
(Kelas
Virtual)

WhatsApp
Group
(Kelas
Virtual)

Peserta didik bersama guru
menyimpulkan tentang apa
yang sudah dipelajari.
Peserta didik diminta untuk
merefleksikan proses
pembelajaran hari ini
1) Guru
menginformasikan
peserta
didik
untuk
mengerjakan LKPD secara
mandiri
dirumah
dan
dikumpulkan
melalui
WhatsApp Group Kelas
sesuai batas waktu yang
sudah disepakati bersama.
2) Guru
menginformasikan
peserta didik tentang materi
yang akan dipelajari pada
pertemuan selanjutnya dan
memintanya
untuk
mempelajarinya sebelum
kegiatan
pembelajaran
berikutnya dimulai.
Guru mengakhiri pembelajaran
dengan mengucapkan terima
kasih dan salam penutup
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Pertemuan Kedua
No

Tahapan

Media

1

Pembuka

WhatsApp
Group
(Kelas
Virtual)

2

Apresiasi

WhatsApp
Group
(Kelas
Virtual)

3

Motivasi

WhatsApp
Group
(Kelas
Virtual)

4

Orientasi

WhatsApp
Group
(Kelas
Virtual)

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu
Guru mengucapkan salam dan
10
mengecek kesiapan peserta didik Menit
melalui
kegiatan
presensi
menggunakan kelas virtual di
WhatsApp Group
Guru mengirimkan pertanyaan
“Apakah kalian semua sudah
mencoba mengamati seperti apa
ciri-ciri makhluk hidup dan
makhluk tak hidup berdasarkan
objek-objek yang ada disekita
lingkungan rumah? Bagaimana
hasil pengmatan kalian? Guru
mengapresiasi semua jawaban
peserta didik dan mengklarifikasi
jawaban yang dapat menimbulkan
miskonsepsi.
Guru
memberikan
motivasi
dengan mengajukan pertanyaan
Apa manfaat penting dalam
Klasifikasi Makhluk Hidup?
Guru mengapresiasi jawaban
peserta didik dan mengarahkan
peserta didik ke materi dengan
mengirimkan tulisan “Baik,untuk
mengenal dan memahami tentang
klasifikasi makhluk hidup hari ini
kita akan mempelajari tentang
jaringan tata nama ilmiah,
taksonomi dan kinci determinasi
dari makhluk hidup.
Guru mempersiapkan sisiwa untuk
mengkiuti KBM dengan prosedur
sebagai berikut:
Siswa wajib mengikuti KBM
dengan mengakses, memonton,
memahami,
mencatat
dan
menganalisa materi melalui video
animasi tentang materi Klasifikasi
Makhluk Hidup. Siswa menyimak
penjelasan materi melalui link
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youtube
(https://youtu.be/aQngVorSHLE)
5

Mengamati

6

Menanya

Inti
Guru mengirimkan dua gambar
kelompok hewan dan tumbuhan
(Kucing dan Jagung) dan meminta
Peserta didik untuk mengamati
secara saksama dari segi anatomi
dan fisiologi.
WhatsApp 1) Setelah
peserta
didik
Group
mengamati gambar tersebut,
(Kelas
guru meminta tanggapan
Virtual)
peserta didik terkait kedua
gambar tersebut dengan
meminta
peserta
didik
bertanya sebanyak-banyaknya
terkaiti hal yang ingin
ditanyakan mengenai gambar
yang diamati tersebut hal ini
bertujuan untuk membantu
peserta didik merumuskan
konsep materi yang sudah di
dapatkannya saat belajar
mandirinya di rumah.
2) Peserta didik dipersilahkan
untuk
saling
aktif
mengemukakan pendapat dari
setiap pertanyaan temannya
3) Guru mengklarifikasi dan
mengapresiasi semua jawaban
dengan menuntun peserta
didik
menggunakan
pertanyaan yang dikirimkan
guru di WhatsApp Group Kelas
tentang apa fungsi dari proses
klasifikasi makhluk hidup jika
dilihat dari sisi tata nama
ilmiah,
taksonomi
dan
penentuan kunci determinasi?
4) Guru mengapresiasi semua
jawaban dan meluruskan
jawaban peserta didik dengan
memberikan
penjelasan
WhatsApp
Group
(Kelas
Virtual)

20
Men
it

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
163

7

Mencoba atau
mengumpulkan
data

8

Menalar atau
mengasosiasi

materi secara singkat hal ini
bertujuan
untuk
meminimalisir
miskonsepsi
menjawab.
WhatsApp 1) Guru meminta peserta didik
Group
untuk mendownload LKPD
(Kelas
Klasifikais makhluk hidup di
Virtual)
WhatsApp Group Kelas yang
sudha dikirim oleh guru.
2) Guru meminta peserta didik
untuk mengerjakan LKPD
3) Guru
menginformasikan
pengumpulan LKPD yang
sudah dikerjakan melalui
WhatsApp Group Kelas sesuai
batas waktu yang disepakati
(24 jam)
4) Peserta didik menjawab LKPD
dengan cara mengumpulkan
data menggunakan informasi
yang tersedia di media video
animasi dan dari sumber lain
yang relevan.
5) Guru mengirimkan pertanyaan
diforum diskusi melalaui
WhatsApp
Group
Kelas
“Apakah ada kesulitan dalam
mengerjakan LKPD?” dan
melakukan
tanya
jawab
singkat terkait pengerjaan
LKPD.
Bertujuan
untuk
memantau aktivitas peserta
didik,
memfasilitasi
dan
mendorong rasa ingin tahu
peserta
didik
mengenai
klasifikasi makhluk hidup.
WhatsApp Peserta didik menganalisis data
Group
yang diperoleh dan mengolahnya
(Kelas
menjadi jawaban untuk
Virtual)
menjawab LKPD

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
164

9

Mengomunikasikan

10

Evaluasi

11

Menyimpulkan

12

Refleksi

13

Tindak Lanjut

14

Penutup

WhatsApp 1) Guru
memilih
beberapa
Group
peserta didik secara acak
(Kelas
untuk presentasi singkat.
Virtual) 2) Peserta didik melakukan
verifikasi data melalui kegiatan
presentasi dan tanya jawab
3) Presentator diarahkan untuk
menyimpulkan data yang
diperoleh.
4) Guru memberikan penguatan
dari hasil diskusi dengan
materi yang dipelajari hari ini
untuk
meminimalisir
miskonsepsi
Penutup
WhatsApp Guru meminta peserta didik untuk
Group
membuka soal yang dikirim oleh
(Kelas
guru di WhatsApp Group Kelas
Virtual)
tentang klasifikais makhluk hidup
dan meminta peserta didik untuk
mengerjakan soal tersebut sesuai
dengan
batas
waktu
yang
disepakati bersama.
WhatsApp Peserta didik bersama guru
Group
menyimpulkan tentang apa saja
(Kelas
yang sudah dipelajari
Virtual)
WhatsApp Peserta didik diminta untuk
Group
merefleksikan proses
(Kelas
pembelajaran hari ini
Virtual)
WhatsApp Guru menginformasikan peserta
Group
didik tentang materi yang akan
(Kelas
dipelajari pada pertemuan
Virtual)
selanjutnya dan memin siswa
untuk mempelajarinya sebelum
kegiatan pembelajaran
berikutnya dimulai.
WhatsApp Guru mengakhiri pembelajaran
Group
dengan mengucapkan terima
(Kelas
kasih dan salam penutup
Virtual)

10
Menit
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Pertemuan ketiga
No

Tahapan

Media

1

Pembuka

WhatsApp
Group
(Kelas
Virtual)

2

Apresiasi

WhatsApp
Group
(Kelas
Virtual)

3

Motivasi

WhatsApp
Group
(Kelas
Virtual)

4

Orientasi

WhatsApp
Group
(Kelas
Virtual)

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
Waktu
10
1) Guru mengucapkan salam dan
mengecek kesiapan peserta Menit
didik melalui kegiatan presensi
menggunakan kelas virtual di
WhatsApp Group.
2) Peserta didik diminta untuk
melakukan dinamika tebaktebakan tentang nama-nama
ilmiah dari tumbuhan dan
hewan secara spontan melalaui
WhatsApp
Group
Kelas.
hingga batas waktu yang sudah
disepakati bersama.
Guru mengaitkan materi yang akan
disampaikan dengan materi yang
sudah dipelajari sebelumnya
dengan mengajukkan pertanyaan
Menurut kalian seperti apa
perbedaan ututan takson antara
hewan dna tumbuhan? Dalam
klasifikais makhluk hidup seperti
apakah peran tata nama ilmiah
pada hewan dan tumbuhan?
Guru mengapresiasi jawaban
peserta didik, dan memberikan
motivasi dengan mengirimkan
pertanyaan melalui WhatsApp
Group Kelas “sebutkan Contoh
Makhluk hidup apa saja yang
termasuk dalam Klasifikasi Lima
Kingdom? Apa manfaat penting
klasifikasi lima kingdom?
Guru
mengapresiasi
semua
jawaban dan meluruskan jawaban
peserta didik dengan mengirimkan
informasi “Untuk itu kita hari ini
akan mempelajari materi tentang
Klasifikasi Lima Kingdom.
Guru mempersiapkan siswa untuk
mengikuti KBM dengan prosedur
pelaksanaan sebagai berikut:
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5

Mengamati

6

Menanya

Siswa wajib mengikuti KBM
dengan mengakses, memonton,
memahami,
mencatat
dan
menganalisa materi dalam media
video animasi yang mencakup
materi Klasifikasi Lima Kingdom
melalui
link
youtube
(https://youtu.be/s5kX6FHN_Xw)
Siswa
menyimak
penjelasan
materi secara mandiri.
Inti
WhatsApp 1) Guru meminta peserta didik
Group
membuka
mengamati
(Kelas
beberapa contoh gambar lima
Virtual)
kingdom yang dikirim oleh
guru melalui WhatsApp Group
Kelas
2) Guru meminta peserta didik
untuk
memperhatikan,
mengamati setiap gambar
tersebut.
WhatsApp 1) Setelah
peserta
didik
Group
memperhatikan
dan
(Kelas
mangamati gambar tersebut,
Virtual)
guru meminta tanggapan
peserta didik terkait gambar
yang telah diamati dengan
meminta
peserta
didik
bertanya sebanyak-banyaknya
mengenai
gambar
yang
diamati tersebut. Berujuan
untuk membantu peserta didik
merumuskan konsep materi
yang sudah di dapatkan saat
belajar mandirinya di rumah
2) Peserta didik dipersilahkan
untuk
saling
aktif
mengemukakan jawaban dari
setiap pertanyaan temannya
3) Guru mengklarifikasi dan
mengapresiasi semua jawaban
dengan menuntun peserta
didik
menggunakan
pertanyaan yang dikirimkan

20
Menit
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4)

5)

6)

7)

7

Mencoba atau
mengumpulkan
data

WhatsApp 1)
Group
(Kelas
Virtual)

2)
3)

4)

guru di WhatsApp Group Kelas
apa perbedaan dari klasifikasi
lima
kingdom
tersebut
berdasarkan gambar-gambar
yang sudah kalian lihat tadi?
Guru mengklarifikasi dan
mengapresiasi semua jawaban
Peserta didik
Guru mengirimkan pertanyaan
“seperti apakah perbedaan
antara kingdom monera dan
Protista? Tipe makhluk hidup
apa saja yang terdapat dalam
kingdom Protista dan monera?
Guru mengklarifikasi dan
mengapresiasi semua jawaban
Peserta didik
Guru melanjutkan dengan
menginformasikan
bahwa
untuk mengetahuinya mari
bersama-sama
kita
mempelajari materi klasifikasi
lima kingdom.
Guru meminta peserta didik
untuk mendownload LKPD
yang dikirim oleh guru melalui
WhatsApp
Group
Kelas
tentang
Klsifikasi
Lima
KIngdom
Guru meminta peserta didik
untuk mengerjakan LKPD
Guru
menginformasikan
pengumpulan LKPD yang
sudah dikerjakan di WhatsApp
Group Kelas sesuai batas
waktu yang ditentukan
Peserta didik menjawab LKPD
dengan cara mengumpulkan
data menggunakan informasi
yang tersedia di media video
animasi dan dari sumber lain
yang relevan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
168

8

Menalar atau
mengasosiasi

9

Mengomunikasikan

10

Evaluasi

11

Menyimpulkan

12

Refleksi

5) Guru mengirimkan pertanyaan
diforum diskusi WhatsApp
Group Kelas Apakah ada
kesulitan dalam mengerjakan
LKPD?” dan melakukan tanya
jawab
singkat
terkait
pengerjaan LKPD. Bertujuan
untuk memantau aktifitas
peserta didik, memfasilitasi
dan mendorong rasa ingin
tahu peserta didik mengenai
klasifikasi lima kingdom
WhatsApp Peserta didik menganalisis data
Group
yang diperoleh dan mengolahnya
(Kelas
menjadi jawaban untuk menjawab
Virtual)
LKPD
1) Guru
memilih
beberapa
peserta didik secara acak
untuk presentasi singkat.
2) Peserta
didik
melakukan
verifikasi data melalui kegiatan
presentasi dan tanya jawab
3) Presentator diarahkan untuk
menyimpulkan data yang
diperoleh.
4) Guru memberikan penguatan
dari hasil diskusi materi yang
dipelajari hari ini untuk
meminimalisir miskonsepsi.
Penutup
WhatsApp Guru memberikan tanya jawab
Group
singkat tentang materi hari ini
(Kelas
Virtual)
WhatsApp Peserta didik bersama guru
Group
menyimpulkan tentang apa yang
(kelas
sudah dipelajari agar
Virtual)
meminimalisir miskonsepsi.
WhatsApp Peserta didik diminta untuk
Group
merefleksikan proses
(Kelas
pembelajaran hari ini.
Virtual)
WhatsApp
Group
(Kelas
Virtual)

10
Menit
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13

Tindak Lanjut

WhatsApp
Group
(Kelas
Virtual)

14

Penutup

WhatsApp
Group
(Kelas
Virtual)

Guru menghimbau siswa untuk
membaca, memahami kembali
keseluruhan materi tentang ciriciri dan klasifikais makhluk hidup
sebagai persiapan ulangan harian
pada
pertemuan
selanjutnya
mellaui media video animasi dna
sumber lain yang relevan.
Guru mengakhiri pembelajaran
dengan mengucapkan terima
kasih dan salam penutup

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Ranah
Pengetahuan /
Kognitif
Sikap /
Afektif
Keterampilan/
Psikomorik

Teknik
Penilaian
Tes

Bentuk Instrument Penilaian

Non-Tes

Soal Pilihan Ganda
Soal Isian Singkat
LKPD: Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup
Observasi: Jurnal Sikap

Non-Tes

Psikomotorik: Pengamatan

Yogyakarta, Agustus 2020
Maria Advensia Bribin
NIM: 171434024
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Lampiran 12
RANGKUMAN MATERI

A.

CIRI-CIRI MAKHLUK HIDUP
Makhluk hidup memiliki delapan ciri diantaranya adalah:

1.

Bergerak
Bergerak merupakan proses perpindahan tempat atau posisi tubuh atau

bagian tubuh makhluk hidup. Proses perpindahan menjadi respon atau tanggapan
terhadap suatu rangsangan baik dari dalam tubuh maupun dari lingkungan.
Proses bergerak dapat dibedakan menjadi dua bagian yakni bergerak aktif berarti
seluruh proses perpindahan ditandai dengan terjadinya perpindahan tempat.
Sebagai contoh pada manusia dan hewan. Sedangkan bergerak pasif berarti
seluruh proses pergerakan yang tidak terjadi perpindahan tempat. Sebagai
contoh pada tumbuha yang hanya mengalami gerakan pada bagian tubuh seperti
gerakan batang tumbuhan kearah sinar matahari. Proses bergerak dapat
dilakukan oleh semua makhluk hidup karena masing-masing memiliki alat
gerak. Contoh lain adalah sirip pada ikan, kaki pada manusia dan hewan serta
sayap pada burung.

2.

Membutuhkan Makanan.
Mebutuhkan makana merupakan kebutuhan pokok setiap makhluk

hidup dan menjadi sumber nutrisi untuk menghasilakan energy, mengganti selsel yang rusak, dan melangsungkan kehidupan. Selain makanan makhluk hidup
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juga membutuhan sumber air dalam melarutkan makanan. Setiap makhluk hidup
memiliki cara tersendiri dalam mendapatkna makanan. Sebagai contoh
tumbuhan melakukan proses fotosintetis sedangkan manusia dan hewan
mendapatkan makanan dari makhluk lain seperti tumuhan dan hewan.

3.

Peka Terhadap Rangsangan (Iritabilitas)
Peka terhadap rangsangan (Iritabilitas) merupakan kemampauan setiap

makhluk hidup dalam menanggapi suatu rangsangan dari lingkungan. Reaksi
terjadi karena adanya rangsangan seperti panas, dingin, bau, gravitasi dan lainlain. Rangsangan dapat dikenal melalui alat indra seperti kulit untuk merasakan
rangsangan panas, dan dingin sedangkan untuk melihat dan mengenali sesuatu
melalaui rangsangan pantulan cahaya, hidung untuk membau dan mencium
sesuatu.

4.

Bernapas (Respirasi)
Bernapas (Respirasi) merupakan proses mengambil oksigen dari luar

(lingkungan) kedalam tubuh dan mengeluarkan karbondioksida ke lingkungan.
Oksigen dimanfaatkan oleh makhluk hidup dalam mengubah zat makanan
menjadi energy secara kimiawi sehingga makhluk hidup memerlukan organ
tubuh yang berfungsi untuk melakukan proses pernapasan yakni paru-paru pada
manusia, insang pada ikan, kulit pada cacing dan trakea pada serangga.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
172

5.

Tumbuh dan Berkembang
Tumbuh dan berkembang merupakan dua hal yang akan dialami oleh

setiap makhluk hidup. Tumbuh berarti mengalami proses peningkatan jumlah,
ukuran, dan volume pada sel-sel tubuh, sedangkan berkembang merupakan
proses menuju kedewasaan yakni terjadi kematangan organ-organ tubuh
sehingga dapat berfungsi dengan semestinya. Oleh karena itu, makhluk hidup
sangat memelukan nutrisi yang bergizi dalam jumlah yang cukup sebagai
penunjang pertumbuhan makhluk hidup.

6.

Mengeluarkan Zat Sisa (Ekskresi)
Mengeluarkan zat sisa (Ekskresi) merupakan proses membuang zat sisa

hasil metabolism dalam tubuh makhluk hidup yang bersifat racun yang
menggangu kinerja tubuh lain. Setiap makhluk hidup memiliki alat ekskresi
berbeda-beda. Sebagai contoh kulit pada manusia untuk mengeluarkan keringat
dan lain-lain.

7.

Berkembang Biak (Reproduksi)
Berkembang biak (Reproduksi) merupakan proses dari setiap makhluk

hidup untuk melestarikan dan mempertahankan keturunannya agar tidak punah.
Cara perkembang biakan dibedakan menjadi dua proses yakni secara kawin
berarti perkembang biakan melibatkan peleburan sel telur dan sel sperma seperti
pada manusia dan hewan, sedangkan perkembang biakan secara vegetative
berarti perkembang biakan tanpa melibatkan sel telur dan sel sperma.
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Perkembang biakan vegetative terjadi pada tumbuhan yang menggunaka tunas.
Sebagai contoh pohon pisang.

8.

Beradaptasi
Beradaptasi

merupakan

kemampuan

makhluk

hidup

untuk

menyesuaikan diri dengan lingkungan dimana dia berada dan untuk
mempertahankan diri. Sebagai contoh pohon jati menggugurkan daun pada
musim kemarau untuk mengurangi proses penguapan, hewan unta menyimpan
lemak dipundak sebagai cadangan makanan dan bunga teratai berdaun lebar
untuk mempercepat penguapan air disekitar habitatnya.

B.

Klasifikasi Makhluk hidup
Klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu cara pengelompokan
makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki.
Persamaan dan perbedaan dalam suatu pengelomokan menujukan bahwa jika
semaki banyak perbadaan antar 2 jenis makhluk hidup maka semakin jauh
kekerabatannnya. Sebaliknya jika semankin banyak persamaan antara 2 jenis
makhluk hidup maka semakin dekat kekerabatannya. Oleh karena itu, klasifikasi
dapat dijabarkan berdasarkan tahapan-tahapannya yakni:
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1.

Tahapan Kalsifikasi Makhluk Hidup
Tahap

awal

melakukan

klasifikais

makhluk

hidup

adalah

mengidentifikasikan setaip makhluk hidup dengan menerapkan dua tahap yakni:
a.

Melakukan Proses pengamatan terhadap fisiologi, anatomi, morfologi,
dan taingkalaku makhluik hidup.

b.

Melakukan prose pengelompokan berdasarkan persamaan ciri-ciri
kedalam satu Kelompok, Jika dalam satu kelompok memilik perbedaan
ciri maka dilakukan pengelompokan dengan sakla lebih kecil.

2.

Tujuan Umum Klasifikasi Makhluk Hidup

a.

Mempermudah proses mengenali, membandingkan, dan mempelajari
makhluk hidup

b.

Mempermudah proses mengelompokan makhluk hidup berdasarkan
persamaan ciri-ciri yang dimiliki

c.

Mempermudah proses mendeskripsikan ciri-ciri antara satu jenis
makhluk hidup dengan makhluk hidup lain

d.

Mempermudah mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk
hidup

e.

Mempermudah proses pemberian nama pada makhluk hiudup yang
belum memiliki dan diketahui namanya.
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3.

Dasar-Dasar Klasifikasi Makhluk Hidup

a.

Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan yang dimiliki

b.

Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri bentuk tubuh (morfologi)
dan alat dalam tubuh (anatomi)

c.

Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan perbedaan manfaat, ukuran,
tempat hidup atau habitat, dan cara hidup.

4.

Manfaat Klasifikasi Makhluk Hidup

a.

Mengetahui jenis spesies makhluk hidup

b.

Mengetahui hubungan kekerabatan setiap jenis spesies makhluk hidup

c.

Mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup

C.

URUTAN TAKSON DALAM KLASIFIKASI
Dalam mempelajari klasifikasi, makhluk hidup terbagi menjadi

beberapa tingkatan atau yang dikenal dengan nama takson. Berdasarkan takson
maka urutan takson dalam sistem kalsifikasi di antaranya adalah: Kingdom,
Divisi (Tumbuan), Filum (Hewan), Kelas, Ordo, Famili, Genus, dan Spesies.
Sistem taksonomi makhluk hidup dikelompokan berdasarkan persamaan ciriciri. Oleh karena itu, terdapat dua sisi kekerabatan makhluk hidup yang
ditemukan melalui persamaan dan perbedaan. Jika makhluk hidup memiliki
persamaan ciri- ciri yang semaki banyak maka makhluk hidup tersebut memiliki
kekerabatan semakin dekat. Sedangkan jika makhluk hidup memiliki persamaan
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ciri-ciri semakin sedikit maka makhluk hidup tersebut memiliki kekerabatan
yang jauh (Triyono dkk, 2014).

D.

TATA CARA PENAMAAN ILMIAH
Tata cara penamaan ilmiah dalam sistem klasifikasi menggunakan

binomial nomenklatur atau disebut sistem tata cara nama ganda. Berdasarkan
sistem binomial nomenklatur maka aturan penamaan ilmiah makhluk hidup
sebagai berikut:
Tata cara penamaan ilmiah atau Nomenclature dalam sistem klasifikasi
erat berhubungan dengan penentuan suatu takson yang sudah diketahui dalam
nama ilmiah yang tepat. Penentuan nama ilmiah harus berdasarkan pada suatu
aturan yang sudah disepakati dalam Kode Internasional Tata nama Tumbuhan.
Oleh karena itu, Perluh diketahui bahwa Nama ilmiah berbeda dengan
nama Latin. Hal demikian dapat dijabarkan sebagai berikut

1.

Nama ilmiah terdiri dari 2 bagian yaitu:

a.

Genus atau marga

b.

Epitheton specificum sebagai penunjuk jenis atau spesies

2.

Nama ilmiah ditulis dalam bahasa latin atau dilatinkan
Sebagai contoh tanaman padi yang dalam bahasa ilmiah adalah

Oryza sativa L. dimana
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a.

Oryza: Menunjukan nama Genus atau Marga.

b.

sativa: adalah petunjuk jenis

c.

L: Menunjukan orang yang memberi nama dan mempublikasikan
yakni Carolus Linnaeus

Dalam proses penamaan ilmiah terdapat juga beberapa kesalahan dalam
pemahaman nama species yakni:
1.

Tata cara penulisan nama ilmiah. Nama ilmiah menunjukkan identitas
suatu jenis spesies atau nama yang universal

2.

Nama ilmiah dianggap sama dengan nama latin. Nama ilmiah
menggunakan bahasa latin atau dilatinkan

Oleh karena itu Sistem tata nama imliah mempunyai kaidah tersendiri
dapat dijabarkan sebagai berikut:
1.

Setiap makhluk hidup memliliki dua nama latin yang terdiri atas dua
kata.

2.

Kata pertama menunjukan Genus dan penulisan diawali huruf kapital
sedangkan kata kedua menunjukan Spesies dengan penilisan awal huruf
kecil

3.

Penilisan tata cara nama ilmiah makhluk hidup dicetak miring atau
memberikan tanda garis bawah pada nama ilmiah.
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Adapun Nama lokal yang digunakan oleh masyarakat suatu wilayah
dalam mengenal suatu objek. Nama local merupakan nama yang diberikan oleh
sekelompok masyarakat secara lokal berdasarkan kebiasaan ataupun ciri-ciri
yang melekat pada organisme tersebut. Nama lokal suatu organisme seringkali
berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain.
Sebagai Contoh:
a.

Gedang : (Jawa, Jawa Tengah) = Musa paradisiaca artinya pisang

b.

Gedang : (Sunda, Jawa Barat) = Pepaya (Carica papaya)

E.

KUNCI IDENTIFIKASI
Kunci identifikasi merupakan salah satu indikator yang digunakan

dalam proses pengidentifikasian jenis makhluk hiudp. Kunci identifikasi bersifat
khusus untuk memastikan bahwa ciri-ciri tersebut hanya dimiliki oleh makhluk
hidup tertentu dan tidak ditemukan pada mkhluk hidup lain (Triyono, et all
2014).

F.

PERKEMBANGAN SISTEM KLASIFIKASI
Perkembangan sistem klasifikasi makhluk hidup mengalami perkembangan

yakni klasifikasi makhluk hidup terbagi menjadi lima kingdom diantaranya adalah
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1.

Kingdom Monera
Kingdom monera merupakan kingdom yang berisi kumpulan makhluk

hidup bersel satu dan prokariotik. Organisme kingdom monera memiliki cara
berkembangbiak dengan membelah diri. Anggota organisme kingdom monera
diantaranya adalah Escherichia coli dan Anabaena azollae.

2.

Kingdom Protista
Kingdom Protista merupakan kingdom yang berisi kumpulan makhluk

hidup yang bersifat eukariotik, multiseluler, dan memiliki sel tunggal. Kingdom
Protista dapat dibedakan menjadi tiga berdasarkan kemiripan yakni Protista
mirip Tumbuhan, Protista mirip Hewan, dan Protista mirip Jamur (Triyono et
all, 2014). Berdasarkan kemiripan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a.

Protista Mirip Tumbuhan (Alga/Ganggang)
Protista mirip tumbuhan dapat digolongkan menjadi empat jenis yakni:

1.

Alga Hijau
Alga Hijau merupakan jenis spesies yang bersifat multiseluler,

memiliki lembaran, dan berwarna hijau (Triyono et all, 2014). Contoh alga hijau
adalah: Spirogyra, Chlorella, dan Chlorococcum.
2.

Alga Kersik
Alga Kersik merupakan jenis spesies yang membentuk lampisan tanah

dan bermanfaat sebagai bahan isolasi, bahan dinamit, dan alat penggosok.
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3.

Alga Merah
Alga merah merupakan jenis spesies yang hidup di laut dan berwarna

merah karena mengandung pigmen fikoeritrin. Contoh alga merah adalah:
Euchema spinosum yang berguna untuk membuat agar-agar (Triyono et all,
2014).
4.

Alga Pirang
Alga pirang merupakan jenis spesies alga yang memiliki kloroplas

dengan warna keemasan. Habitat alga pirang di perairan tawar dan perairan laut.
Alga melakukan proses reproduksi dengan dua cara yakni cara seksual dan
aseksual.

b.

Protista Milip Hewan (Protozoa)
Protista mirip hewan atau protozoa dapat dibedakan menjadi beberapa

jenis berdasarkan jenis alat gerak yakni hewan berprosa, hewan berkaki semu,
hewan berbulu getar, dan hewan berbulu cambut.

c.

Protista Mirip Jamur
Protista mirip jamur terbagi menjadi dua jenis yakni jamur lendiri yang

dapat bergerak seperti amueba serta dapat menghasilkan spora. Sedangka jamur
air yang dapat menghasilkan oospora yakni dapat bertahan dalam lingkungan
yang tidak baik (Triyono dkk, 2014).
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3.

Kingdom Fungi
Kingdom fungi merupakan kingdom jamur yang memiliki membrane

inti, dinding sel, bersifat uniseluler, multiseluler, dan tidak memiliki klorofas
(Triyono et all, 2014). Kingdom fungi dikenal karena adanya proses simbiosis
yang bersifat mutualisme yakni simbiosis antara ganggang dan jamur yang dapat
menghasilkan lumut kerak (Triyono et all, 2014). Salah satu contohnya adalah:
Usnea sp.
Cara reproduksi kingdom fungi dapat dibedakan menjadi empat
kelompok diantaranya adalah:
a.

Ascomycotina. Contohnya: Saccharomyces cerevisiae.

b.

Basidiomycotina. Contohnya: Jamur kuping (Auricularia sp), dan
jamur merang (Volvariella volvacea).

c.

Zigomycotina. Conthnya: Rhizopus oryzae atau jamur tempe.

d.

Deutromycotina.

Contohnya:

(Epidermophytan

flooosum), dan Jamur panu (Tinea versicolor).

4.

Jamur

penyebab

kutu

air

Kingdom Plantae
Kingdom plantae merupakan jenis spesies yang dikelompokan menjadi

tiga kelompok besar yakni tumbuhan biji, tumbuhan paku, dan lumut.
Berdasarkan pengelompokan tersebut dapat dijabarkan sebgaai berikut
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a.

Tumbuhan Biji
Tumbuhan berbiji merupakan jenis tumbuhan yang dapat menghasilkan

biji sendiri, memiliki akar, batang, daun, dan berkas pemuluh (Triyono et all,
2014). Tumbuhan biji dapat di kelompokan menjadi dua kelompok berdasarkan
tata letak bakal bijinya yakni

1.

Tumbuhan Biji Terbuka
Tumbuhan biji terbuka dikelompokan menjadi empat divisi yakni:

Cycadophyta, Gnetophyta, Coniferophyta, dan Ginkgophyta.

2.

Tumbuhan Biji Tertutup
Tumbuhakn biji tertutup dikelompokan menjadi dua kelompok yakni

a.

Tumbuhan Biji Berkeping Satu (Monokitil)
Tumbuhan biji berkeping satu (Monokotil) memiliki ciri-ciri seperti:

memiliki akar serabut, biji berkeping satu, tulang daun sejajar, memiliki satu
buah daun lembaga, dan memiliki kelipatan bunga berjumlah tiga. Tumbuhan
biji berkeping satu (Monokotil) memiliki beberapa suku diantaranya adalah
graminaea (suku rumput-rumputan), palmae (suku pinang-pinangan), liliaceae
(suku bawang-bawangan), dan musaceae (suku pisang-pisangan).
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b.

Tumbuhan Biji Berkeping Dua (Dikotil)
Tumbuhan biji berkeping dua memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

memiliki akar tunggang, biji berkeping dua, tulang daun menjari atau menyirip,
memiliki dua daun lembaga, dan memiliki kelipatan bunga terdiri dari dua,
empat, dan lima. Tumbuhan biji berkeping dua (Dikotil) memiliki beberapa suku
seperti: suku kacang-kacangan, suku getah-getahan, dan suku terung-terungan.

b.

Tumbuhan Paku
Tumbuhan paku merupakan jenis tumbuhan yang memiliki ciri-ciri

yakni berkembangbiak secara kawin dan tak kawin, memiliki akar, batang, daun
sejati, dan memiliki sorum yang dibungkus indusium. Tumbuhan paku
digolongkan menjadi empat divisi yakni:
1.

Divisi Sejati

2.

Divisi Telanjang

3.

Divisi Kawat

4.

Divisi Ekor Kuda

c.

Lumut.
Tumbuhan lumut merupakan jenis spesies yang memiliki ciri-ciri

berkembangbiak secara kawin dan tak kawin, memiliki rhizoid, memiliki akar,
batang, daun yang tidak sejati, dan tidak memiliki bekas pembuluh. Lumut dapat
dibedakan menjadi tiga jenis golongan atau divisi yakni

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
184

a.

Lumut hati. Contohnya: Marchantia

b.

Lumut Daun. Contohnya: Polytrichum

c.

Lumut Tanduk. Contohnya: Anthoceros natans

5.

Kingdom Animalia
Kingdom amimalia merupakan kumpulan hewan yang memliliki ciri-

ciri yang tidak dapat melakukan fotosintesis, dapat bergerak secara aktif, dan
tidak memiliki dinding sel. Berdasarkan tulang belakang maka kingdom
amimalia dibedakan menjadi dua kelopmok yakni: hewan vertebrata dan hewan
invertebrate.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
185

Lampiran 13
KISI-KISI PENILAIAN LKPD 1

NO

INDIKATOR

3.2.1 Mengidentifikasikan
makhluk hidup
berdasarkan ciri-ciri
dan klasifikasinya.

SOAL

SKOR

Jelaskan secara singkat ciri-ciri
makhluk hidup dalam video
animasi!
 Bergerak: proses perpindahan
tempat atau posisi tubuh atau
bagian tubuh makhluk hidup
secara aktif dna pasif.
 Membutukan
makanan:
menyerap
nutrisi
untuk
menghasilakan
energy,
mengganti sel-sel yang rusak,
dan
melangsungkan
kehidupan.
 Peka terhadap rangsangan:
kemampauan makhluk hidup
dalam
menanggapi
suatu
rangsangan dari lingkungan.
 Bernapas proses mengambil
oksigen dan mengeluarkan
karbondioksida
 Tumbuh dan berkembang
merupakan Tumbuh: proses
peningkatan jumlah, ukuran,
dan volume pada sel-sel tubuh,
berkembang: proses menuju
kedewasaan yakni terjadi
kematangan organ-organ tubuh
sehingga dapat
berfungsi
dengan semestinya.
 Mengeluarkan
zat
sisa:
proses membuang zat sisa hasil
metabolisme dalam tubuh yang
bersifat racun dari dalam tubuh
 Berkembang biak: proses
makhluk hidup melestarikan
dan
mempertahankan
keturunannya agar tidak punah.
 Adaptasi:
kemampuan
makhluk
hidup
untuk

10
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NO

INDIKATOR

SOAL

menyesuaikan diri dengan
lingkungan
3.2.2 Membedakan ciri-ciri
Identifikasikan
setiap
jenis
dan klasifikasi makhluk makhluk hidup yang anda temukan
hidup dan makhluk tak dalam media video animasi
hidup.
berdasarkan ciri-cirinya!
 Tumuhan:
Menghasilkan
oksigen
dan
menyerap
karbondioksida
 Tanah:
Menjadi
habitat
pertumbuhan tumbuhan dan
menghasilkan
nutrisi
bagi
makhluk hidup
 Manusia dan Hewan: Bergerak,
bernafas,
bertumbuh
dan
berkembang, mengeluarkan zat
sisa, reproduksi, beradaptasi,
peka
terhadap
rangsangan,
memerlukan makanan
3.2.3 Mengaitkan makhluk
Kelompokan perbedaan makhluk
hidup berdasarkan ciri- hidup berdasarkan setiap prinsip
ciri dan klasifikasinya. dan ciri-cirinya masing-masing!
 Perbedaan Makhluk hidup
dapat
dikelompokan
berdasarkan: Ciri morfologi
atau ciri yang dapat dilihat seperti
bulu pada kelinci dan Ciri
anatomi atau ciri yang tidak dapat
dilihat secara langsung contoh
susunan dan cara kerja jantung
kelinci.
Apa manfaat dari pengenalan
terhadap ciri-ciri makhluk hidup
dan makhluk tak hidup disekitar
kita?
 Agar dapat membedakan secara
tepat dan benar ciri-ciri makhluk
hidup dan makhluk tak hidup
 Agar dapat mengetahui kegunaan
dari masing-masing makhluk
hidup dan makhluk tak hidup.

SKOR

10

10

10
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Lampiran 14
LEMBARA KERJA PESERTA DIDIK 1
Cara Kerja:
1.

Siapkan alat tulis masing-masing secara mandiri.

2.

Isilah nama dan nomor urut sesuai presensi pada lembar kerja kanan
atas LKPD yang sudah disediakan.

3.

Silakan perhatikan dan pahami informasi penjelasan guru melalui
WhatsApp Group Kelas secara saksama.

4.

Silakan secara mandiri mendownload LKPD yang dikirim guru melalui
WhatsApp Group Kelas dan lakukan pengamatan disekitar lingkungan
rumah terhadap makhluk hidup dan makhluk tak hidup.

5.

Isilah jawaba kalian pada kertas yang telah tersedia.

Soal LKPD 1
1.

Jelaskan secara singkat ciri-ciri makhluk hidup dalam video animasi!

2.

Identifikasikan setiap jenis makhluk hidup yang anda temukan dalam
media video animasi berdasarkan ciri-cirinya!

3.

Kelompokan perbedaan makhluk hidup berdasarkan setiap prinsip dan
ciri-cirinya masing-masing!

4.

Apa manfaat dari pengenalan terhadap ciri-ciri makhluk hidup dan
makhluk tak hidup disekitar kita?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
188

Lampiran 15
RUBRIK PENILAIAN LKPD I
No
1

Soal

Kunci Jawaban dan
Aspek Penilaian

Jelaskan

secara
singkat ciriciri
makhluk
hidup dalam
video
animasi!








Bergerak:
proses
perpindahan tempat
atau posisi tubuh
atau bagian tubuh
makhluk
hidup
secara aktif dan
pasif.
Membutukan
makanan:
menyerap
nutrisi
untuk
menghasilakan
energy, mengganti
sel-sel yang rusak,
dan melangsungkan
kehidupan.
Peka
terhadap
rangsangan:
kemampauan
makhluk
hidup
dalam menanggapi
suatu
rangsangan
dari lingkungan.
Bernapas
proses
mengambil oksigen
dan mengeluarkan
karbondioksida
Tumbuh
dan
berkembang
merupakan
Tumbuh:
proses
peningkatan jumlah,
ukuran, dan volume
pada sel-sel tubuh,
berkembang: proses
menuju kedewasaan
yakni
terjadi
kematangan organorgan
tubuh

Rubrik
Penilaian

Skor
Maksimal

10= Jika
mencakup
semua poin
5= Jika hanya
mencakup 1
poin jawaban

10

0 = jika tidak
mencakup
seluruh poin
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2

Identifikasi 
kan setiap
jenis
makhluk
hidup yang 
anda
temukan
dalam
media video
animasi

berdasarkan
ciri-cirinya!

sehingga
dapat
berfungsi
dengan
semestinya.
Mengeluarkan zat
sisa:
proses
membuang zat sisa
hasil metabolisme
dalam tubuh yang
bersifat racun dari
dalam tubuh
Berkembang biak:
proses
makhluk
hidup melestarikan
dan
mempertahankan
keturunannya agar
tidak punah.
Adaptasi:
kemampuan
makhluk
hidup
untuk menyesuaikan
diri
dengan
lingkungan
Tumuhan:
Menghasilkan oksigen
dan
menyerap
karbondioksida
Tanah:
Menjadi
habitat pertumbuhan
tumbuhan
dan
menghasilkan nutrisi
bagi makhluk hidup
Manusia dan Hewan:
Bergerak,
bernafas,
bertumbuh
dan
berkembang,
mengeluarkan zat sisa,
reproduksi,
beradaptasi,
peka
terhadap rangsangan,
memerlukan makanan

10= Jika
mencakup
semua poin
5= Jika hanya
mencakup 1
poin 0 = Jika
tidak mencak
up seluruh
poin

10
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3

Kelompoka  Perbedaan Makhluk
n perbedaan
hidup
dapat
makhluk
dikelompokan
hidup
berdasarkan:
Ciri
berdasarkan
morfologi atau ciri
setiap
yang dapat dilihat
prinsip dan
seperti bulu pada
ciri-cirinya
kelinci
dan
Ciri
masinganatomi atau ciri yang
masing!
tidak dapat dilihat
secara
langsung
contoh susunan dan
cara kerja jantung
kelinci.

10= Jika
mencakup
semua poin
5= Jika hanya
mencakup 1
poin
0 = Jika tidak
mencakup
seluruh

10

4

Apa
 Agar
dapat
manfaat dari
membedakan secara
pengenalan
tepat dan benar ciriterhadap
ciri makhluk hidup dan
ciri-ciri
makhluk tak hidup
makhluk
 Agar
dapat
hidup dan
mengetahui kegunaan
makhluk tak
dari masing-masing
hidup
makhluk hidup dan
disekitar
makhluk tak hidup.
kita?

10= Jika
mencakup
semua poin
5= Jika hanya
mencakup 1
poin
0 = Jika tidak
mencakup
seluruh poin

10

Skor Maksimal
Perhitungan Penilaian:
Nilai =

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
40

× 100 =

40
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Lampiran 16
KISIS-KISI PENILAIAN LKPD 2
NO

INDKATOR

3.2.4 Menelaah
klasifikasi
makhluk
hidup
berdasarkan nama
ilmiah, taksonomi
dan
kunci
determinas.

3.2.5 Mengaitkan
klasifikasi
makhluk
hidup
dengan
cara
perkembang
biakan
secara
vegetative
dan
generative.

SOAL

SKOR

Seperti apakah langkah mengelompokan
makhluk hidup!
 Melakukan Proses pengamatan terhadap
fisiologi, anatomi, morfologi, dan tingka
laku setiap makhluk hidup.
 Melakukan
prose
pengelompokan
berdasarkan persamaan ciri-ciri kedalam
satu kelompok.
 Jika dalam satu kelompok memilik
perbedaan
ciri
maka
dilakukan
pengelompokan dengan sakla lebih kecil.
Bagamana cara mengurutkan cara
pengklasifikasian tumbuhan dan hewan!
 Hewan dan tumbuhan dapat diklasifikasi
berdasarkan ilmu taksonomi yaitu
dengan cara melakukan proses
mencocokan bentuk fisik dan kebiasaan
yang tersusun dari kingdom, filum
(Hewan), Divisi (Tumbuhan). Kelas,
ordo, famili, genus dan spesies.
Seperti apakah cara menganalisi prosedur
tata nama ilmiah secara tepat dan benar!
 Nama ilmiah ditulis dengan 2 kata. Kata
pertama menunjukan Genus dan kata
kedua menunjukan Spesies
 Huruf pertama Genus ditulis dengan
huruf kapital dan huruf kedua Spesies
ditulus dengan huruf kecil.
 Nama ilmiah ditulis dengan huruf yang
dicetak miring atau digaris bawah jika
tidak dicetak miring.
Contoh: Oryza satifa atau Oryza satifa
Urutkanlah takson hewan dan tumbuhan
dari urutan tertinggi sampai terendah pada
(Kucing dan Jagung).
 Kucing:
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Kelas: Mamalia

10

10

10

10
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NO

INDKATOR

SOAL

SKOR

Ordo: Carnivora
Famili: Felidae
Genus: Felis
Spesies: Felis catus
 Jagung:
Kingdom: Plantae
Divisi: Spermatophyta
Kelas: Monokotiledonae
Ordo: Poales
Famili: Poaceae
Genus: Zea
Spesies: zea mays L

Lampiran 17
LEMBARA KERJA PESERTA DIDIK 2

Cara Kerja:
1.

Siapkan alat tulis masing-masing secara mandiri.

2.

Isilah nama dan nomor urut sesuai presensi pada lembar kerja kanan
atas LKPD yang sudah disediakan.

3.

Silakan perhatikan dan pahami informasi penjelasan guru melalui
WhatsApp Group Kelas secara saksama.

4.

Silakan secara mandiri mendownload LKPD yang dikirim guru melalui
WhatsApp Group Kelas dan silakan membaca dan pahami materi dalam
buku paket pegangan siswa tentang klasifikais maklhuk hidup secara
saksama.

5.

Isilah jawaba kalian pada kertas yang telah tersedia.
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Soal LKPD
1.

Seperti apakah langkah mengelompokan makhluk hidup!

2.

Bagamana cara mengurutkan cara pengklasifikasian tumbuhan dan
hewan!

3.

Seperti apakah cara menganalisi prosedur tata nama ilmiah secara tepat
dan benar!

4.

Urutkanlah takson hewan dan tumbuhan dari urutan tertinggi sampai
terendah pada (Kucing dan Jagung).

Lampiran 18
RUBRIK PENILAIAN LKPD 2

No
1

Soal

Kunci Jawaban dan
Aspek Penilaian

Rubrik
Penilaian

Seperti
 Melakukan
Proses 10= Jika
pengamatan terhadap sesuai kunci
apakah
fisiologi,
anatomi, jawaban
langkah
morfologi, dan tingka 0 = jika tidak
mengelomp
laku setiap makhluk sesuai kunci
okan
hidup.
jawaban
makhluk

Melakukan
prose
hidup!
pengelompokan
berdasarkan
persamaan
ciri-ciri
kedalam
satu
kelompok.
 Jika
dalam
satu
kelompok
memilik
perbedaan ciri maka
dilakukan
pengelompokan

Skor
Maksimal
10

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
194

dengan
kecil.

sakla

lebih

2

Bagamana
 Hewan dan tumbuhan
dapat
diklasifikasi
cara
berdasarkan
ilmu
mengurutk
taksonomi
yaitu
an
cara
dengan
cara
pengklasifik
melakukan
proses
asian
mencocokan bentuk
tumbuhan
fisik dan kebiasaan
dan hewan!
yang tersusun dari
kingdom,
filum
(Hewan),
Divisi
(Tumbuhan). Kelas,
ordo, famili, genus dan
spesies.

10= Jika
sesuai kunci
jawaban
0 = jika tidak
sesuai kunci
jawaban

10

3

Seperti
 Nama ilmiah ditulis
dengan 2 kata. Kata
apakah cara
pertama menunjukan
menganalisi
Genus dan kata kedua
prosedur
menunjukan Spesies
tata nama
 Huruf pertama Genus
ilmiah
ditulis dengan huruf
secara
kapital dan huruf
tepat dan
kedua Spesies ditulus
benar!
dengan huruf kecil.
 Nama ilmiah ditulis
dengan huruf yang
dicetak miring atau
digaris bawah jika
tidak dicetak miring.
Contoh: Oryza satifa
atau Oryza satifa

10= Jika
sesuai kunci
jawaban

10

4

Urutkanlah
takson
hewan dan
tumbuhan
dari urutan
tertinggi
sampai
terendah
pada
(Kucing dan
Jagung).

 Kucing:
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Kelas: Mamalia
Ordo: Carnivora
Famili: Felidae
Genus: Felis
Spesies: Felis catus
 Jagung:
Kingdom: Plantae
Divisi: Spermatophyta
Kelas: Monokotiledonae

0 = jika tidak
sesuai kunci
jawaban

10= Jika
sesuai kunci
jawaban
0 = jika tidak
sesuai kunci
jawaban

10
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Ordo: Poales
Famili: Poaceae
Genus: Zea
Spesies: zea mays L

Skor Maksimal

40

Perhitungan Penilaian:
Nilai =

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
40

× 100

Lampiran 19
KISI-KISI PENILAIAN LKPD 3

NO

INDKATOR

SOAL

3.2.6 Mengidentifi Urutkankan ciri-ciri klasifikais lima kingdom secara
kasikan
singkat dan tepat!
proses
 Kingdom Monera: Monera memiliki ciri-ciri
klasifikasi
seperti: Sel Monera tidak memiliki membrane inti
lima kingdom
atau disebut prokariotik, monera bersel tunggal
atau disebut dengan uniseluler, cara berkembang
biak monera dengan membelah diri.
 Kingdom Protista: kingdom Protista memiliki
cir-ciri yang beragam selain memiliki membrane
inti kingdom Protista juga bersel tunggal atau
uniseluler dan ada yang bersel banyak atau
multiseluler.
 Kingdom Fungi: memiliki membrane inti,
dinding sel, bersifat uniseluler, multiseluler, dan
tidak memiliki klorofas, memiliki spora, tidak
berkelorofil, tidak mempunyai akar, batang dan
daun, hidup di tempat lembab, bersifat saprofit
atau organisme yang hidup dan makan dari
organisme lain yang sudah mati atau busuk,

SKOR
10
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NO

INDKATOR

SOAL

bersifat parasit yang hidup serta menghisap
makanan dari tumbuhan yang di tempelinya.
 Kingdom
Plantae:
kelompok
tumbuhan
berklorofil dan berfungsi untuk proses fotosintetis,
bersifat autotrof, memiliki dinding sel yang
tersusun dari selulosa, dan merupakan organisme
eukariotik multiseluler yang dapat menyimpan
cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati.
Kingdom plantae merupakan jenis spesies yang
dapat dikelompokan menjadi tiga kelompok besar
yakni, Lumut (Bryophyta), Tumbuhan Pakupakuan (Pteridophyta), dan Tumbuhan Berbiji
(Spermatophyta).
 Kingdom Animalia: kingdom Animalia memiliki
keberagaman dari ukuran besar sampai ukuran
kecil. Kingdom Animalia dapat dikelompokan
menjadi dua kelompok besar yakni kelompok
invertebrate (tidak bertulang belakang) dan
vertebrata (bertulang belakang).
Rincikan spesies apa saja yang termasuk dalam
kingdom monera dan Protista!
 Spesies dalam kingdom Monera: Bakteri
Escherichia coli serta Baketri Mycobacteri
Tuberculosis, dan Ganggang Hijau atau Alga Biru.
 Spesies dalam kingdom Potista:
Kingdom Protista yang menyerupai hewan disebut
Protozoa.
Protista mirip tumbuhan: Alga Hijau, Merah,
Kersik, dan Pirang. Protista mirip jamur: jamur
lender dna jamur air
3.2.7 Menganalisis Analisislah ciri-ciri umum dan khusus dari kingdom
klasifikasi
monera dan Protista sertakan peran dari setiap
lima kingdom spesies secara singkat!
dalam
 Monera memiliki ciri-ciri seperti: Sel Monera
kehidupan
tidak memiliki membrane inti atau disebut
sehari-hari
prokariotik, monera bersel tunggal atau disebut
dengan uniseluler, cara berkembang biak monera
dengan membelah diri. Makhluk hidup kelompok
monera diantaranya adalah: bakteri dan ganggang
hijau atau alga biru. Bakteri yakni Escherichia coli
berperan dalam membantu produksi vitamin K
melalui proses pembusukan sisa makanan di usus
besar manusia dan bakteri Mycobacteri

SKOR

10

10
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NO

INDKATOR

SOAL
Tuberculosis yang dapat menyebabkan penyakit
TB.
 Kingdom protista sudah memiliki membrane inti
atau eukariotik sedangkan kingdom monera belum
mempunyai membrane inti dan Protista juga bersel
tunggal atau uniseluler dan ada yang bersel banyak
atau multiseluler serta Ciri lainnya adalah dapat
dilihat dengan mata secara langsung atau
makroskopis dan ada yang hanya dilihat dengan
mikroskop.
 Kingdom Protista yang menyerupai hewan
disebut Protozoa. Kelompok protozoa seperti
Paramecium, Entamoeba histolytica yang terdapat
dalam usus besar makhluk hidup dan
mengakibatkan penyakit diare, serta Plasmodium
malariae yang terdapat didalam sel darah merah
dan mengakibatkan penyakit malaria. Kingdom
Protista yang menyerupai tumbuhan disebut alga
atau ganggang dapat dibedakan kedalam 4 jenis
yakni: Alga Hijau, Merah, Kersik, dan Pirang
Protista mirip jamur yang terbagi menjadi dua jenis
yakni jamur lendiri yang dapat bergerak seperti
amueba serta dapat menghasilkan spora.
Sedangka jamur air yang dapat menghasilkan
oospora yakni dapat bertahan dalam lingkungan
yang tidak baik.
Tentukanlah ciri-ciri, Alat perkembangbiakan
sertakan peran serta spesies yang termasuk dalam
kelompok fungi!
 Tubuh Jamur tersusun dari benang-benang halus
yang disebut Hifa. Hifa mengalami adanya
persambungan dan membentuk Niselium. Pada
dasarnya jamur berkembang biak dengan spora
yang dihasilkan oleh Sporangium.
Contoh makhluk hidup yang termasuk kelompok
kingdom fungsi yakni jamur roti, jamur tiram,
jamur ragi tape, jamur kuping dan jamur kayu, serta
jamur tempe.

SKOR

10
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Lamiran 20

LEMBARA KERJA PESERTA DIDIK 3
Cara Kerja:
1.

Siapkan alat tulis masing-masing secara mandiri.

2.

Isilah nama dan nomor urut sesuai presensi pada lembar kerja kanan
atas LKPD yang sudah disediakan.

3.

Silakan perhatikan dan pahami informasi penjelasan guru melalui
WhatsApp Group Kelas secara saksama.

4.

Silakan secara mandiri mendownload LKPD yang dikirim guru melalui
WhatsApp Group Kelas, silakan membaca dan pahami materi dalam
buku paket pegangan siswa tentang klasifikais Lima Kingdom secara
saksama.

5.

Isilah jawaba kalian pada kertas yang telah tersedia.

Soal LKPD
1.

Urutkankan ciri-ciri klasifikais lima kingdom secara singkat dan tepat!

2.

Rincikan spesies apa saja yang termasuk dalam kingdom monera dan
Protista!

3.

Analisislah ciri-ciri umum dan khusus dari kingdom monera dan
Protista sertakan peran dari setiap spesies secara singkat!

4.

Tentukanlah ciri-ciri, Alat perkembangbiakan sertakan peran serta
spesies yang termasuk dalam kelompok fungi!
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Lampiran 21
RUBRIK PENILAIAN LKPD 3

No
1

Soal

Kunci Jawaban dan
Aspek Penilaian

Urutkankan  Kingdom Monera:
ciri-ciri
Monera memiliki ciriklasifikais
ciri
seperti:
Sel
lima
Monera tidak memiliki
kingdom
membrane inti atau
secara
disebut
prokariotik,
singkat dan
monera bersel tunggal
tepat!
atau disebut dengan
uniseluler,
cara
berkembang
biak
monera
dengan
membelah diri.
 Kingdom Protista:
kingdom
Protista
memiliki cir-ciri yang
beragam
selain
memiliki membrane
inti kingdom Protista
juga bersel tunggal
atau uniseluler dan ada
yang bersel banyak
atau multiseluler.
 Kingdom
Fungi:
memiliki membrane
inti,
dinding
sel,
bersifat
uniseluler,
multiseluler, dan tidak
memiliki
klorofas,
memiliki spora, tidak
berkelorofil,
tidak
mempunyai
akar,
batang dan daun, hidup
di tempat lembab,
bersifat saprofit atau
organisme yang hidup
dan
makan
dari
organisme lain yang
sudah mati atau busuk,

Rubrik
Penilaian
10= Jika
sesuai kunci
jawaban
0 = jika tidak
sesuai kunci
jawaban

Skor
Maksimal
10
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bersifat parasit yang
hidup serta menghisap
makanan
dari
tumbuhan yang di
tempelinya.
 Kingdom
Plantae:
kelompok tumbuhan
berklorofil
dan
berfungsi untuk proses
fotosintetis, bersifat
autotrof,
memiliki
dinding
sel
yang
tersusun dari selulosa,
dan
merupakan
organisme eukariotik
multiseluler
yang
dapat
menyimpan
cadangan
makanan
dalam bentuk amilum
atau pati. Kingdom
plantae
merupakan
jenis spesies yang
dapat dikelompokan
menjadi tiga kelompok
besar yakni, Lumut
(Bryophyta),
Tumbuhan
Pakupakuan
(Pteridophyta),
dan
Tumbuhan
Berbiji
(Spermatophyta).
 Kingdom Animalia:
kingdom
Animalia
memiliki keberagaman
dari ukuran besar
sampai ukuran kecil.
Kingdom
Animalia
dapat dikelompokan
menjadi dua kelompok
besar yakni kelompok
invertebrate
(tidak
bertulang belakang)
dan
vertebrata
(bertulang belakang).
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2

Rincikan
 Spesies
dalam 10= Jika
spesies apa
kingdom
Monera: sesuai kunci
saja yang
Bakteri Escherichia jawaban
termasuk
coli serta Baketri 0 = jika tidak
dalam
Mycobacteri
sesuai kunci
kingdom
Tuberculosis,
dan jawaban
monera dan
Ganggang Hijau atau
Protista!
Alga Biru.
 Spesies
dalam
kingdom Potista:
Kingdom Protista yang
menyerupai
hewan
disebut Protozoa.
Protista
mirip
tumbuhan: Alga Hijau,
Merah, Kersik, dan
Pirang. Protista mirip
jamur: jamur lender dna
jamur air

10

3

Analisislah
ciri-ciri
umum dan
khusus dari
kingdom
monera dan
Protista
sertakan
peran dari
setiap
spesies
secara
singkat!

 Monera
memiliki
ciri-ciri seperti: Sel
Monera tidak memiliki
membrane inti atau
disebut
prokariotik,
monera bersel tunggal
atau disebut dengan
uniseluler,
cara
berkembang
biak
monera
dengan
membelah
diri.
Makhluk
hidup
kelompok
monera
diantaranya
adalah:
bakteri dan ganggang
hijau atau alga biru.
Bakteri
yakni
Escherichia
coli
berperan
dalam
membantu produksi
vitamin K melalui
proses
pembusukan
sisa makanan di usus
besar manusia dan
bakteri Mycobacteri
Tuberculosis
yang

10

10= Jika
sesuai kunci
jawaban
0 = jika tidak
sesuai kunci
jawaban
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dapat menyebabkan
penyakit TB.
 Kingdom
protista
sudah
memiliki
membrane inti atau
eukariotik sedangkan
kingdom
monera
belum
mempunyai
membrane inti dan
Protista juga bersel
tunggal atau uniseluler
dan ada yang bersel
banyak
atau
multiseluler serta Ciri
lainnya adalah dapat
dilihat dengan mata
secara langsung atau
makroskopis dan ada
yang hanya dilihat
dengan mikroskop.
 Kingdom
Protista
yang
menyerupai
hewan
disebut
Protozoa. Kelompok
protozoa
seperti
Paramecium,
Entamoeba histolytica
yang terdapat dalam
usus besar makhluk
hidup
dan
mengakibatkan
penyakit diare, serta
Plasmodium malariae
yang terdapat didalam
sel darah merah dan
mengakibatkan
penyakit malaria.
Kingdom Protista yang
menyerupai tumbuhan
disebut
alga
atau
ganggang
dapat
dibedakan kedalam 4
jenis yakni: Alga Hijau,
Merah, Kersik, dan
Pirang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
203

Protista mirip jamur
yang terbagi menjadi dua
jenis yakni jamur lendiri
yang dapat bergerak
seperti amueba serta
dapat
menghasilkan
spora.
Sedangka jamur air yang
dapat
menghasilkan
oospora yakni dapat
bertahan
dalam
lingkungan yang tidak
baik.
4

Tentukanla  Tubuh Jamur tersusun
h ciri-ciri,
dari benang-benang
Alat
halus yang disebut
perkembang
Hifa. Hifa mengalami
biakan
adanya persambungan
sertakan
dan membentuk
peran serta
Niselium. Pada
spesies
dasarnya jamur
yang
berkembang biak
termasuk
dengan spora yang
dalam
dihasilkan oleh
kelompok
Sporangium.
fungi!
 Contoh makhluk
hidup yang termasuk
kelompok kingdom
fungsi yakni jamur
roti, jamur tiram,
jamur ragi tape, jamur
kuping dan jamur
kayu, serta jamur
tempe.
Skor Maksimal

Perhitungan Penilaian:
Nilai =

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
40

× 100

10= Jika
sesuai kunci
jawaban
0 = jika tidak
sesuai kunci
jawaban

10

40
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Lampiran 22
KISI- KISI SOAL EVALUASI MATERI CIRI- CIRI MAKHLUK HIDUP

Tingkat
Kognitif
Menjelaskan
C2

Indikator

3.2.1
Mengklasifikasikan
makhluk hidup
berdasarkan ciriciri dan
klasifikasinya.
Menyebutkan
3.2.3
C1
Mengaitkan
makhluk hidup
berdasarkan ciriciri dan
klasifikasinya.
Mengelompokan
3.2.1
C4
Mengklasifikasikan
makhluk hidup
berdasarkan ciriciri dan
klasifikasinya.
Menentukan
3.2.3
C3
Mengaitkan
makhluk hidup
berdasarkan ciriciri dan
klasifikasinya.
Menegaskan
3.2.2
C4
Membandingkan
ciri-ciri dan
klasifikasi makhluk
hidup dan makhluk
tak hidup.
Membandingkan
3.2.3
C5
Mengaitkan
makhluk hidup
berdasarkan ciriciri dan
klasifikasinya.
Menganalisis
3.2.3
C4
Mengaitkan
makhluk hidup

Jenis Soal
Pilihan
Ganda

Nomor
Soal
1

Pilihan
Ganda

2

Pilhan
Ganda

3

Pilihan
Ganda

4

Pilihan
Ganda

5

Essai

1

Essai

2
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Menyebutkan
C1

Mengaitkan
C3

Menyimpulkan
C2

berdasarkan ciriciri dan
klasifikasinya.
3.2.1
Mengklasifikasikan
makhluk hidup
berdasarkan ciriciri dan
klasifikasinya.
3.2.2
Membandingkan
ciri-ciri dan
klasifikasi makhluk
hidup dan makhluk
tak hidup.
3.2.2
Membandingkan
ciri-ciri dan
klasifikasi makhluk
hidup dan makhluk
tak hidup.

Essai

3

Essai

4

Essai

5
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Lampiran 23

Soal –Soal Materi Ciri-Ciri dan Klasifikasi Mkahluk Hidup
dan Makhluk Tak Hidup
A.

Pilihan Ganda
Pililah salah satu jawaban yang paling tepat!
1.

Makhluk hidup yang bergerak tanpa mengalami proses perpindahan
tempat. Gerakan tersebut merupakan gerakan?

a.

Gerakan normal

b.

Gerakan pasif

c.

Gerakan tidak normal

d.

Gerakan aktif

2.

Makhluk hidup mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Apa
tujuan makhluk hidup melakukan hal tersebut?

a.

Mendapatkan makanan

b.

Melestarikan jenisnya

c.

Mendapatkan oksigen

d.

Mempertahankan diri

3.

Makhluk hidup memiliki delapan ciri-ciri. Berikut yang bukan
merupakan ciri-ciri makhluk hidup adalah?

a.

Memerlukan oksigen

b.

Memerlukan karbondioksida
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c.

Berkembang biak

d.

Peka terhadap rangsangan

4.

Makhluk hidup mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan.
Pertumbuhan ukuran tubuh pada makhluk hidup yang tidak dapat
kembali kepada ukuran semula disebut?

a.

Bernafas

b.

Tumbuh

c.

Adaptasi

d.

Berkembang biak

5.

Mobil digolongkan dalam makhluk tak hidup karena tidak memiliki
ciri-ciri?

a.

Berkembang biak

b.

Mengeluarkan zat sisa.

c.

Peka terhadap rangsangan

d.

Bergerak.

B.

Essai
Jawablah setiap pertanyaan dibawah secara benar dan tepat!

1.

Bandingkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri antara hewan burung
dan pesawat terbang!

2.

Analisiskan perbedaan sistem pernafasan hewan dan tumbuhan!
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3.

Sebutkanlah ke-8 jenis ciri-ciri makhluk hidup?

4.

Pasangkan pernyataan dibawah ini dengan setiap jawaban secara benar
dan tepat!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5.

Stomata dan Lentisel.
Insang.
Sayap untuk terbang.
Peka terhadap rangsangan.
Makhluk hidup sebagai produsen.
Mengganti sel-sel yang rusak.
Prose pertumbuhan biomassa.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Autotroph.
Iritabilitas.
Burung.
Vegetative.
Ginjal
Respirasi ikan.
Tumbuhan.

Simpulkan perbedaan antara gerak aktif dan gerak pasif.
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Lampiran 24

Rubrik Penilian Soal Pilihan Ganda dan Essay Materi Ciri- Ciri Makhluk Hidup.

No
1.

Tipe
Soal
Pilihan
Ganda

2.

Pilihan
Ganda

3.

Pilihan
Ganda

4.

Pilihan
Ganda

5.

Pilihan
Ganda

6.

Uraian

7.

Uraian

Kriteria Penilaian

Skor

Jawaban

Menjelaskan makhluk
hidup berdasarkan ciricirinya
Menyebutkan tujuan
makhluk hidup dengan
keadaan lingkungan
sekitarnya
Mengelompokan jenis
makhluk hidup
berdasarkan ciricirinya
Menentukan makhluk
hidup berdasarkan ciricirinya
Menegaskan jenis
makhluk hidup
berdasarkan ciricirinya
Membandingkan
persamaan dan
perbedaan ciri -ciri
antara hewan burung
dan pesawat terbang

2

B

2

D

2

B

2

B

2

A

8

Menganalisis
perbedaan sistem
pernafasan hewan dan
tumbuhan

12

Persamaan hewan burung dan
pesawat terbang adalah: samasama mampu terbang di udara
dengan ketinggian tertentu dan
dalam durasi waktu tertentu.
Perbedaan hewan burung dan
pesawat terbang adalah: hewan
burug terbang menggunakan
organ tubuh yang digerakan
oleh sistem gerak sendiri.
Pesawat terbang mampu terbang
dengan
bantuan
gerakan
manusia dan mesin penggerak.
Pernapasan
hewan
terjadi
melalui organ dan sistem
pernapasan seperti paru-paru,
insang, kulit dan trakea.
Pernapasan tumbuhan terjadi
melalui organ dan sistem
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No

Tipe
Soal

Kriteria Penilaian

Skor

8.

Uraian

Menyebutkan ke-8
jenis ciri-ciri makhluk
hidup

8

9.

Uraian

Mengaitkan setiap
pernyataan pada kotak
kiri dan kanan

10

10.

Uraian

Menyimpulkan
perbedaan antara gerak
aktif dan gerak pasif

12

Total = Skor Benar x
100
60

Jawaban
pernapasan tumbuhan seperti
melalui stomata daun.
Bergerak,
memerlukan
makanan, bernafas, berkembang
biak, peka terhadap rangsangan,
tumbuh
dan
berkemban,
mengeluarkan zat sisa, dan
beradaptasi.
1 –g
2 –f
3 –c
4 –b
5 –a
6 –e
7 -d
Gerak aktif adalah: suatu
proses gerakan yang ditandai
dengan perpindahan tempat.
Gerak pasif adalah: suatu
proses gerakan yang ditandai
denga tidak adanya
perpindahan tempat.
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Lampiran 25

Kisi- Kisi Soal Evaluasi Materi Klasifikasi Makhluk Hidup

Tingkat Kognitif

Indikator

Mengurutkan
C3

3.2.4
Menelaah klasifikasi
makhluk hidup
berdasarkan nama
ilmiah, taksonomi dan
kunci determinas.
3.2.4
Menelaah klasifikasi
makhluk hidup
berdasarkan nama
ilmiah, taksonomi dan
kunci determinas.
3.2.5
Mengaitkan klasifikasi
makhluk hidup
dengan cara
perkembang biakan
secara vegetative dan
generative.
3.2.4
Menelaah klasifikasi
makhluk hidup
berdasarkan nama
ilmiah, taksonomi dan
kunci determinas.
3.2.4
Menelaah klasifikasi
makhluk hidup
berdasarkan nama
ilmiah, taksonomi dan
kunci determinas.
3.2.5
Mengaitkan klasifikasi
makhluk hidup
dengan cara
perkembang biakan
secara vegetative dan
generative.

Menentukan
C3

Mengumpulkan
C4

Mengakategorikan
C2

Menjabarkan
C2

Mengkarakteristikan
C3

Jenis
Nomor
Soal
Soal
Pilihan 1
Ganda

Pilihan 2
Ganda

Pilihan 3
Ganda

Pilihan 4
Ganda

Pilihan 5
Ganda

Essai

1
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Menentukan
C3

Mengklasifikasikan
C3

Merincikan
C1

Menganalisis
C4

3.2.4
Menelaah klasifikasi
makhluk hidup
berdasarkan nama
ilmiah, taksonomi dan
kunci determinas.
3.2.4
Menelaah klasifikasi
makhluk hidup
berdasarkan nama
ilmiah, taksonomi dan
kunci determinas.
3.2.4
Menelaah klasifikasi
makhluk hidup
berdasarkan nama
ilmiah, taksonomi dan
kunci determinas.
3.2.5
Mengaitkan klasifikasi
makhluk hidup
dengan cara
perkembang biakan
secara vegetative dan
generative.

Essai

2

Essai

3

Essai

4

Essay

5
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Lampiran 26
Soal-Soal Materi Klasifikasi Makhluk Hidup

A.

Pilihan Ganda
Pililah salah satu jawaban yang paling tepat!

1.

Tumbuhan dan Hewan memiliki ututan takson yang sama dari tingkat
tertinggi sampai terendah. Urutkan takson hewan dari tingkat terendah
sampai tingkat tertinggi?

a.

Jenis-marga-suku-kelas-bangsa-filum-kingdom

b.

Jenis-marga-suku-bangsa-kelas-divisi-kingdom

c.

Jenis-marga-suku-bangsa-kelas-filum-kingdom

d.

Jenis-marga-suku-kelas-bangsa-divisi-kingdom

2.

Cermatilah dan tentukan tujuan klasifikasi makhluk hidup dibawah ini
secara tepat dan benar!

1.

Memudahkan untuk mempelajari makhluk hidup

2.

Memilih makhluk hidup yang dapat dikonsumsi

3.

Mengetahui adanya hubungan kekerabatan anatar makhluk hidup

4.

Mempermudah pengenalan makhluk hidup

5.

Memberikan nama pada setiap makhluk hidup
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Pernyataan yang benar ditunjukan oleh nomor?
a.

2,3,4

b.

3,4,5

c.

1,2,3

d.

1,4,5

3.

Tumbuhan Tebu memiliki nama ilmiah Saccharum ffcinarum
Tumbuhan Gelaga memiliki nama ilmiah Saccharum sponaneum.
Kumpulkan Persamaan yang terdapat pada tebuh dan gelaga?

a.

Spesies-Genus sama

b.

Spesies-Genus berbeda

c.

Spesies sama-Genus berbeda

d.

Spesies berbeda-Genus sama

4.

Tingkat kategori taksonomi yang paling memiliki banyak persamaan
ciri adalah!

a.

Family.

b.

Genus.

c.

Divisi.

d.

Spesies.
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5.

Cabang IPA Biologi yang mempelajari tentang tata cara klasifikasi
makhluk hidup adalah?

a.

Ekologi.

b.

Botani.

c.

Embriologi.

d.

Taksonomi.

B.

Essai
Jawablah setiap pertanyaan dibawah secara benar dan tepat!

1.

Perhatikan ke-3 Gambar Berikut!

Seperti apa persamaan dan perbedaan hewan tersebut dan kelompokan
hewan-tersebut.
2.

Tentukan manfaat, dasar dan tujuan klasifikasi makhluk hidup!

3.

Klasifikasikan 3 jenis alat ekskresi manusia serta zat-zat yang
dikeluarkan!

4.

Rincikan nama-nama ilmiah dari beberapa jenis tumbuhan berikut
secara benar dan tepat (Kacang tanah, Padi, Jagung, Ubi kayu)!

5.

Analisiskan metode penamaan ilmiah secara singkat dan tepat!
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Lampiran 27
Kisi- Kisi Soal Evaluasi Materi Klasifikasi 5 Kingdom

Tingkat
Kognitif
Menganalisis
C4

Menentukan
C3
Menganalisis
C4
Menganalisis
C4

Menganalisis
C4

Menganalisis
C4
Merincikan
C4
Menganalisis
C4

Menganalisi
C4

Meng
klasifikasikan
C3

Indikator
3.2.7
Menganalisis klasifikasi lima
kingdom dalam kehidupan
sehari-hari.
3.2.6
Mengidentifikasikan proses
klasifikasi lima kingdom
3.2.6
Mengidentifikasikan proses
klasifikasi lima kingdom
3.2.7
Menganalisis klasifikasi lima
kingdom dalam kehidupan
sehari-hari.
3.2.7
Menganalisis klasifikasi lima
kingdom dalam kehidupan
sehari-hari.
3.2.6
Mengidentifikasikan proses
klasifikasi lima kingdom
3.2.6
Mengidentifikasikan proses
klasifikasi lima kingdom
3.2.7
Menganalisis klasifikasi lima
kingdom dalam kehidupan
sehari-hari.
3.2.7
Menganalisis klasifikasi lima
kingdom dalam kehidupan
sehari-hari.
3.2.7
Menganalisis klasifikasi lima
kingdom dalam kehidupan
sehari-hari.

Jenis
Nomor
Soal
Soal
Pilihan 1
Ganda

Pilihan 2
Ganda
Pilihan 3
Ganda
Pilihan 4
Ganda

Pilihan 5
Ganda

Essai

1

Essai

2

Essai

3

Essai

4

Essay

5
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Lampiran 28

Soal –Soal Materi Pengembangan Sistem Klasifikasi Lima Kingdom

A.

Pilihan Ganda
Pililah salah satu jawaban yang paling tepat!

1.

Pohon melinjo dikatakan seperti tumbuhan dikotil dan dimasukan
kedalam kelompok tumbuhan berbiji terbuka. Mengapa demikian?

a.

Biji tidka terletak didalam daging buah

b.

Bakal buah terbuka dan tidak tertutup oleh daun buah

c.

Bujinya keras dengan kulit yang berlapis

d.

Bijinya tidak terlindung oleh daging buah namun oleh kulit yang mudah
mengelupas

2.

Di bawah ini yang bukan merupakan anggota lima kingdom dalam
pengembangan sistem klasifikasi makhluk hidup adalah?

a.

Fungi

b.

Protista

c.

Plantae

d.

Lumut
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3.

Yang merupakan Ciri- ciri kingdom fungi adalah?

a.

Biji berkeping Satu

b.

Memiliki tulang daun sejajar

c.

Berkembang biak dengan membelah diri

d.

Memiliki membrane inti

4.

Perhatikan gambar berikut!

Pernyataan yang tepat berdasarkan gambar diatas adalah?
a.

Tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati

b.

Mempunyai pembuluh angkut

c.

Mempunyai klorofil dan mampu membuat makanan sendiri

d.

Berkembang biak dengan spora dan gamet secara bergantian

5.

Perhatikan gambar berikut!

1a. mempunyai tulang belakang
1b. tidak mempunyai tulang belakang
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2a. mempunyai rambut
2b. tidak mempunyai rambut
3a. Mempunyai sirip
3b. tidak mempunyai sirip
4a. tubuh bersisik
4b. tubuh tidak bersisik
Berdasarkan gambar dan keterangan diatas, seperti apakah kunci
determinasi gambar tersebut?
a.

1a, 2b, 4a

b.

1b,3a, 2a

c.

1a, 3a, 4b

d.

1b, 2b, 4b

B.

Essai
1.

Analisiskan ciri-ciri dari Bryophyta!

2.

Rincikan secara tepat dan benar peran bakteri dan ganggang biru dalam
kingdom monera!

3.

Analisikan 6 ciri-ciri tumbuhan biji berkeping satu secara singkat dan
tepat!

4.

Analisiskan 4 ciri-ciri tumbuhan berkeping dua secara singkat dan
benar!

5.

Klasifikasikan 4 filum hewan invertebrate sertakan contoh dari setiap
filum!
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Lampiran 29
Rubrik Penilian Soal Pilihan Ganda dan Essay Materi Klasifikasi Makhluk Hidup
dan Klasifikasi Lima Kingdom

No
1

Tipe
Soal
Pilihan
Ganda

2

Pilihan
Ganda

3

Pilihan
Ganda

4

Pilihan
Ganda

5

Pilihan
Ganda

6

Pilihan
Ganda

7

Pilihan
Ganda

8

Pilihan
Ganda
Pilihan
Ganda

9

10

Pilihan
Ganda

Keriteria Penilaian Skor

Jawaban

Mengurutkan urutan
takson hewan dari
rendah ke tinggi
Menentukan tujuan
klasifikasi makhluk
hidup
Mengumpulkan
persamaan tebuh
takson antara tebuh
dan gelaga
Mengkategorikan
tingkat taksonomi
yang banyak
memiliki persamaan
ciri pada makhluk
hidup
Menjabarkan ilmu
yang mempelajari
klasifikasi dalam
dunia IPA Biologi
Menganalisis
pengelompokan
tumbuhan dikotil
pada pohon melinjo
Menentukan yang
bukan anggota lima
kingdom
Menganalisis ciriciri kingdom fungi
Menganalisis
karakteristik ciri-ciri
dan
perkembangbiakan
lumut
Menganalisis
penetuan kunci
determinasi ikan

Benar: 2
Salah: 0

C

Benar: 2
Salah: 0

B

Benar: 2
Salah: 0

D

Benar: 2
Salah: 0

D

Benar: 2
Salah: 0

D

Benar: 2
Salah: 0

D

Benar: 2
Salah: 0

D

Benar: 2
Salah: 0
Benar: 2
Salah: 0

D

Benar: 2
Salah: 0

A

D
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No

Keriteria Penilaian Skor

Jawaban

11

Tipe
Soal
Uraian

Mengkarakteristikan 2
persamaan dan
perbedaan hewan

12

Uraian

Menentukan
manfaat, dasar dan
tujuan klasifikais
makhluk hidup

Persamaan: Bertulang
belakang, fertilisasi internal
dan ekternal, alat gerak
yakni sirip, hidup di air.
Perbedaan: ikan hiu dan
pari berdarah dingin, ikan
lumba-lumba berdarah
panas, perkembangbiakan
secara ovovivipar, ikan pari
dan hiu bernafas dengan
insang, ikan lumba-lumba
dengan paru-paru, ikan pari
dan hiu memiliki 2 ruang
jantung dan ikan lumbalumba ruang jantung
terbagi menjadi 4 ruang.
Manfaat klasifikasi
makhluk hidup:
a. Mengetahui jenis spesies
makhluk hidup
b. Mengetahui
hubungan
kekerabatan setiap jenis
spesies makhluk hidup
c. Mempermudah
dalam
mempelajari
makhluk
hidup
Dasar klasifikasi
makhluk hidup:
a. Klasifikasi
makhluk
hidup
berdasarkan
persamaan
yang
dimilikinya
b. Klasifikasi
makhluk
hidup berdasarkan ciri
bentuk tubuh (morfologi)
dan alat dalam tubuh
(anatomi)
c. Klasifikasi
makhluk
hidup
berdasarkan
perbedaan
manfaat,
ukuran, tempat hidup atau
habitat, dan cara hidup.
Tujuan klasifikasi
makhluk hidup:

4
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No

Tipe
Soal

13

Uraian

14

Uraian

15

Keriteria Penilaian Skor

Mengklasifikasikan 3
3 jenis alat ekskresi
manusia
Merincikan
tata 4
nama
ilmiah
tumbuhan

Uraian Menganalisis
4
metode penamaan
ilmiah

Jawaban
a. Mempermudah
proses
mengenali,
membandingkan,
dan
mempelajari
makhluk
hidup.
b. Mempermudah
proses
mengelompokan
makhluk
hidup
berdasarkan
persamaan ciri-ciri yang
dimiliki
c. Mempermudah
proses
mendeskripsikan ciri-ciri
antara satu jenis makhluk
hidup dengan makhluk
hidup lain
d. Mempermudah
mengetahui
hubungan
kekerabatan
antar
makhluk hidup
e. Mempermudah
proses
pemberian nama pada
makhluk hiudup yang
belum memiliki dan
diketahui namanya.
a. Kulit: Keringat\
b. Paru-paru: CO2
c. Ginjal: Urine.
Nama ilmiah dari:
a. Kacang tanah: Arachis
hypogaea
b. Padi: Oryza sativa
c. Jagung: Zea mays
d. Ubi
kayu:
Manihot
utilissima
a. Nama ilmiah ditulis
dengan 2 kata. Kata
pertama
menunjukan
Genus dan kata kedua
menunjukan Spesies
b. Huruf pertama Genus
ditulis dengan huruf
kapital dan hurug kedua
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No

Tipe
Soal

Keriteria Penilaian Skor

16

Uraian

Menganalisis ciriciri Bryophyta

17

Uraian

Merincikan

5

peran 6

bakteri

dan

ganggang

biru

dalam
kingdom monera

18

Uraian

Menganalisis 6 ciriciri tumbuhan biji
berkeping satu

4

Jawaban
Spesies ditulus dengan
huruf kecil.
c. Nama ilmiah ditulis
dengan huruf miring atau
cetak miring atau digaris
bawah jika tidak dicetak
miring.
a. Sel-sel penyusun tubuh
memiliki dinding sel
yang tersusun dari
selulosa
b. Air yang masuk dalm
tubuh lumut secara
imbiosis, menghasilkan
proses fotosintetis dan
disistribusikan secara
defuse, daya kapilaritas
dan aliran sitoplasma
c. Dinding sel terdiri atas
selulosa
a. Nama ilmiah ditulis
dengan 2 kata. Kata
pertama
menunjukan
Genus dan kata kedua
menunjukan Spesies
b. Huruf pertama Genus
ditulis dengan huruf
kapital dan hurug kedua
Spesies ditulus dengan
huruf kecil.
c. Nama ilmiah ditulis
dengan huruf miring atau
cetak miring atau digaris
bawah jika tidak dicetak
miring.
Ciri-ciri Tumbuhan
berkeping satu:
Memiliki akar serabut,
batang tidak berkambium,
bunga berkelipatan tiga,
tulang daun sejajar, batang
tidak bercabang.
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No

Keriteria Penilaian Skor

Jawaban

19

Tipe
Soal
Uraian

Menganalisis 4 ciriciri tumbuhan
berkeping dua

4

20

Uraian

Mengklasifikasikan
4 filum hewan
invertebrate
sertakan contoh dari
setiap filum

4

Ciri-ciri tumbuhan
berkeping dua: Memiliki
sepasang kotiledon, akar
tunggang, batang
berkambium, bunga
berkelipatan 4 dan 5.
a. kelompok porifera
dengan ciri-ciri: memiliki
pori-pori, tubuhnya seperti
spons,
habitatnya
di
perairan,
warna tubuh
bermacam-macam seperti
merah, kuning dan hijau.
Contohnya
seperti:
Euspongia, poterion dan
scypha
b. Kelompok Coelenterate
dengan cir-ciri: berongga,
memunyai tentakel untuk
menangkap
mangsa,
permukaan tentakel pada
umumnya beracun yang
menyengat,
tubuhnya
berbentuk
polip
yang
menempel pada tempat
hidupnya,
berbentuk
medusa yang bergerak aktif
melayang-layang
seperti
payung. Contohnya: UburUbur, Baunga Karang,
Anemone, Obelia Dan
Hydra.
c. Kelompok 3 dan 4
adalah cacing atau
vermes. Kelompok ini
memiliki
ciri-ciri:
bertubuh lunak, tidak
bercangkang,
tubuh
simestris
bilateral.
Berdasarkan
bentuk
tubuh maka cacing atau
vermes ini terbagi dalam
tiga kelompok yakni:
cacing
pilih
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No

Tipe
Soal

Keriteria Penilaian Skor

Jawaban
(Platyhelminthes)
contohnya: cacing pita
dan cacing hati.
d. Kelompok
Mollusca:
kelompok yang memiliki
ciri-ciri: bertubuh lunak,
banyak
lender,
terbungkus
mantel
memiliki
cangkang
sebagai pelindung tubuh,
habitatnya di air dan
darat. Contoh: gurita,
karang dara, siput, siput
laut dan cumi-cimi.

Total = Skor Benar
x 100
60

Lampiran 30
Lembar Penilaian Sikap/ Afektif
Pertemuan I-III
Format Penilaian Instrument Sikap (Afektif)
Kelas/Semester

:

Pertemuan ke-

:

Petunjuk

:

Berilah tanda centang (√) pada kolom skala 1-3 sesuai dengan aspek yang dinilai
No

Nama

1.
2.
Dst

Aspek Penilain
Kedisiplinan Keseriusan
1
2 3
1 2 3

Total
Skor

Keterangan
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Keterangan Skor:
Skor 3: Jika terdapat 3 kriteria penilaian yang tampak
Skor 2: Jika terdapat 2 kriteria penilaian yang tampak
Skor 1: Jika terdapat 1 kriteria penilaian yang tampak

Rubrik Penilaian Sikap (Afektif)

Aspek yang
dinilai
Kedisiplinan

Keseriusan

Kriteria Penilaian
Mengumpulkan tugas sesuai batas waktu yang
ditetapkan guru
Melakukan presensi tepat waktu
Mengerjakan LKPD sesuai dengan waktu yang
ditetapkan guru
Menanggapi pertanyaan diskusi sesuai dengan
pertanyaan diskusi disertai sumber informasi yang
relevan
Aktif bertanya sesuai materi yang sedang
dipelajari
Aktif berkontribusi dan bertanggung jawab
sebagai relawan dalam kegiatan pembelajaran

Penilaian Skor:
Nilai Afektif =

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
6

× 100 =
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Lampiran 31

Kisi- Kisi Instrumen Observasi psikomotorik Keterlaksanaan Pembelajaran

No

Aspek

1.

Mempersiapkan segalah sesuatu yang dibutuhkan
dalam kegiatan pembelajaran
Memiliki sikap dan kesiapan dalam mengikuti kegiatan
pembelajaran
Memperhatikan penjelasan dari guru
Menjawab pertanyaan dari guru
Melakukan diskusi didalam kelompok belajar
Memberikan umpan balik dalam kegiatan diskusi
kelompok belajar
Mengemukakan pendapat atau gagasan sebagai umpan
balik terhadap kegiatan presentasi yang dilakukan
Total

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Butir
Item
1

Jumlah
Item
1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

7

7
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Lampiran 32

Lembar Obeservasi Keaktifan Belajar Peserta Didik

Sekolah
Kelas
Hari / Tanggal
Pertemuan / Siklus

:
:
:
:

Petunjuk
Berilah tanda centang (v) pada kolom skor sesuai pengamatan berdasarkan kriteria
penilaian yang telah ditentukan!

No

Aspek

1.

Mempersiapkan
segalah sesuatu
yang dibutuhkan
dalam kegiatan
pembelajaran

2.

Memiliki sikap
dan kesiapan
dalam mengikuti
kegiatan
pembelajaran

Kriteria Penilian
1. Mempersiapkan segalah sesuatu
keperluan
yang
menunjang
kegiatan pembelajaran seperti
buku paket, labtop, buku tulis, alat
tulis, yang berkaitan dengan
kegiatan pembelajaran.
2.
Mempersiapkan segalah
keperluan yang diperlukan
dalam kegiatan pembelajaran
tetapi
terdapat
beberapa
peralatan yang tidak dibawah.
1. Tidak mempersiapakn selagah
keperluah yang dibutuhkan dan
berkaitan
dengan
kegiatan
pembelajaran.
3. Menunjukan sikap siap sedia
dalam mengkuti pembelajaran
seperti
bersemangat
dan
menunjukan ketertarikan dalam
mengikuti pebelajaran.
2. Menunjukan kurang sikap siap
dalam mengikuti pembelajaran
seperti kurang semangat dan

Nomor Siswa
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No

Aspek

Kriteria Penilian

1.

3.

Memperhatikan
penjelasan dari
guru

3.

2.

1.

4.

Menjawab
pertanyaan dari
guru

3.

2.

1.

5.

Melakukan diskusi 3.
dalam kelompok
belajar
2.

kurang tertarik untuk mengikuti
kegiatan pembelajaran.
Tidak menunjukan sikap tidak
siap dalam mengikuti kegiatan
pembelajran.
Mendengarkan penjelasan dari
guru ketika guru memaparkan
materi pembelajaran secara
daring melalui media Google
CllasRoom atau WAG.
Mendengarkan penjelasan guru
ketika guru memaparkan materi
pembelajaran secara daring
melalui
media
Google
CllasRoom atau WAG tetapi
sambil melakukan kegiatan yang
mengganggu pembelajaran.
Tidak mendengarkan penjelasan
guru ketika guru memaparkan
materi pembelajaran secara
daring melalui media Google
CllasRoom atau WAG yang
ditandai dengan ribut atau
melakukan kegiatan lain yang
mengganggu
kegiatan
pembelajaran.
Peserta
didik
mampu
memberikan jawaban dengan
tepat sesuai dengan pertanyaan
yang diberikan oleh guru.
Perserta
didik
mampu
memberikan jawaban terhadap
pertanyaan yang diberikan oleh
guru namun kurang sesuai
dengan konteks pertanyaan.
Peserta didik tidak mampu
memberika
jawaban
atas
pertanyaan yang diberikan oleh
guru.
Peseta didik melakukan diskusi
kelompok belajar secara aktif.
Peseta didik melakukan diskusi
kelompok belajar tetapi kurang
aktif.

Nomor Siswa
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No

Aspek

Kriteria Penilian

6.

Memberikan
umpan balik
dalam kegiatan
diskusi

7.

Mengemukakan
pendapat atau
gagasan sebagai
umpan balik
terhadap kegiatan
presentasi yang
dilakukan.

1. Peserta didik tidak melakukan
diskusi kelompok belajar.
3. Peserta didik memberikan umpan
balik secara tepat dalam kegiatan
diskusi kelompok secara aktif.
2. Peserta didik memberikan umpan
balik dalam kegiatan diskusi
kelompok tetapi kurang sesuai
dengan hal yang perluh untuk
ditanggapi.
1. Peserta didik tidak memberikan
umpan balik terhadap kegiatan
diskusi kelompok.
3. Peserta didik memberikan umpan
balik secara tepat dalam kegiatan
presentasi secara aktif.
2.
Peserta didik memberikan
umpan balik dalam kegiatan
presentasi tetapi kurang sesuai
dengan hal yang perluh untuk
ditanggapi.
1. Peserta didik tidak memberikan
umpan balik terhadap kegiatan
presentasi.

Penilaian Skor:
Nilai Psikomotorik =

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
7

× 100 =

Nomor Siswa
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Lampiran 33
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