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ABSTRAK
PENGEMBANGAN APLIKASI BIOLOGY LEARNING SEBAGAI MEDIA
PEMBELAJARAN BERBASIS ANDROID PADA MATERI SISTEM
KOORDINASI MANUSIA KELAS XI

Dwi Marniasih
171434008

Coronavirus Diseases 2019 (Covid-19) memberikan dampak pada kegiatan
pembelajaran. Dampak dari Covid-19 yaitu adanya peraturan pemerintah yang
mengharuskan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Berdasarkan hasil analisis
kebutuhan di enam Sekolah Menengah Atas (SMA) terdapat beberapa permasalahan
selama pelaksanaan PJJ. Permasalahan yang terjadi yaitu penggunaan media pembelajaran
biologi yang belum bervariasi mengakibatkan siswa kurang antusias dalam mengikuti
kegiatan pembelajaran. Sulitnya akses jaringan internet dan ketersediaan kuota belajar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui desain, kualitas dan kelayakan produk media
aplikasi Biology Learning pada materi sistem koordinasi manusia.
Jenis penelitian yang digunakan adalah Research and Development yang mengacu
pada prosedur pengembangan Sugiyono. Secara keseluruhan terdapat 10 tahapan penelitian
tetapi pada pelaksanaan penelitian ini hanya dilakukan sampai tahap kelima. Kelima
tahapan yang digunakan pada penelitian ini yaitu (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan
data, (3) desain produk, (4) validasi desain dan (5) revisi desain.
Produk yang dikembangkan yaitu aplikasi Biology Learning berbasis android.
Desain aplikasi Biology Learning terdiri atas petunjuk penggunaan media, kata pengantar,
KI, KD dan IPK, peta konsep, materi, evaluasi, daftar pustaka dan profil peneliti. Produk
ini dinilai oleh empat validator yaitu ahli materi, ahli media dan dua ahli pembelajaran.
Hasil rata-rata nilai dari keempat validator sebesar 3,6 dengan kriteria “Sangat Baik”.
Berdasarkan kriteria tersebut aplikasi Biology Learning layak untuk diujicobakan dalam
lingkup terbatas sesuai masukan validator.

Kata Kunci : R&D, Biology Learning, Sistem Koordinasi Manusia, PJJ dan Android
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ABSTRACT
DEVELOPMENT OF BIOLOGY LEARNING APPLICATION AS ANDROIDBASED LEARNING MEDIA IN CLASS XI HUMAN COORDINATION
SYSTEM MATERIALS
Dwi Marniasih
171434008

Coronavirus Diseases 2019 (Covid-19) has an impact on learning activities. The
impact of Covid-19 is the existence of a government regulation that requires the
implementation of online learning. Based on the results of the needs analysis in six high
schools, there were several problems during the implementation of the PJJ. The problem
that occurs is the use of biology learning media that has not varied resulting in students
being less enthusiastic in participating in learning activities. Difficulty accessing the
internet network and the availability of study quotas. This study aims to determine the
design, quality, and feasibility of Biology Learning application media products on the
human coordination system material.
The type of research is Research and Development from Sugiyono's development
procedure. There were had ten stages of research, but the implementation of this research
is only used until the fifth stage. The five stages used in this research were (1) potential and
problems, (2) data collection, (3) product design, (4) design validation, and (5) design
revision.
The product developed is an Android-based Biology Learning application. The
design of the Biology Learning application consists of instructions for used media,
introduction, KI, KD, and IPK, concept maps, materials, evaluations, bibliography, and
researcher profiles. This product was assessed by four validators, namely material experts,
media experts, and two learning experts. The average value of the four validators is 3.6
with the criteria of "Very Good". Based on these criteria, the Biology Learning application
is feasible to be tested in a limited scope according to the validator's input.
Keywords: R&D, Biology Learning, Human Coordination System, Online Learning and
Android
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pada Desember 2019 terjadi penyebaran Coronavirus Diseases 2019 (Covid19) yang berasal dari Wuhan China ke seluruh dunia. Virus ini memberikan dampak
di berbagai bidang baik ekonomi, pariwisata, sosial bahkan bidang pendidikan.
Pada 24 Maret 2020 telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan
Kebijakan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19. Peraturan ini berisikan
tentang proses pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sementara waktu dilakukan
di rumah melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ). Pelaksanaan ini bertujuan untuk
mencegah penularan corona virus agar tidak semakin meluas di Indonesia.
Peralihan proses pembelajaran ini memberikan dampak dan permasalahan baru bagi
guru. Hal ini dirasakan oleh guru-guru di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)
dalam melaksanakan proses pembelajaran terutama pada mata pelajaran biologi.
Permasalahan yang sering ditemui adalah penggunaan media pembelajaran
yang kurang bervariasi sehingga siswa mengalami kesulitan dalam memahami
materi biologi. Hal tersebut didasarkan pada pelaksanaan wawancara yang
dilakukan dengan guru biologi di enam SMA yaitu SMA Negeri 1 Gadingrejo,
SMA Negeri 1 Pringsewu, SMA Negeri 1 Bergas, SMA Virgo Fidelis, SMA Negeri
1 Kalasan dan SMA Negeri 11 Yogyakarta. Hasil wawancara menunjukkan bahwa
guru mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi pembelajaran. Hal ini
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terjadi karena guru menerapkan media pembelajaran yang biasanya digunakan pada
saat pembelajaran luring. Faktanya adalah guru mengalami kesulitan dalam
mengoperasikan media elektronik, sehingga menyebabkan keterbatasan guru untuk
menggunakan media yang bervariasi.
Berdasarkan hasil wawancara, media yang sering digunakan berupa Power
point yang biasanya diterapkan pada saat pembelajaran luring, video yang diambil
dari youtube, dan gambar-gambar dari internet. Penggunaan media tersebut
membuat siswa kurang antusias pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran jarak
jauh. Hal tersebut disampaikan oleh guru biologi SMA di antaranya SMA Negeri 1
Pringsewu, SMA Negeri 1 Bergas, SMA Virgo Fidelis, dan SMA Negeri 1
Gadingrejo. Selain itu, pembelajaran jarak jauh juga menuntut siswa untuk lebih
mandiri dalam belajar. Jika media pembelajaran yang digunakan guru kurang
menarik perhatian siswa maka besar kemungkinan siswa akan mengalami kesulitan
dalam memahami materi biologi. Seperti yang diketahui bahwa banyak materimateri biologi yang kompleks dan abstrak baik pada kelas X, XI maupun kelas XII.
Materi sistem koordinasi manusia pada kelas XI SMA menjadi salah satu
permasalahan bagi guru dalam menyampaikan materi kepada siswa saat
pembelajaran jarak jauh. Materi ini berada pada KD 3.10 yakni “Menganalisis
Hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi (saraf,
hormon dan alat indra) dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan regulasi
serta gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem koordinasi manusia”.
Kesulitan yang dialami oleh guru diakibatkan karena materi tersebut memiliki
banyak poin pembahasan, kompleks, abstrak dan pembahasan mendetail terkait
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fisiologi manusia. Kesulitan lain yang dialami yaitu terkait dengan alokasi waktu
pertemuan dan media pembelajaran yang digunakan. Mengingat materi biologi
yang kompleks maka untuk membantu guru dalam mengelola kelas saat
pembelajaran jarak jauh diperlukan media pembelajaran yang mendukung.
Pengguna perangkat android sangat mudah ditemukan, mayoritas peserta
didik dan juga guru memiliki android yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Selain itu, isi dari aplikasi dapat dirancang atau didesain sendiri sesuai dengan
kebutuhan, memiliki nilai praktis dan lebih mobile. Penelitian pengembangan
media pembelajaran berbasis android sudah banyak dilakukan di antaranya yaitu
“Pengembangan Media Mobile-Learning (M-Learning) Berbasis Android dalam
Pembelajaran Biologi pada Materi Struktur dan Fungsi Sel Penyusun Jaringan
Tumbuhan dan Hewan Kelas XI SMA/MA”. Hasil dari penelitian ini menyatakan
bahwa media pembelajaran mobile learning berbasis android sangat layak untuk
diterapkan sebagai media pembelajaran biologi (Haq, 2017). Penelitian lain tentang
”Pengembangan Mobile Learning Sistem Koordinasi Berbasis Android”. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas produk media pembelajaran Mobile
Learning yang dihasilkan baik sehingga bagus untuk diterapkan dalam belajar
biologi (Hardinata, dkk., 2018).
Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpendapat bahwa pengembangan
aplikasi berbasis android memiliki peluang besar dalam membantu proses
pembelajaran jarak jauh. Atas dasar pertimbangan tersebut peneliti mengajukan
judul penelitian “Pengembangan Aplikasi Biology Learning Sebagai Media
Pembelajaran Berbasis Android Pada Materi Sistem Koordinasi Manusia Kelas
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XI”. Keterbaruan yang ada pada pengembangan aplikasi Biology Learning terletak
pada isi konten media. Pada aplikasi Biology Leraning terdapat permainan teka-teki
silang, video pembelajaran, jurnal referensi yang dapat menunjang peserta didik
dalam memahami materi serta terdapat kutipan kata-kata motivasi yang ada pada
bagian bawah tampilan slide media. Adanya aplikasi ini diharapkan dapat
mempermudah guru dalam menyampaikan materi, memotivasi serta memudahkan
siswa untuk memahami materi tentang sistem koordinasi manusia.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana mengembangkan produk aplikasi Biology Learning sebagai media
pembelajaran berbasis android pada materi sistem koordinasi manusia kelas
XI?
2. Bagaimana hasil validasi produk aplikasi Biology Learning sebagai media
pembelajaran berbasis android pada materi sistem koordinasi manusia kelas
XI?

C. Batasan Masalah
Batasan masalah yang ada di dalam penelitian pengembangan ini antara lain:
1. Subjek pada penelitian pengembangan ini adalah siswa kelas XI sekolah
menengah atas (SMA).
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2. Objek pengembangan penelitian ini adalah pengembangan aplikasi Biology
Learning sebagai media pembelajaran berbasis android.
3. Materi biologi yang digunakan dalam penelitian pengembangan media ini
adalah materi sistem koordinasi manusia pada kompetensi dasar (KD) 3.10
“Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem
koordinasi (saraf, hormon dan alat indra) dalam kaitannya dengan mekanisme
koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem
koordinasi manusia”.

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang tertuang di dalam penelitian ini maka tujuan
dari penelitian pengembangan ini yaitu:
1. Membuat aplikasi Biology Learning media pembelajaran berbasis android pada
materi sistem koordinasi manusia kelas XI.
2. Menguji mutu produk aplikasi Biology Learning sebagai media pembelajaran
berbasis android pada materi sistem koordinasi manusia kelas XI.

E. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian penggembangan media pembelajaran ini antara lain:
1. Bagi Siswa
a. Sebagai salah satu sumber belajar yang dapat memotivasi dan mempermudah
siswa dalam memahami materi sistem koordinasi manusia.
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b. Sebagai media yang praktis, menarik dan kreatif sehingga mampu
meningkatkan minat dan hasil belajar siswa dalam memahami materi sistem
koordinasi manusia.
2. Bagi Guru
a. Mengembangkan dan meningkatkan keterampilan guru dalam membuat
media pembelajaran yang bervariasi.
b. Mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran yang mudah
untuk dipahami oleh siswa pada materi sistem koordinasi manusia.
3. Bagi Sekolah
a. Memperlancar proses kegiatan pembelajaran pada saat pelaksanaan
pembelajaran jarak jauh (PJJ).
b. Sebagai referensi pengembangan media pembelajaran yang semakin
bervariasi, menarik dan tentunya mudah untuk dimengerti siswa.
4. Bagi Peneliti
Menambah

pengetahuan

dan

keterampilan

peneliti

dalam

mengembangkan media pembelajaran yang bervariasi, praktis dan menarik
sehingga siswa dapat dengan mudah memahami materi yang disampaikan oleh
guru.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. DASAR TEORI
2.1 Teori Pendidikan Pembelajaran Jarak Jauh
Pembelajaran jarak jauh sudah ada sejak tahun 1840-an, upaya-upaya
untuk penjelasan pendidikan jarak jauh ini sudah dilakukan oleh para sarjana.
Akan tetapi, landasan teori akan hal ini masih belum dapat terpenuhi hingga
memasuki tahun 1970-an. Moore (dalam Simonson, dkk) merasa prihatin
terhadap pendidikan jarak jauh yang kemajuannya terhambat oleh kurangnya
perhatian terutama dari faktor makro. Faktor makro sendiri ditunjukkan bahwa
dalam bidang pendidikan terdapat kebutuhan untuk menggambarkan dan
mendefinisikan bidang tersebut ke dalam berbagai komponen bidang lain serta
elemen kritis dari bidang belajar dan mengajar. Beberapa teori dari
pembelajaran jarak jauh adalah sebagai berikut:
a. Teori Studi Independent - Charles Wedemeyer
Wedemeyer (1981) menjelaskan bahwa hakikat dari pembelajaran
jarak jauh merupakan bentuk dari kemandirian siswa. Hal ini tercermin
atau dapat dilihat dalam preferensinya yang disebut dengan studi
independen untuk pendidikan jarak jauh di tingkat perguruan tinggi atau
universitas. Wedemeyer menetapkan 10 karakteristik yang menekankan
pada

studi

independen

atau

8

kemandirian

siswa

dengan

cara
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mengimplementasikan kemandirian tersebut ke dalam hal-hal sebagai
berikut:
1. Mampu beroperasi di mana saja, ada siswa, atau bahkan hanya ada
satu siswa.
2. Adanya kebebasan anggota fakultas dari tugas sehingga lebih banyak
waktu yang dapat digunakan pada tugas-tugas pendidikan
3. Dapat digunakan sebagaimana mestinya, baik media maupun metode
yang telah terbukti efektif
4. Memunculkan desain ulang dan pengembangan kembali supaya
sesuai dengan program media yang diartikulasikan.
5. Mengevaluasi prestasi belajar siswa secara sederhana.
6. Mengizinkan siswa untuk memulai, berhenti dan belajar sesuai
dengan daya tangkap atau kecepatan dari mereka sendiri.
7. Memberikan tanggung jawab yang besar kepada siswa untuk tetap
belajar.
8. Tawarkan kepada siswa atau orang dewasa untuk pilihan yang lebih
luas baik dalam kursus format maupun metodologi.
9. Mempertahankan dan meningkatkan kesempatan untuk beradaptasi
dengan perbedaan masing-masing individu.
10. Mengkombinasikan media dan metode pembelajaran pada setiap
mata pelajaran sehingga dapat diajarkan dengan cara yang terbaik.
Wedemeyer menyimpulkan bahwa terdapat empat elemen dari
setiap situasi pembelajaran yang terdiri dari seorang guru, pelajar atau
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siswa, sistem atau metode komunikasi dan sesuatu untuk diajarkan atau
dipelajari dalam arti di sini adalah materi-materi pembelajaran.
Wedemeyer sendiri juga menyimpulkan bahwa kunci keberhasilan dari
pembelajaran jarak jauh terletak pada hubungan antara siswa dan guru.
b. Teori Studi Independen dan Teori Jarak Transaksional - Michael Moore
Pada tahun 1970-an dirumuskan teori pendidikan jarak jauh dari
Moore yang disebut dengan studi independen yang merupakan metode
klasifikasi untuk program pendidikan jarak jauh. Moore melakukan
penelitian dengan berfokus pada dua variabel saja yaitu jumlah otonomi
pelajar serta jarak antara guru dan pelajar. Moore menyatakan bahwa
pendidikan jarak jauh terdiri dari dua elemen yang mana masing-masing
elemen tersebut dapat diukur. Elemen yang pertama adalah penyediaan
komunikasi dua arah atau berdialog. Kemudian yang kedua adalah pada
program responsif terhadap kebutuhan siswa atau pelajar individu. Hal ini
karena beberapa program sangat terstruktur sementara yang lain sangat
responsif terhadap kebutuhan dan tujuan siswa secara individu.
c. Teori Industrialisasi Pengajaran - Otto Peters
Otto Peters mengusulkan bahwa analisis kegiatan pembelajaran
jarak jauh dapat dilakukan dengan membandingkan produksi barang
industri. Ia menyatakan bahwa banyak sudut pandang pendidikan
konvensional, lisan, maupun berbasis kelompok merupakan bentuk
pendidikan pra-industri, maka dari itu dengan menggunakan teori industri
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dan ekonomi Peters (1988) beberapa kategori untuk pembelajaran jarak
jauh sebagai berikut:
• Rasionalisasi, dalam hal penggunaan tindakan untuk mengurangi
jumlah input tenaga, waktu dan uang yang diperlukan.
• Pembagian kerja, di mana dalam pembagian kerja menjadi lebih
sederhana. Peters berpendapat bahwa pembagian kerja merupakan
prasyarat utama agar manfaat pendidikan jarak jauh menjadi efektif.
• Mekanisasi, yakni penggunaan mesin dalam suatu proses kerja
• Penyusunan atau perencanaan, dalam program pendidikan jarak jauh
tradisional materi untuk guru dan siswa bukanlah produk individu
melainkan bahan ajar dirancang, dicetak, disimpan, didistribusikan
dan dinilai oleh spesialis.
• Persiapan Kerja yang menyangkut terhadap pengembangan kursus
studi jarak jauh yang melibatkan para ahli dalam berbagai bidang dan
spesialis dengan kualifikasi yang sering lebih tinggi daripada guru.
• Organisasi, yaitu dengan membuat peraturan umum atau permanen
untuk aktivitas yang berorientasi pada tujuan.
• Perubahan Fungsi pada pendidikan jarak jauh terlihat pada peran
dosen sebagai pemberi pengetahuan yang seringkali peran asli dosen
direduksi menjadi seorang konsultan yang keterlibatannya dalam
pembelajaran jarak jauh.
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• Standarisasi dalam pendidikan jarak jauh tidak hanya pada format
korespondensi melainkan juga pada alat tulis, komunikasi, penunjang
organisasi serta muatan akademik.
Peters menyimpulkan secara kompleksitas keseluruhan aktivitas
pembelajaran jarak jauh pada satu bidang telah diekspos pada penyelidikan
yang secara teratur dihilangkan dari analisis tradisional. Ia tidak
menyangkal bahwasannya teori industrialisasi ini masih memiliki
kekurangan akan tetapi dalam setiap pengajaran karakteristik dari
pengajaran industrialisasi pengajaran jarak jauh perlu diperhitungkan
dalam pengambilan keputusan.
d. Teori Interaksi dan Komunikasi - Borja Holmberg
Teori yang dikemukakan oleh Borja Holmberg memiliki nilai
penjelas dalam menghubungkan efektivitas pengajaran yang berdampak
pada perasaan, kerja sama serta pertukaran jawaban, pertanyaan maupun
argumen yang sebenarnya merupakan termasuk ke dalam komunikasi
yang dimediasi. Asumsi-asumsi yang menjadi latar belakang teori
Holmberg a) Adanya interaksi antara pihak belajar dan mengajar, b)
keterlibatan emosional dalam studi dan perasaan pelajar dan pengajar, c)
Adanya kesenangan yang mendukung motivasi siswa, d) partisipasi dalam
pengambilan keputusan tentang studi motivasi siswa, e) Adanya motivasi
yang kuat pada siswa dapat menjadi fasilitas belajar f) Keefektifan
pengajaran yang dicerminkan siswa mempelajari kembali apa yang telah
diajarkan. Dengan demikian adanya asumsi tersebut mampu mendorong
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untuk terbentuknya teori yang menyatakan bahwa pembelajaran jarak jauh
mampu mendukung motivasi siswa, meningkatkan kesenangan belajar,
membuat pengajaran relevan dengan pembelajaran individu dan
kebutuhannya, mampu menciptakan persamaan baik hubungannya dengan
pelajar dan pengajar serta melibatkan siswa dalam aktivitas pembelajaran.
2.1.1 Pengertian Pembelajaran Jarak Jauh
Pembelajaran jarak jauh merupakan kegiatan pembelajaran yang
dilakukan dengan memanfaatkan internet sebagai perantara dalam
menghubungkan interaksi antara guru dengan siswa (Zhafira, dkk., 2020).
Pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring mulai diterapkan sejak
adanya wabah virus corona yang menyebar di dunia salah satunya
Indonesia. Menurut Handarini & Wulandari, (2020) pelaksanaan proses
pembelajaran jarak jauh atau daring ini dapat dilaksanakan kapanpun dan
di manapun dengan melalui media elektronik. Pelaksanaan pembelajaran
jarak jauh ini membutuhkan media elektronik yang mendukung seperti
smartphone, laptop, komputer dan juga jaringan internet yang mendukung
untuk dapat tersambung dan menjalin komunikasi dengan baik.
2.1.2 Tujuan dan Ciri-Ciri Pembelajaran Jarak Jauh
Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh menjadi salah satu langkah
pemerintah dalam menyikapi adanya virus corona. Pembelajaran jarak
jauh meminimalisir terjadinya perkumpulan khalayak ramai yaitu dengan
cara melakukan pembelajaran di rumah masing-masing. Pelaksanaan
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pembelajaran jarak jauh bertujuan untuk menghambat atau memutus mata
rantai persebaran virus corona yang sedang mewabah di Indonesia.
Menurut Dogmen (dalam Munir, 2009) ciri-ciri pembelajaran jarak
jauh ialah adanya pemberian materi pembelajaran melalui perantara media
elektronik, siswa dapat melakukan pembelajaran secara mandiri serta tidak
adanya kontak langsung atau bertatap muka antara tenaga pendidik dengan
peserta didik.
2.1.3 Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh
Menurut (Suhery, dkk., 2020) kelebihan dan kekurangan dalam
pelaksanaan pembelajaran jarak jauh antara lain: a) peserta didik dan
pendidik tidak harus bertemu tatap muka yang relatif lebih efisien, b)
interaksi pembelajaran yang terjalin dapat menggunakan bahan ajar yang
terstruktur dan terjadwal melalui internet. c) Siswa dapat belajar dan
membuka kembali atau mereview bahan ajar kapanpun dan di manapun
apabila diperlukan, d) pelaksanaan pembelajaran daring membuat ruang
diskusi melalui internet dapat diikuti oleh jumlah peserta yang banyak
serta e) membuat peserta didik yang pasif perlahan dapat menjadi aktif
karena kegiatan pembelajaran ini menuntut peserta didik untuk belajar
mandiri.
Sedangkan kekurangan dari pelaksanaan pembelajaran jarak jauh
ialah: a) kurangnya interaksi antara peserta didik dengan pendidik maupun
antar peserta didik, b) pelaksanaan pendidikan lebih cenderung ke dalam
pelatihan dari pada pendidikan, c) bagi siswa yang tidak memiliki motivasi
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belajar tinggi kemungkinan untuk gagal akan lebih besar, d) serta sarana
dan prasarana yang kurang memadai karena tidak semua tempat
terfasilitasi internet dengan baik.
2.2 Komponen Utama dalam Pembelajaran Berbasis IT
Terdapat dua komponen utama yang mendukung perkembangan
pembelajaran berbasis IT. Komponen yang pertama berupa Learning
Management System (LMS). Komponen Learning Management System dapat
diartikan sebagai perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola materi,
melakukan evaluasi, merekam aktifitas kegiatan pembelajaran dalam bentuk
jaringan. Kemudian komponen yang kedua yaitu Learning Content, yang
merupakan isi dari materi yang akan digunakan atau diberikan kepada siswa.
Materi ini akan dikemas sedemikian rupa untuk menarik perhatian siswa
sehingga siswa tertarik untuk membacanya. Penyajian materi tidak hanya
berbentuk teks, akan tetapi dapat juga disajikan dalam bentuk gambar, video,
audio, animasi, simulasi dan interaktif. Akan tetapi dalam penggunaannya tetap
harus memperhatikan kapasitas dan konektivitas dari internet agar tidak terjadi
kendala pada saat siswa mempelajari materinya (Anih, 2016).
2.3 Media Pembelajaran
2.3.1 Pengertian Media Pembelajaran
Media pembelajaran dapat diartikan sebagai wahana untuk
menyampaikan pesan dan informasi yang akan diberikan kepada peserta
didik untuk memperoleh pengetahuan, mengajak peserta didik untuk
memiliki kemauan dalam belajar, melatih keterampilan sehingga dapat
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mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan (Litduitna, dkk., 2020).
Menurut Depdiknas (dalam Muhson, 2010) kata media berasal dari bahasa
Latin yang awalnya adalah kata “medium” yang memiliki arti perantara
atau pengantar, sedangkan menurut Association For Education and
Communication Teaching (AECT), mengartikan kata media sebagai segala
bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses informasi. Kegiatan
belajar mengajar merupakan proses komunikasi sehingga media yang
digunakan dalam pembelajaran disebut juga sebagai media pembelajaran.
Sementara Oemar Hamalik menjelaskan bahwa kata media menjadi
dua arti yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit media
pengajaran hanya meliputi media yang dapat digunakan secara efektif
dalam proses pembelajaran yang terencana, kemudian pengertian media
dalam arti luas mengatakan bahwa media tidak hanya meliputi alat
komunikasi elektronik yang lengkap, tetapi juga meliputi alat–alat
sederhana yang lainnya yaitu slide, fotografi, diagram, objek-objek nyata,
serta kunjungan keluar sekolah. Berdasarkan pengertian di atas, media
memiliki dasar pengertian yang sama. Secara umum arti media adalah apa
saja yang bisa menyalurkan informasi dari sumber informasi ke penerima
informasi. Kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu media pembelajaran
merupakan perangkat lunak yang berbentuk pesan atau informasi
pendidikan yang disediakan dengan alat bantu agar pesan yang
dimasudkan dapat diterima oleh penerima informasi.
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2.3.2 Fungsi Media Pembelajaran
Penelitian yang dilakukan oleh Tasrina, (2014) menjelaskan
mengenai fungsi media pembelajaran sebagai berikut:
1. Fungsi Semantik
Kemampuan media dalam menambah perbendaharaan kata sehingga
makna dan kata-katanya mudah dimengerti oleh peserta didik. Bahasa
meliputi simbol dari isi pikiran atau perasaan yang telah menjadi
totalitas pesan yang tidak dapat dipisahkan.
2. Fungsi sebagai sumber belajar
Fungsi sumber belajar menjadi fungsi yang utama jika dibandingkan
dengan fungsi-fungsi yang lain.
3. Fungsi Manipulatif
Fungsi ini didasarkan pada ciri umum yang meliputi kemampuan
menyimpan,

melestarikan,

merekam,

mentransportasi,

merekonstruksikan suatu objek atau peristiwa. Media mempunyai dua
kemampuan yaitu mengatasi keterbatasan inderawi dan mengatasi
batas ruang dan waktu.
4. Fungsi Psikologis
Dalam fungsi psikologis ini media pembelajaran terdiri atas:
a. Fungsi Motivasi, yaitu penggunaan media pembelajaran dalam
proses belajar mengajar mampu membangkitkan niat dan
keinginan siswa, membangkitkan motivasi dan membawa
pengaruh psikologi bagi siswa. Motivasi merupakan seni
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mendorong siswa untuk belajar sehingga tujuan dari kegiatan
belajar mengajar dapat tercapai.
b. Fungsi Kognitif, yaitu melalui media pembelajaran siswa akan
memperoleh

dan

dapat

menggunakan

berbagai

bentuk

prepresentasi yang mewakili objek yang dihadapi baik itu objek
benda ataupun pun orang yang dihadirkan melalui dalam diri
seseorang melalui gagasan, tanggapan, atau pun lambing. Semakin
banyak gagasan dan juga tanggapan maka semakin luas pula
pemikiran kognitifnya.
c. Fungsi Atensi, yakni penggunaan media pembelajaran dapat
menarik perhatian siswa terhadap materi pelajaran. Setiap manusia
memiliki sel saraf yang dapat memfokuskan perhatian pada
rangsangan yang dianggap menarik dan mengesampingkan
rangsangan yang lainnya, sel saraf yang dimaksud adalah sel saraf
penghambat yang termasuk ke dalam sel saraf khusus pada sistem
saraf yang ada di dalam manusia.
d. Fungsi Afektif, merupakan fungsi yang berguna untuk menggugah
emosi atau perasaan dan juga tingkat penolakan dan penerimaan
siswa terhadap sesuatu. Yang artinya bahwa penggunaan media
pembelajaran dapat meningkatkan pencerminan siswa terhadap
stimulus tertentu.
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2.3.3 Manfaat Media Pembelajaran
Manfaat media pembelajaran secara umum dalam proses kegiatan
belajar mengajar adalah untuk memperlancar interaksi antara siswa
dengan guru sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efisien dan
efektif. Kemp dan Dayton (dalam Karo-karo S & Rohani, 2018)
mengidentifikasi lebih rinci terkait manfaat media dalam pembelajaran,
yaitu: proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik, efisiensi
dalam waktu dan tenaga, penyampaian materi pembelajaran dapat
diseragamkan, merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan
produktif,

proses

pembelajaran

menjadi

lebih

interaktif,

media

memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan
saja, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan
proses belajar.
2.3.4 Jenis-Jenis Media pembelajaran
Jenis media pembelajaran menurut Rindiantika, (2018) secara
arbiter dikategorikan ke dalam lima bagian di antaranya adalah sebagai
berikut:
a. Audio merupakan media yang bisa digunakan hanya dengan
mengandalkan suara saja. Contoh bentuk dari audio berupa musik,
radio, rekaman, suara, efek suara, dan tape.
b. Tactile merupakan media yang berbentuk nyata yang dapat digunakan
dalam proses pembelajaran. Contoh dari tactile ini yaitu pertunjukan
wayang, mainan, liven stuffed animal.
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c. Media Visual merupakan media pembelajaran yang digunakan oleh
guru dalam penyampaian materi yang dapat diamati oleh siswa melalui
panca indera. Media visual ini dapat berupa gambar, lingkungan, pola,
diagram, foto, slide, ilustrasi, dan lain sebagainya.
d. Audio Visual merupakan media pembelajaran yang digunakan oleh
guru dalam menyampaikan materi ajar yang disajikan dalam bentuk
warna, gambar bergerak yang disertai dengan penjelasan dalam bentuk
tulisan dan suara. Contoh dari media pembelajaran audio visual adalah
televisi, sound moving, pictures, puppets (stick, gloves, string).
e. Virtual merupakan media pembelajaran yang digunakan oleh guru dan
siswa untuk menunjang kegiatan pembelajaran seperti email, internet,
modul, bahan ajar mandiri.
2.4 Aplikasi
2.4.1 Pengertian Aplikasi
Menurut Andi, (2015) aplikasi dapat diartikan sebagai sebuah
program yang siap untuk digunakan untuk melaksanakan suatu fungsi
bagi pemakai jasa aplikasi lain yang dapat digunakan oleh suatu sasaran
yang akan dituju. Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan bahwa
aplikasi adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang
menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman. Dengan kata
lain aplikasi dapat diartikan sebagai alat terapan yang difungsikan secara
khusus dan terpadu sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, disisi
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lain aplikasi ini merupakan perangkat komputer yang siap digunakan
bagi penggunanya.
2.4.2 Fungsi Aplikasi
Aplikasi berfungsi sebagai media dalam mempermudah
pekerjaan, media hiburan, media untuk mendapatkan kebaruan kabar,
media untuk komunikasi, serta media yang dapat mempermudah
kehidupan. Selain itu, aplikasi memiliki fungsi dalam berbagai bidang,
yang pertama yaitu dalam bidang pendidikan aplikasi digunakan sebagai
bahan pengajaran yang menjadikan materi-materi pelajaran menjadi
lebih menarik dengan dilengkapi animasi-animasi dalam power point,
sehingga suasana dapat menimbulkan kenyamanan pada siswa saat
pembelajaran berlangsung, kedua yaitu dalam bidang kedokteran banyak
aplikasi yang digunakan untuk mengecek kesehatan sehingga akhirnya
kita bisa mengetahui kesehatan melalui aplikasi tersebut. Ketiga yaitu
dalam bidang ilmu pengetahuan, yang sangat membantu dalam
memperoleh informasi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Selain
itu juga dapat digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperluas
pengetahuan.
2.5 Android
2.5.1 Pengertian Android
Android merupakan sebuah sistem untuk operasi telepon seluler
yang berbasis Linux. Android menyediakan platform terbuka bagi para
pengembang dengan tujuan menciptakan atau membuat aplikasi yang
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diinginkan untuk digunakan oleh berbagai macam piranti penggerak
(Kirthika, dkk., 2018). Arsitektur android terdiri dari Kernel, Applion,
Libraries Android Runtime dan Application framework.
2.5.2 Manfaat Android
Android merupakan sebuah sistem yang dapat menyajikan
kegunaannya melalui fitur-fitur yang ada pada android itu sendiri.
Berikut merupakan beberapa manfaat dari fitur android menurut (Adi,
dkk., 2016) :
a. Penyimpanan berupa SQLite yang merupakan data base ringan
untuk penyimpanan data.
b. Dukungan berbagai bahasa, aplikasi android mampu memberikan
dukungan beberapa bahasa sehingga membuatnya lebih fleksibel.
c. Konektivitas android yang mendukung termasuk IDEN, EDMA,
Bluetooth, LTR, Wi-Fi dan lain-lain.
d. Android dapat melakukan lebih dari satu tugas sekaligus atau yang
sering disebut dengan multitasking.
e. Adanya dukungan dari tambahan perangkat keras maupun media
pendukung lainnya seperti penggunaan kamera video, format audio,
video maupun foto, memantau permainan khusus, GPS, serta sensor
jarak dan tekanan.
f. Android juga menyediakan Browser Web yang didasarkan pada tata
letak WebKit open source yang kemudian digabungkan dengan
mesin java Scrip V8 chrome.
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2.5.3 Kelebihan dan Kekurangan Android
Sistem android memiliki kekurangan dan kelebihan dalam
penggunaanya. Menurut Zulianan dan padli (dalam Istiawan & Kusdianto,
2018) sistem android memiliki kelebihan antara lain yaitu free platform
(bebas) dalam arti sistem android dapat diakses secara bebas, kemudian
open source (terbuka), complete platform (lengkap) serta dapat diakses
dengan harga yang terjangkau. Kemudian untuk kekurangan atau
kelemahan dari sistem android ini adalah sering adanya iklan-iklan yang
muncul pada saat kita sedang mengakses aplikasi android, hampir semua
aplikasi di sistem android harus terhubung dengan internet serta sistem
aplikasi android ini cepat menguras daya baterai pada smartphone.
2.6 Media Pembelajaran M-Learning Berbasis Android
2.6.1 Pengertian Media pembelajaran M-Learning Berbasis Android
Mobile-Learning (M-Learning) dapat didefinisikan sebagai sebuah
perangkat mobile yang berfungsi sebagai mediator dalam proses belajar
mengajar yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. MLearning mengacu pada penggunaan smartphone, PDA, laptop, maupun
tablet dalam proses pelaksanaan pembelajaran.
Media pembelajaran M-Learning berbasis aplikasi Android
merupakan penggunaan aplikasi yang biasanya sudah dalam bentuk
aplikasi pendidikan yang memuat materi dan bahan belajar. Media
pembelajaran M-Learning berbasis aplikasi android ini hanya dapat
diunduh dan dioperasikan pada smarthphone atau perangkat mobile
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berbasis linux. Penggunaan aplikasi media M-Learning pembelajaran
berbasis android ini merupakan salah satu aplikasi yang dapat menambah
daya tarik maupun menambah keberagaman media pembelajaran.
2.6.2 Kelebihan Pada Media Pembelajaran M-Learning Berbasis
Android
Menurut Muyaroah & Fajartia, (2017) media pembelajaran mobilelearning berbasis android memiliki kelebihan yang dapat membantu
siswa untuk meningkatkan motivasi belajar. Hal ini disebabkan karena
media pembelajaran mobile-learning berbasis android bisa dibuat
semenarik mungkin sesuai dengan kebutuhan baik dari segi animasi,
gambar, tulisan bahkan dari segi warna penulisan. Media pembelajaran
ini juga dapat digunakan secara mandiri dan dapat diakses kapanpun dan
di manapun. Penyajian materi dalam bentuk game edukasi yang ada pada
media juga mampu memberikan nilai tambah tersendiri bagi siswa untuk
lebih tergerak dalam menggunakan aplikasi belajar.
2.6.3 Karakteristik Media Pembelajaran M-Learning berbasis Android
Karakteristik media pembelajaran mobile learning berbasis
android berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Labib & Yolida,
2019) diketahui bahwa media pembelajaran yang dihasilkan ini bersifat
dinamis. Hal ini terjadi karena secara personal guru dapat mengatur isi
dari media yang akan dibuat dan disesuaikan dengan kebutuhan guru
dalam penyampaian materi pembelajaran di kelas. Dengan kata lain guru
dapat memberikan tambahan maupun melakukan revisi materi yang ada
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di dalam media yang berbasis android. Media pembelajaran berbasis
android ini memberikan nilai praktis dan lebih mobile. Peserta didik
dapat menggunakannya dengan mudah, dan media ini tidak memerlukan
penyimpanan ruang tertentu. Namun untuk memperoleh penggunaan
secara maksimum aplikasi android ini dengan menggunakan perangkat
smarthphone yang terhubung dengan jaringan internet.
2.7 Spasi Baris, Ukuran Huruf, Warna, dan Jenis Huruf
Keterbacaan penyajian teks sangat dipengaruhi pada penggunaan ukuran
huruf. Standar penggunaan font pada media cetak dengan komputer berbeda.
Hal ini terjadi karena adanya peran cahaya pada layar komputer. Pengaruh
cahaya dari komputer akan membuat mata pembaca menjadi lebih cepat lelah,
maka dari itu penggunaan ukuran huruf tidak terlalu kecil. Standar teks pada
media cetak minimal 8 poin, sedangkan pada komputer minimal adalah 10 poin
dengan judul biasanya 14-18 poin dan sub judul antara 12-14 poin (Monica,
2010).
Menurut Priyanto, (2009) menyebutkan bahwa penggunaan spasi perlu
diperhatikan karena hal ini berkaitan dengan keterbacaan teks yang akan
ditampilkan. Selain spasi, ukuran huruf juga harus diatur. Standar minimal
yang mudah dibaca pada arial adalah 24 point. Apabila menggunakan jenis
huruf yang lain dapat menggunakan persamaan atau dapat dibandingkan
dengan huruf arial 24 point yang ada di layar komputer.
Pemilihan warna huruf yang akan digunakan cukup sederhana. Pemilihan
warna merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan adalah warna huruf
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harus kontras dengan warna latar belakang. Selain itu, kombinasi warna juga
salah satu poin penting untuk tampilan yang menarik dari segi psikologi. Selain
memberikan sensasi penggunaan sensasi juga meimbulkan rasa senang dan
tidak senang sehingga penting untuk memilih penggunaan warna. Goethe,
(dalam Sasongko, dkk., 2020) menyatakan bahwa setiap warna memiliki arti
yang berbeda, ada yang mengandung makna negatif dan ada yang mengandung
makna positif.
Kemudian yang terakhir adalah pemilihan jenis huruf. Pemilihan jenis
huruf atau model huruf harus dilakukan dengan konsisten dan harus harmonis
dengan elemen-elemen visual lainnya yang ada. Namun, untuk teks yang akan
ditampilkan untuk menyampaikan informasi pembelajaran sebaiknya
menggunakan jenis huruf yang sederhana dan jelas.
2.8 Materi Sistem Koordinasi Manusia
Materi sistem Koordinasi Manusia merupakan materi biologi yang dapat
kita temui di jenjang Sekolah Menengah Atas pada kelas XII semester genap.
Materi sistem koordinasi manusia ini termasuk berada pada kompetensi dasar
(KD) “3.10 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ
pada sistem koordinasi dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan
regulasi serta gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem koordinasi
manusia”. “4.10 Menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap
kelainan pada struktur dan fungsi organ sistem koordinasi yang menyebabkan
gangguan sistem saraf dan hormon pada manusia”.
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Materi sistem koordinasi manusia merupakan salah satu materi yang
menurut guru sulit untuk disampaikan kepada siswa. Hal ini terjadi karena
materi sistem koordinasi manusia merupakan materi yang kompleks, abstrak,
serta banyak poin-poin pembahasan yang sangat mendetail. Maka dari itu
untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan pengembangan aplikasi
Biology Learning sebagai media pembelajaran berbasis android. Selain dapat
membantu guru dalam penggunaan media pembelajaran yang bervariasi,
pengembangan media pembelajaran ini juga ditujukan untuk mempermudah
siswa dalam memahami materi pembelajaran dan meningkatkan minat siswa
dalam belajar biologi. Pada pengembangan media aplikasi Biology Learning
berbasis android ini dibuat semenarik mungkin supaya siswa tertarik dan
tergerak untuk menggunakan aplikasi ini dalam belajar biologi.

B. Penelitian Relevan
1. Jurnal 1:
Pengembangan Media Mobile-Learning (M-Learning) Berbasis Android
dalam Pembelajaran Biologi pada Materi Struktur Sel Penyusun jaringan
Tumbuhan dan Hewan Kelas XI SMA/MA (Haq, 2017)
Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang penggunaan media
pembelajaran yang kurang bervariasi dan menarik. Peserta didik juga kurang
memanfaatkan penggunaan smartphone di mana penggunaanya hanya sebatas
untuk mencari artikel yang berisi materi dan mengerjakan tugas. Materi yang
digunakan dalam pengembangan media ini adalah Struktur sel penyusun
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jaringan Tumbuhan dan Hewan kelas XI SMA/MA. Penelitian ini diharapkan
dapat membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan dapat menguasai materi
pembelajaran dengan baik yang disampaikan oleh guru. Berdasarkan dari judul
penelitian

yang

diusung,

dapat

diketahui

bahwa

peneliti

memilih

mengembangkan media pembelajaran Mobile Learning (M-learning) yang
berbasis android. Objek yang diamati dalam penelitian ini berada pada
penggunaan media pembelajaran guru yang kurang bervariasi dan kurang
menarik. Subjek yang dituju pada penelitian yang dilakukan ini adalah peserta
didik kelas XI SMA/MA.
Berdasarkan hasil uji validasi media ditunjukkan bahwa penelitian yang
dilakukan dengan mengembangakan M-Learning berbasis android ini cukup
layak untuk diterapkan. Produk media pada validasi desain oleh materi
mendapat skor 55% yang mana hal tersebut masih harus dilakukan revisi.
Barulah setelah menjalani perbaikan atau revisi. Setelah dilakukannya refleksi
kemarin penilaian menjadi meningkat ke 75% dengan kinerja layak pakai atau
layak untuk diuji coba setelah adanya perbaikan dari saran atau kritik yang
diberikan. Selanjutnya pada tahap validasi desain bahasa dilakukan oleh dua
orang dosen dari bidang kebahasaan pembelajaran. Hasil validasi yang diberikan
sebesar 75% dengan kriteria layak namun masih memperoleh kritik dan saran
dari pada penguji. Setelah direvisi sesuai dengan yang disarankan oleh penguji,
hasil yang diperoleh sebesar 82,81% dengan kriteria sangat layak. Kemudian
dilakukan validasi media oleh ahli media yang mendapatkan skor sebesar 72,5%
dengan kriteria layak, namun setelah dilakukan perbaikan atau revisian penilaian
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yang diperoleh mencapai 81,66% dengan kriteria sangat layak. Selanjutnya ialah
dilakukan uji coba oleh guru biologi kelas XI di SMA Negeri 5 Bandar Lampung
dengan perolehan skor 93,33% dengan kriteria sangat layak.
2. Jurnal 2:
Pengembangan Mobile-Learning Sistem Koordinasi Berbasis Android
(Hardinata, dkk., 2018)
Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan media
pembelajaran mobile learning berbasis android untuk siswa kelas XI SMA atau
MA. Materi yang digunakan dalam pengembangan media ini adalah Sistem
Koordinasi pada kelas XI SMA/MA. Penelitian ini dilakukan karena banyak
ditemui guru yang masih menggunakan media pembelajaran yang belum
bervariasi apalagi media yang memanfaatkan media elektronik. Masih banyak
guru yang mengajar menggunakan media seperti LKS, Powerpoint yang
ditampilkan dengan sederhana mungkin maupun buku teks yang digunakan
dalam proses pembelajaran.
Seperti yang kita ketahui bahwa pada era globalisasi ini semakin pesat
perkembangan penggunaan media elektronik terutama smartphone. Akan tetapi,
penggunaan smartphone ini masih belum maksimal atau masih belum tepat
guna. Maka dari itu dilakukan pengembangan media pembelajaran yang menarik
dan menyenangkan melalui aplikasi yang berisikan dengan edukasi. Produk
media pembelajaran ini berisikan tentang materi, tes buta warna, kamus yang
dapat diakses dengan menggunakan smartphone, dan latihan-latihan soal. Media
pembelajaran ini nantinya dapat digunakan juga meskipun dalam kondisi offline.
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Berdasarkan hasil uji validasi media ditunjukkan bahwa penelitian yang
dilakukan dengan mengembangakan mobile learning berbasis android ini sangat
baik. Hasil uji validasi menurut ahli materi diperoleh nilai sebesar 92,86%,
kemudian apabila ditinjau dari aspek pembelajaran memperoleh nilai sebesar
97,92% yang juga memiliki kategori sangat baik. Pengembangan pada penelitian
ini secara keseluruhan kualitas media pembelajaran yang dihasilkan termasuk ke
dalam kategori sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata persentase yang
diperoleh dengan kriteria sangat baik dengan perolehan nilai persentase di atas
90%. Jika ditinjau dari aspek tulisan, penguji memberikan nilai sebesar 87,50%
dengan kategori sangat baik, kemudian dari aspek tampilan media pembelajaran
memperoleh nilai sebesar 91,67% serta dari aspek rekayasa perangkat lunak
sebesar 89,06% yang termasuk ke dalam kategori sangat baik. Secara
keseluruhan media pembelajaran yang dikembangkan ini yang dinilai oleh dua
orang ahli media memperoleh nilai sebesar 89,71% dengan kategori sangat baik.
3. Jurnal 3:
Pengembangan Media Pembelajaran Sistem Indera Berbasis Android
Untuk

Meningkatkan

Motivasi

dan

Hasil

Belajar

Siswa

SMA

(Indrastyawati, dkk., 2016).
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas penggunaan media
pembelajaran dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas XI SMA,
menghasilkan media pembelajaran biologi berbasis android yang layak serta
media pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi
sistem indra. Kurangnya minat siswa terhadap suatu pembelajaran akan
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berdampak pada ranah kognitif yakni siswa yang mengalami kesulitan dalam
memahami materi ajar. Terutama minat belajar siswa pada materi pembelajaran
biologi yang mengandung banyak konsep dan abstrak. Materi sistem indra
merupakan materi yang cukup rumit, hal ini karena materi sistem indra bersifat
abstrak dan tidak dapat diamati secara langsung oleh siswa. Materi ini
mengakibatkan siswa sulit memahami materi sehingga berdampak pada hasil
belajar siswa. Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian pengembangan media
pembelajaran yang menarik yang mampu membuat siswa tertarik dalam
mengikuti kegiatan pembelajaran.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan persentase kualitas media
pembelajaran berbasis android menunjukkan bahwa 50% dikatakan baik, 45%
dikatakan sangat baik dan 5% dikatakan cukup. Hasil uji materi yang dilakukan
oleh dua orang reviewer yang merupakan dosen ahli materi menunjukkan bahwa
persentase kelayakan sebesar 53 yang dikatakan sangat baik dan 47% dikatakan
baik. Sedangkan pada kualitas produk media pembelajaran secara keseluruhan
apabila ditinjau dari kriteria penilaian dari kelayakan isi, tampilan, kebahasaan
dan pemrograman menunjukkan bahwa 57% dikatakan baik dan 43% dikatakan
sangat baik. Kualitas produk ini diujikan pada 28 siswa kelas XI IPA 3 SMA
Negeri 2 Bantul sebagai kelas eksperimen.
Pada hasil penilaian yang dilakukan di kelas XI IPA 3 memperoleh nilai
rata-rata tanggapan siswa terhadap kualitas media pembelajaran sebesar 64%
siswa menyatakan setuju, 26% siswa sangat setuju dan 10% siswa kurang setuju.
Dengan kata lain, kualitas dari media pembelajaran ini mendapatkan tanggapan
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yang baik dengan banyak siswa yang menyetujuinya sehingga media
pembelajaran layak untuk disajikan. Sedangkan pada hasil penelitian terkait
dengan motivasi dan hasil belajar dari 28 siswa kelas XI IPA 3 sebelum
pembelajaran diperoleh nilai persentase sebesar 71% dengan kriteria tinggi
sedangkan setelah nilai persentase yang diperoleh setelah dilakukan
pembelajaran meningkat menjadi 78% dengan kriteria sangat tinggi.
4. Pembaharuan Penelitian
Media pembelajaran yang dapat digunakan dalam kurikulum 2013 sangat
beragam, akan tetapi masih sedikit guru yang menggunakan media yang
bervariasi. Hal ini terjadi karena tidak sedikit guru yang mengalami kesulitan
dalam menerapkannya pada proses kegiatan pembelajaran. Penggunaan media
pembelajaran pada saat PJJ, masih banyak ditemui guru yang hanya penggunaan
media pembelajaran berupa Powerpoint dan cenderung monoton. Penggunaan
media tersebut membuat siswa kurang tertarik dalam mengikuti kegiatan
pembelajaran. Penggunaan media Power Point juga mengakibatkan siswa
mengalami kesulitan dalam memahami materi biologi salah satunya adalah
materi sistem koordinasi manusia.
Pelaksanaan

PJJ

ini

menimbulkan

kesulitan

bagi

guru

dalam

menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa karena materi Sistem
Koordinasi Manusia memiliki banyak poin pembahasan, kompleks, abstrak dan
pembahasan mendetail terkait fisiologi manusia. Kesulitan lain yang dialami
ialah terkait dengan alokasi waktu pertemuan dan media pembelajaran yang
digunakan. Data ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan guru
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biologi di beberapa SMA. Pengembangan media pembelajaran ini sangat penting
untuk membantu guru dalam memvariasi penggunaan media dan mempermudah
siswa dalam memahami materi yang diberikan oleh guru sekaligus menambah
motivasi siswa untuk beajar. Penyampaian materi yang kompleks dan abstrak
apabila disampaikan hanya dengan menggunakan Powerpoint saja tentunya akan
membosankan dan mengurangi minat siswa untuk belajar. Maka dari itu, guru
harus

mengatasi

permasalahan

tersebut

dengan

menggunakan

media

pembelajaran yang menarik dan inovatif.
Pembaruan penelitian yang dilakukan terletak pada penggunaan media
dalam bentuk konten aplikasi yang akan dibuat. Pada penelitian-penelitian
relevan yang digunakan, konten-konten yang tertuang di dalam produk mulai
dari materi, video pembelajaran, dan latihan soal akan tetapi pada penelitian ini
konten dalam produk yang akan dibuat terdapat permainan atau game edukasi
dalam bentuk teka-teki silang. Pemberian game edukasi ini diharapkan dapat
memberikan nilai lebih dalam menggunakan media aplikasi Biology Learning
berbasis android yang akan dibuat. Melalui pengembangan aplikasi Biology
Learning berbasis android ini diharapkan mampu mempermudah guru dalam
menyampaikan materi pembelajaran dan meningkatkan motivasi siswa dalam
memahami materi sistem koordinasi manusia kelas XI.
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Literature Map Penelitian

Jurnal Relevan I

Jurnal relevan II

(Haq, 2017)

(Hardinata, dkk., 2018)

Jurnal relevan III
(Indrastyawati, dkk., 2016)

Tindakan: Pengembangan Media Mobile-Learning
(M-Learning) Berbasis Android

Tindakan: Pengembangan Media Mobile-Learning
(M-Learning) Berbasis Android

Tindakan : Pengembangan Media Pembelajaran
Berbasis Android

Objek

Objek : Variasi media pembelajaran yang
digunakan

Objek : Motivasi dan Hasil Belajar Siswa

:

Variasi media
digunakan

pembelajaran

yang

Materi : Struktur Sel Penyusun jaringan Tumbuhan
dan Hewan

Materi : Sistem Koordinasi

Materi : Sistem Indera
Satuan pendidikan : SMA/MA

Satuan pendidikan : SMA/MA

Satuan pendidikan: SMA/MA
Pembaharuan Penelitian
Tindakan : Pengembangan Aplikasi Biology Learning berbasis Android
Objek : Penggunaan media pembelajaran yang bervariasi dan mempermudah guru
dalam menyampaikan materi pembelajaran, meningkatkan motivasi siswa
serta pemahaman materi pembelajaran biologi.
Materi : Sistem Koordinasi Manusia
Satuan pendidikan : SMA/MA

PENGEMBANGAN APLIKASI BIOLOGY LEARNING SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS ANDROID PADA
MATERI SISTEM KOORDINASI MANUSIA KELAS XI SMA

Gambar 2.1 Literatur Map Penelitian yang Relevan
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C. Kerangka Berpikir

Penyusunan penelitian pengembangan media pembelajaran ini berjudul
“Pengembangan Aplikasi Biology Learning Sebagai Media Pembelajaran
Berbasis Android Pada Materi Sistem Koordinasi Manusia Kelas XI SMA”.
Latar belakang pemilihan judul ini yaitu kurangnya penggunaan media
pembelajaran yang bervariasi terutama pada masa pembelajaran jarak jauh yang
menyebabkan siswa kurang antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.
Penggunaaan media pembelajaran yang biasanya digunakan oleh guru hanya
berupa media yang diterapkan pada pelaksanaan pembelajaran luring.
Penggunaan media pembelajaran luring memberikan kesan yang monoton dan
kurang menarik ditambah lagi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Seperti
yang diketahui bahwasannya penggunaan media pembelajaran yang diterapkan
di kelas dengan tatap muka meskipun media yang digunakan kurang menarik
akan tetapi guru dapat mengkondisikan siswa untuk memahami materi
pembelajaran. Namun pada pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini guru hanya
menguploadkan materi pembelajaran ke dalam platform yang digunakan.
Hal ini menuntut siswa untuk belajar secara mandiri, maka dari itu sangat
diharapkan pendidik untuk dapat menyajikan media pembelajaran yang menarik,
praktis dan dapat mempermudah siswa dalam memahami materi biologi
terutama pada materi sistem koordinasi manusia. Adanya penggunaan
smartphone pada masing-masing siswa serta perkembangan teknologi dapat
membantu guru dalam pengembangan media pembelajaran pada saat
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pembelajaran jarak jauh. Maka dari itu, solusi yang ditawarkan adalah
melakukan pengembangan aplikasi media pembelajaran berbasis android.
Pertimbangan dalam pemilihan media tersebut selain untuk memvariasikan
media pembelajaran dan mempermudah guru dalam penyampaian materi adalah
karena media pembelajaran dalam bentuk aplikasi dapat dirancang sesuai
dengan keinginan peneliti. Contohnya yaitu dengan merancang aplikasi yang
dapat mempermudah siswa untuk memahami materi dan meningkatkan motivasi
belajar. Media pembelajaran aplikasi berbasis android ini juga bersifat praktis
karena dapat dibawa kemana-mana, serta dapat diakses kapanpun dan di
manapun baik oleh guru maupun siswa. Berikut ini merupakan bagan kerangka
berpikir penelitian yang akan digunakan:
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Penelitian Relevan
1. Penelitian Relevan 1
- Tindakan :
Permasalahan yang ditemui:
Potensi yang ditemui:
Pengembangan Media Mobile•
Guru
kurang
memvariasikan
Learning (M-Learning) Berbasis
• Semua peserta didik
penggunaan
media
Android
memiliki
dan
pembelajaran
untuk
- Tujuan:
menggunakan
menyampaikan
materi
biologi
Penggunaan media pembelajaran
Smartphone
pada saat pembelajaran jarak
yang kurang bervariasi dan
• Perkembangan
jauh.
menarik.
teknologi digital atau
•
Kurangnya
motivasi
siswa
2.
Penelitian
Relevan 2
TI
yang
dapat
dalam
mengikuti
kegiatan
- Tindakan:
digunakan
untuk
pembelajaran.
Pengembangan Mobile-Learning
melakukan inovasi
•
Kesulitan
akses
jaringan
Sistem
Koordinasi
Berbasis
pembelajaran supaya
internet
dan
ketersediaan
Android.
tidak bosan.
kuota.
- Tujuan:
• Siswa mengalami kesulitan
Penelitian ini bertujuan untuk
dalam memahami materi
menghasilkan media pembelajaran
biologi yang disampaikan
yang
menanfaatkan
media
guru pada pembelajaran jarak
elektronik seperti mobile learning
jauh dengan begitu banyak
berbasis android.
materi bersifat abstrak dan
3. Penelitian Relevan 3
- Tindakan:
kompleks.
Pengembangan
Media
Pembelajaran
Sistem
Indera
Berbasisi
Android
Untuk
Meningkatkan Motivasi dan Hasil
Belajar Siswa SMA
- Tujuan:
Tujuannya adalah meningkatkan
motivasi dan hasil belajar siswa
serta
penggunaan
media
Tindakan Penelitian
pembelajaran yang bervariasi.
Mengembangkan Aplikasi Biology Learning berbasis android sebagai media
pembelajaran biologi

Tujuan Penelitian
Penggunaan media pembelajaran yang bervariasi, mempermudah guru dalam
menyampaikan materi pembelajaran, memudahkan siswa memahami materi serta
meningkatkan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran biologi.

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir Penelitian
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian dan pengembangan
atau yang biasa disebut dengan Research & Development. Penelitian ini dilakukan
untuk menghasilkan produk, menguji keefektifan serta kelayakan produk yang
akan dihasilkan. Produk yang dihasilkan dari penelitian ini berupa aplikasi
android Biology Learning sebagai media pembelajaran biologi pada materi sistem
koordinasi manusia yang diajarkan di kelas XI. Aplikasi ini diharapkan mampu
menunjang pelaksanaan proses pembelajaran dengan baik, efektif dan efisien.
Proses pembuatan sebuah produk tentunya dilandasi dari adanya pengumpulan
informasi-informasi yang bersifat analisis kebutuhan guru pada kegiatan proses
pembelajaran. Kemudian dilakukan validasi atau penilaian desain oleh para ahli
melalui angket/kuesioner untuk menguji kelayakan dan kualitas produk yang
dikembangkan peneliti supaya dapat memberikan manfaat yang baik.
3.2 Prosedur Pengembangan Penelitian
Prosedur pengembangan penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk
pengembangan media pembelajaran berbasis android didasarkan pada prosedur
pengembangan Sugiyono (2018). Secara keseluruhan prosedur pengembangan
Sugiyono terdiri dari sepuluh tahapan di antaranya yaitu potensi dan masalah,
pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk,
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revisi produk, uji coba pemakaian, revisi produk dan pembuatan produk masal.
Berikut merupakan bagan dari prosedur pengembangan Sugiyono (2018) :

1. Potensi dan
Masalah

8. Uji Coba
Pemakaian

9. Revisi
produk

2. Pengumpulan
Data

7. Revisi
Produk

10.
Pembuatan
Produk Masal

3. Desain
Produk

6. Uji Coba
Produk

4. Validasi
Desain

5. Revisi
Desain

Gambar 3.1 Prosedur Pengembangan Sugiyono

Penelitian pengembangan produk akhir berupa aplikasi Biology Learning
berbasis android pada materi sistem koordinasi manusia untuk kelas XI dilakukan
hanya sampai pada tahap kelima. Adapun penjelasan terkait dengan prosedur
penelitian dan pengembangan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Potensi dan Masalah
Potensi sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu hal yang dapat berguna
apabila didayagunakan dengan baik. Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan
oleh penulis, potensi yang ditemukan pada saat melakukan kegiatan wawancara
kebutuhan guru biologi di SMA adalah tersedianya sarana dan prasarana yang
mendukung proses pembelajaran berbasis teknologi khususnya dalam
penggunaan Smartphone android. Hal ini karena mayoritas siswa SMA memiliki
alat komunikasi seperti Smartphone. Dengan demikian maka akan sangat
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memungkinkan jika dilakukan pengembangan aplikasi sebagai media
pembelajaran berbasis android untuk mendukung berlangsungnya proses
kegiatan pembelajaran biologi.
Terkait dengan sarana prasarana tidak menjadi permasalahan yang
signifikan. Namun dalam hal ini permasalahan yang muncul adalah belum
adanya pengembangan media pembelajaran yang bervariasi, menarik maupun
media pembelajaran yang memudahkan siswa untuk memahami materi yang
dapat menunjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Mayoritas guru masih
menggunakan media Powerpoint yang biasanya diterapkan pada pembelajaran
luring. Materi biologi yang abstrak dan kompleks menuntut untuk perlu adanya
pengembangan media yang praktis dan mudah dipahami siswa secara detail
namun juga menarik sehingga siswa tidak cepat merasa bosan. Salah satu materi
biologi yang abstrak dan kompleks adalah pada materi sistem koordinasi
manusia kelas XI.
2. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan wawancara dengan guru
biologi SMA. Pengumpulan data wawancara dilakukan secara daring dengan
melalui platform zoom dan juga google form kepada guru biologi SMA terkait
dengan kebutuhan guru dalam melaksanakan proses kegiatan pembelajaran.
Tujuan dari dilakukannya pengumpulan data adalah untuk mendapatkan
informasi-informasi yang dapat mendukung penelitian.
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3. Desain Produk
Produk dari aplikasi Biology Learning berbasis android ini dibuat agar
dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran sebagai salah
satu media pendukung kegiatan pembelajaran. Produk ini dibuat dengan
menggunakan kalimat atau bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa, menarik,
praktis dan fleksibel dalam arti dapat digunakan di manapun dan kapanpun baik
oleh guru maupun siswa.
Konten dari aplikasi Biology Learning disesuaikan dengan isi KD “3.10
Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem
koordinasi (saraf, hormon dan alat indra) dalam kaitannya dengan mekanisme
koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem
koordinasi manusia”. Desain dibuat dan diwujudkan dalam gambar atau bagan,
teks, video pembelajaran dan juga dilengkapi dengan adanya game edukasi
berupa permainan teka-teki silang.
4. Validasi Desain
Setelah desain produk selesai dibuat, maka tahap selanjutnya ialah
validasi. Validasi ini dilakukan oleh tiga pakar atau ahli yang terdiri dari ahli
materi, ahli pembelajaran dan ahli media. Validasi materi dilakukan oleh ahli
materi dengan menilai beberapa aspek diantaranya: sajian materi sistem
koordinasi manusia mulai dari cakupan materi, kebenaran materi, ketepatan isi
yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan kelengkapan penyajian. Ahli
media menilai terkait dengan aspek cara penggunaan, penyajian dan tampilan
media pembelajaran pada aplikasi Biology Learning berbasis android pada
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materi sistem koordinasi manusia yang dikembangkan. Kemudian untuk ahli
pembelajaran menilai keseluruhan aspek dari ahli media dan ahli materi.
5. Perbaikan Desain
Perbaikan desain atau revisi desain dilakukan untuk memperbaiki desain
dari kesalahan, kelemahan, kekurangan dan layak atau tidaknya desain untuk
diimplementasikan pada produk yang dikembangkan sebelum diujicobakan.
Setelah melakukan uji analisis terkait dengan desain produk yang akan
digunakan pada media pembelajaran maka langkah selanjutnya adalah
mengkonsultasikan desain produk yang telah divalidasi dengan pembimbing
untuk menganalisis hal-hal yang perlu didiskusikan atau diperbaiki.
3.3 Spesifikasi Produk
Penelitian Research & Development ini menghasilkan produk yang
tergolong ke dalam perangkat lunak hasil penelitian berupa aplikasi pembelajaran
biologi yang berbasis android. Materi yang digunakan pada aplikasi Biology
Learning berbasis android ini adalah materi biologi kelas XI Kompetensi Dasar
(KD) “3.10 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada
sistem koordinasi (saraf, hormon dan alat indera) dalam kaitannya dengan
mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang dapat terjadi pada
sistem koordinasi manusia”. Menu utama pada aplikasi Biology Learning berbasis
android ini terdapat petunjuk, pengantar, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar,
Materi Pembelajaran berupa teks dan video, latihan soal, game teka-teki dan daftar
pustaka.
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3.4 Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu
wawancara dan kuesioner validasi. Wawancara dapat diartikan sebagai sebuah
teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan
pertanyaan menggunakan bahasa lisan baik secara tatap muka maupun dengan
melalui bantuan sarana atau media tertentu. Kuesioner dapat diartikan sebagai
sebuah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan dan
biasanya disajikan dalam bentuk tulisan (Kurnianingtyas & Nugroho, 2012).
Pengambilan data wawancara dilakukan dengan mengacu pada pedoman
wawancara untuk mendapatkan data awal terkait dengan keterangan mengenai
kebutuhan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Pedoman wawancara
berisikan daftar pertanyaan-pertanyaan yang disusun oleh peneliti untuk mencari
informasi terkait dengan kebutuhan guru selama melaksanakan proses
pembelajaran. Adanya kegiatan wawancara ini menjadi salah satu cara untuk
mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ditemui guru selama
melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar di SMA.
Kemudian pada teknik kuesioner digunakan untuk mengetahui kualitas,
kelayakan serta kesesuaian media pembelajaran yang dikembangkan. Teknik
pengumpulan data kuesioner ditujukan kepada para ahli yang sesuai dengan
bidangnya mulai dari ahli materi, ahli media dan ahli pembelajaran untuk menilai
produk yang dikembangkan peneliti. Pembuatan kuesioner pada penelitian ini
menggunakan kuesioner tertutup berskala likert. Responden atau validator hanya
perlu menjawab sesuai dengan pilihan jawaban yang telah disediakan. Pilihan
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jawaban tersebut antara lain Sangat baik, baik, kurang baik, sangat kurang baik.
Cara pengisian kuesioner dapat dilakukan oleh validator dengan cara
menambahkan tanda centang atau checklist pada kolom yang telah disediakan di
lembar kuesioner. Data yang diperoleh dari penilaian melalui kuesioner ini
nantinya akan digunakan untuk memvalidasi dan menilai produk yang
dikembangkan oleh peneliti. Dengan demikian, peneliti dapat mengetahui
kelebihan dan kekurangan dari produk yang dibuat. Apabila masih ada
kekurangan

maka

peneliti

dapat

melakukan

perbaikan

dan

dapat

menyempurnakan media yang dikembangkan.
3.5 Instrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk
mengumpulkan informasi-informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian.
Pada penelitian ini instrumen pengumpulan data yang digunakan berupa daftar
pedoman wawancara dan lembar angket atau kuesioner. Daftar pedoman
wawancara digunakan sebagai panduan untuk menggali informasi-informasi yang
dibutuhkan peneliti terkait dengan kebutuhan guru dalam proses pembelajaran.
Pedoman wawancara lengkap disajikan pada lampiran 1. Berikut merupakan kisikisi pedoman daftar pertanyaan wawancara yang disusun peneliti untuk
mengidentifikasi kebutuhan guru selama melaksanakan proses pembelajaran :
Tabel 3.1 Kisi-Kisi Wawancara Survei Kebutuhan Guru di Sekolah
No
1.

Aspek

Pertanyaan

Pengalaman
guru Sudah berapa lama bapak/ibu guru
mengajar biologi
mengajar di sekolah ini?

No
pertanyaan
1
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No

2.

3.

4.

Aspek

KD yang dirasa sulit
untuk
disampaikan
kepada peserta didik
begitu juga sebaliknya
peserta
didik
mengalami kesulitan
dalam
memahami
materi
yang
disampaikan

Provil Siswa pada saat
pelaksanaan
proses
pembelajaran
KD
yang dianggap sulit

Kegiatan guru dalam
menyampaikan
KD
yang dianggap sulit
tersebut
dalam
pembelajaran
jarak
jauh?

Pertanyaan
Selama bapak/ibu guru mengajar di
sekolah sudah pernah mengajar di kelas
berapa saja?
Saat ini bapak/ibu guru sedang
mengampu di kelas berapa?
Apakah di kelas X terdapat KD yang
dirasa sulit untuk bapak/ibu sampaikan
dan peserta didik juga mengalami
kesulitan dalam memahami materi
tersebut? Mengapa demikian?
Apakah di kelas XI terdapat KD yang
dirasa sulit untuk bapak/ibu sampaikan
dan peserta didik juga mengalami
kesulitan dalam memahami materi
tersebut? Mengapa demikian?
Apakah di kelas XII terdapat KD yang
dirasa sulit untuk bapak/ibu sampaikan
dan peserta didik juga mengalami
kesulitan dalam memahami materi
tersebut? Mengapa demikian?
Bagaimana cara bapak/ibu guru untuk
mengatasi hal tersebut?
Bagaimana motivasi belajar peserta
didik pada saat bapak/ibu guru
membawakan materi yang dianggap
sulit tersebut? (baik kelas X, XI dan
XII)
Bagaimana dengan hasil belajar peserta
didik pada saat bapak/ibu guru
memberikan materi yang dianggap sulit
tersebut? (baik kelas X, XI dan XII)
Model dan Metode pembelajaran
seperti apa yang bapak/ibu terapkan
selama pembelajaran daring ini? Apa
alasan bapak/ibu guru menerapkannya
pada pembelajaran jarak jauh?
Apa saja media yang bapak/ibu
gunakan untuk menunjang proses
pembelajaran selama pembelajaran
jarak jauh?
Apa saja kendala yang bapak/ibu guru
temui selama melaksanakan proses
pembelajaran jarak jauh ini?
Bagaimana solusi yang bapak/ibu guru
gunakan untuk mengatasi kendala di
atas?

No
pertanyaan
2

3
4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
46

No

Aspek

Pertanyaan

5.

Harapan
yang
diinginkan guru dalam
proses
pelaksanaan
pembelajaran
jarak
jauh?

Apa harapan bapak/ibu guru yang harus
dikembangkan sebagai prioritas untuk
menuju
pelaksanaan
proses
pembelajaran yang lebih baik lagi?

No
pertanyaan
14

Pada instrumen pengumpulan data yang berupa lembar kuesioner digunakan
untuk memberikan penilaian pada aplikasi Biology Learning sebagai media
pembelajaran berbasis android. Lembar kuesioner validasi lengkap dapat dilihat
pada lampiran 10. Lembar kuesioner validasi ini nantinya akan diisi oleh validator
untuk memberikan tanggapannya terkait dengan media yang dibuat. Tanggapan
dari validator tersebut digunakan untuk mengetahui kualitas dan/atau kelayakan
aplikasi Biology Learning sebagai media pembelajaran berbasis android yang
dikembangkan oleh peneliti. Berikut merupakan kisi-kisi yang disusun peneliti
untuk lembar validasi terhadap pengembangan aplikasi Biology Learning berbasis
android pada sistem koordinasi manusia:
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Lembar Validasi Ahli Materi
Aspek yang
dinilai

Indikator

Kesesuaian materi dengan KD
Kesesuaian peta konsep dengan materi
Materi/Konten Kesesuaian materi dengan indikator
Kejelasan penjelasan materi
Materi disajikan secara rinci
Ketepatan penggunaan bahasa latin
Ketepatan jawaban
Materi dijelaskan secara sistematis
Terdapat tujuan pembelajaran yang
disajikan dengan jelas dan sesuai
Soal-soal yang disajikan sesuai dengan
materi

Nomor
Instrumen
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jumlah
butir
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10, 15

2

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
47

Aspek yang
dinilai

Indikator
Gambar yang ditampilkan sesuai dengan
materi
Pemberian contoh sesuai dengan materi
Video pembelajaran sesuai dengan materi
Referensi bacaan selaras dengan materi

Nomor
Instrumen
11

Jumlah
butir
1

12
13
14

1
1
1

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Lembar Validasi Ahli Media
Aspek yang dinilai

Media

Cara Penggunaan aplikasi Biology Learning
Kelayakan Bahasa pada aplikasi Biology
Learning
Tampilan dalam aplikasi Biology Learning
Kelengkapan penyajian pada aplikasi Biology
Learning

Nomor Instrumen
1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15
16, 17, 18, 19, 20,
21, 22
23, 24

Jumlah
butir
5
10
7
2

3.6 Teknik Analisis Data
Teknik analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah semua
sumber data yang dibutuhkan terkumpul. Analisis data yang digunakan untuk
mengetahui kelayakan media pembelajaran adalah analisis statistik deskriptif
dengan berpatokan pada skala Likert. Statistik deskriptif merupakan cara analisis
data yang dilakukan dengan meringkas, mendeskripsikan dan menggambarkan
data yang telah terkumpul sebagaimana adanya data yang diperoleh agar mudah
dimengerti dan dipahami. Untuk mendeskripsikan data hasil dari penelitian maka
dapat dilakukan analisis data sebagai berikut:
a. Data Kualitatif
Analisis data kualitatif berupa komentar yang diberikan oleh
validator pakar atau ahli media pembelajaran dan guru biologi kelas XI.
Perolehan data ini nantinya akan dianalisis untuk mengetahui tingkat
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kelayakan dan kualitas dari produk yang dihasilkan pada penelitian ini.
Dengan demikian peneliti dapat mengetahui tanggapan dari validator
sehingga dapat dilakukan tindak lanjut penyempurnaan apabila masih ada
revisi dan perbaikan yang harus dilakukan.
b. Data Kuantitatif
Analisis data kuantitatif berupa perolehan skor yang diberikan
melalui instrumen penilaian oleh validator pakar atau ahli media
pembelajaran dan guru biologi kelas XI. Analisis hasil lembar kuesioner
dilakukan dengan menggunakan kriteria dengan skala empat untuk
menafsirkan hasil pengukuran atau hasil penilaian. Skala pengukuran
tersebut digunakan untuk mengetahui kelayakan dan kualitas produk
dengan kategori sebagai berikut:
Tabel 3.4 Skala Pengukuran Lembar Kuesioner
Skor Nilai
4
3
2
1

Interpretasi
Sangat Baik
Baik
Kurang Baik
Sangat Kurang Baik

Pada perolehan skor yang diberikan dari validator berdasarkan skala
penilaian di atas maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan skala
Likert. Menurut Arikunto, (2009) rumus perhitungan skala likert yang
digunakan untuk mengetahui interval penilaian skala numeric adalah
sebagai berikut:
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Rumus :
RS = (m-n)/b
Keterangan:
RS = Rentang Skala
m = Angka tertinggi dalam pengukuran
n = Angka terendah dalam pengukuran
b = Banyaknya kelas atau kategori yang dibentuk
Tabel 3.5 Skala Likert
Kategori
Sangat Baik
Baik
Kurang Baik
Sangat Kurang Baik

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

Setelah dilakukan perhitungan maka selanjutnya yaitu mencari ratarata skor yang diperoleh. Kemudian hasil dari perhitungan rerata tersebut
dapat dikonversikan dari data kuantitatif ke dalam data kualitatif dalam
kategori tertentu seperti yang sudah tertera pada tabel skala likert di atas.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan produk akhir berupa media pembelajaran dalam
bentuk aplikasi Biology Learning berbasis android pada materi sistem koordinasi
manusia kelas XI. Hasil penelitian tersebut akan dijelaskan di bab ini. Berikut ini
merupakan uraian hasil penelitian yang dilakukan.
A. Analisis Kebutuhan
Penelitian yang dilakukan oleh penulis diawali dengan melakukan analisis
kebutuhan menggunakan metode wawancara kepada guru biologi di enam
sekolah tingkat SMA. Keenam sekolah tersebut yaitu SMA Negeri 1 Gadingrejo,
SMA Negeri 1 Pringsewu, SMA Negeri 1 Bergas, SMA Virgo Fidelis, SMA
Negeri 1 Kalasan dan SMA Negeri 11 Yogyakarta. Hasil wawancara analisis
kebutuhan tersebut dapat dilihat pada lampiran 2. Ringkasan hasil analisis
kebutuhan disajikan pada tabel Tabel 4.1 sebagai berikut.
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Tabel 4.1 Ringkasan Hasil Analisis Kebutuhan
JAWABAN
Pertanyaan
KD
mana
sajakah
yang
menurut bapak
atau ibu dirasa
susah
atau
terkendala
selama
mengajarkannya
pada saat PJJ
baik
kelas
XI,XI,XII?

SMA N 1 Pringsewu
X:
3.2 Keanekaragaman Hayati
3.3 Klasifikasi Makhluk Hidup
XI :
3.4 Jaringan Hewan,
3.10 Sistem Koordinasi
XII :
3.2 Metabolisme

SMA N 1 Bergas
X:
3.3 Klasifikasi
Hidup

SMA Virgo Fidelis

Semua KD sulit
Makhluk untuk disampaikan
saat PJJ. KD di
kelas X, XI dan XII
XI :
masing-masing
3.10 Sistem Koordinasi
memiliki kesulitan
yang berbeda-beda
XII :
untuk disampaikan
3.3 Struktur dan Fungsi Gen pada PJJ.

SMA N 1
Gadingrejo
X:
3.4 Virus,
3.5 Bakteri
XII :
3.2 Metabolisme

SMA N 1
Kalasan
X:
3.5 Bakteri

SMA N 11
Yogyakarta
X:
3.5 Bakteri
3.8
XI :
Mengelompokk
3.2 Bioproses an Tumbuhan
sel
kedalam Divisi,
3.10
3.9
Koordinasi
Mengelompokk
Manusia
an Hewan ke
dalam Filum
XII
:
3.2
Metabolisme
XI:
3.9 Evolusi
3.6
Sistem
Sirkulasi, 3.10
Sistem
Koordinasi
XII:
3.7
Pola
Hereditas,
3.9 Evolusi
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JAWABAN
Pertanyaan

SMA N 1 Pringsewu

SMA N 1 Bergas

SMA Virgo Fidelis

Mengapa
KD
tersebut
dianggap sulit
atau terkendala
dalam
mengajarkannya
?

• Materi klasifikasi pada kelas
X sulit untuk dijelaskan
karena pengelompokkannya
cukup rumit mulai dari genus
famili dan sebagainya.
• Materi sistem koordinasi
manusia kelas XI memiliki
banyak penjelasan dan sulit
untuk melakukan kegiatan
praktikum.
• Materi metabolisme kelas
XII
sangat
kompleks,
diajarkan pada saat luring
pun belum tentu bisa
langsung dipahami oleh
siswa.

• Materi
klasifikasi
memiliki banyak bahasa
latin, PJJ menyebabkan
siswa bingung untuk
memahami
sehingga
lebih cenderung untuk
menghafal.
• Materi
Sistem
Koordinasi kelas XI
memiliki
banyak
penjelasan, abstrak dan
kompleks serta tidak
bisa melakukan kegiatan
praktikum.
• Materi genetika pada
kelas XII memiliki
banyak penjelasan dan
ada
hitungan,
PJJ
menyebabkan guru tidak
melihat secara langsung
individu siswa sehingga
sulit untuk mengetahui
tingkat
pemahaman
siswa.

Secara keseluruhan
materi
biologi
memiliki
banyak
penjelasan. Banyak
materi
yang
mikroskopis seperti
jaringan
hewan,
tumbuhan,
virus,
protista,
sistem
koordinasi,
metabolisme dan
sejenisnya.
Pelaksanaan
PJJ
menambah siswa
mengalami
kesulitan
dalam
memahami materi
karena guru tidak
menjelaskan
dan
mengontrol siswa
secara penuh.

SMA N 1
Gadingrejo
Pelaksanaan
PJJ
memiliki
banyak
keterbatasan
terutama
pada
kegiatan praktikum
dan
juga
pengawasan guru ke
siswa.
Penyampaian
materi
yang
kompleks
serta
ditempuh dengan
waktu cukup cepat
semakin
mempersulit
pemahaman materi.

SMA N 1
Kalasan
Secara
keseluruhan
materi biologi
sulit
untuk
dipahami
siswa.
Penyampaian
materi secara
luring masih
sulit diterima
siswa
maka
besar
kemungkinan
jika siswa sulit
memahami
materi
pada
pelaksanaan
PJJ.

SMA N 11
Yogyakarta
Pembelajaran
luring dengan
alokasi waktu
belajar
yang
cukup banyak
masih sulit bagi
siswa
untuk
memahami
materi,
kemudian pada
saat pelaksanaan
PJJ selain tidak
bertatap muka,
alokasi waktu
untuk
belajar
juga berkurang
semakin
sulit
pula untuk siswa
menerima
penjelasan dan
memahami
materi.
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JAWABAN
Pertanyaan

SMA N 1 Pringsewu

SMA N 1 Bergas

Model, media, • Model pembelajaran Project • Media yang digunakan
evaluasi
apa
Based Learning, Discovery
Google
Classroom,
yang biasanya
Learning atau Problem
Powerpoint, dan Zoom
digunakan pada
Based Learning.
akan tetapi untuk Zoom
saat pelaksanaan • Media
jarang karena terkendala
berupa
Google
PJJ?
akses jaringan dan pulsa.
Classroom,
Powerpoint,
Zoom, Rumah Belajar, akan • Evaluasi yang didapatkan
tetapi masih kesulitan untuk
biasanya nilai kognitif
jaringan.
soal,
dan
kegiatan
praktikum
sederhana.
• Evaluasi berupa nilai kognitif
Sedangkan untuk nilai
dari Quiziz atau Google
keaktifan atau nilai sikap
Form,
kemudian
untuk
dari
kecakapan
praktikum berupa portofolio.
pengumpulan
dan/atau
Sedangkan
untuk
nilai
pengerjaan tugas, sedikit
keaktifan melalui diskusi
sulit menilai karena tidak
WA grup dan pada saat
secara langsung melihat
Zoom, atau kecekatan siswa
siswa secara individu.
dalam mengumpulkan tugas
dan presensi.
Bagaimana
• Secara keseluruhan siswa • Siswa kurang termotivasi
motivasi,
masih
aktif
mengikuti
karena penggunaan media
keaktifan, dan
kegiatan
pembelajaran
Powerpoint
yang
hasil
belajar
dengan sistem PJJ. Namun
monoton. Siswa juga
siswa saat bapak
tidak seaktif pada saat
mengalami
kesulitan
atau ibu guru
pembelajaran di kelas. Guru
dalam memahami materi
membahas
harus terus mengingatkan
yang disajikan.
mengenai KD

SMA Virgo Fidelis

SMA N 1
SMA N 1
SMA N 11
Gadingrejo
Kalasan
Yogyakarta
• Media
yang • WAG,
• Media yang • Media berupa
digunakan
Powerpoint,
digunakan
WAG, Google
Google
Google
Form,
berupa
Classroom,
Classroom,
Google
WAG,
Powerpoint,
Powerpoint, dan
Classroom,
Google
Video,
Zoom akan tapi
Youtube, Video
Classroom,
Gambar,
untuk
Zoom
Conference dan
E-Learning
Charta
dan
biasanya jarang
LMS.
atau Moodle,
LKPD.
digunakan karena • Evaluasi
Powerpoint, • Evaluasi
terkendala
Video,
menggunakan
disajikan
jaringan, Rumah
Gambar,
WAG,
Google
dalam bentuk
Belajar,
WAG
LKS/LKP.
Classroom dan
pilihan ganda
dan LMS.
LMS.
• Evaluasi
dan
isian
• Evaluasi
disajikan
singkat.
menggunakan
dalam
Google
bentuk
Classroom, WAG
pilihan
atau LMS.
ganda, essai,
praktikum.
Aktif
Aktif
• Siswa
kurang • Motivasi belajar
motivasi karena
siswa
pada
media
yang
pelaksanaan PJJ
digunakan hanya
masih tergolong
Powerpoint.
bagus meskipun
tidak
sebagus
• Pelaksanaan PJJ
pada
saat
semakin
pembelajaran
membuat
anak
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JAWABAN
Pertanyaan
tersebut
saat PJJ?

pada

SMA N 1 Pringsewu

siswa untuk mengumpulkan
tugas dengan tepat waktu.
• Antusiasme siswa untuk
belajar rendah karena media
yang digunakan kurang
bervariasi.
• Hasil belajar masih cukup
bagus akan tetapi tidak
sebagus
pada
saat
pembelajaran luring.
Bagaimana
Harapannya
yang
pertama
harapan bapak mengenai masalah jaringan
atau
ibu karena di Pringsewu jaringan
mengenai
internetnya
masih
kurang
pembelajaran
mendukung. Lebih dieksplor lagi
PJJ?
tentang penggunaan Platform
pembelajaran bukan hanya
Google Classroom, Zoom, atau
Google Form saja. Kemudian
ada pelatihan untuk guru dalam
memanfaatkan media berbasis
TI.

SMA N 1 Bergas

SMA Virgo Fidelis

• Siswa kurang aktif dalam
mengikuti
kegiatan
pembelajaran.
• Hasil
belajar
siswa
banyak yang nilainya
dibawah KKM.

kurang
peduli
terhadap
pemahaman
materi dan kurang
aktif
pada
kegiatan
pembelajaran.
• Hasil
belajar
siswa mengalami
penurunan.
Harapan
untuk
kegiatan PJJ adalah
jaringan, kemudian
juga media yang
digunakan
bisa
lebih bervariasi dan
menarik
supaya
siswa dapat lebih
mudah memahami
dan tertarik untuk
mengikuti
pembelajaran
meskipun PJJ.

Harapannya
yaitu
penggunaan
media
pembelajaran pada saat
pelaksanaan PJJ bisa lebih
bervariasi.

SMA N 1
Gadingrejo
luring.
Banyak
faktor
yang
mempengaruhi
terutama masalah
jaringan.
• Hasil belajar tidak
sebagus
saat
luring,
namun
masih
cukup
bagus.
Media
yang
digunakan
bisa
lebih baik lagi
supaya
siswa
termotivasi untuk
belajar
karena
dengan
media
pembelajaran yang
bagus
dapat
meningkatkan
motivasi
belajar
siswa.

SMA N 1
Kalasan

SMA N 11
Yogyakarta

Adanya
pengembangan
pada model,
media
dan
evaluasi
pembelajaran.

Pengembangan
pada
model,
media
dan
evaluasi
pembelajaran.
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Pelaksanaan kegiatan PJJ memiliki kendala yang bervariasi baik di kelas
X, XI maupun XII. Kendala tersebut antara lain terletak pada penggunaan
variasi media, materi, kemampuan guru dalam pengoperasian media digital,
akses jaringan dan kuota, motivasi serta hasil belajar siswa.
Pada aspek materi, peneliti menemukan bahwa kesulitan guru dalam
mengajarkan materi tidak hanya di kelas X tetapi juga di kelas XI dan XII. Pada
kelas X terdapat enam KD yang terkendala dalam penyampaian materi antara
lain KD 3.2 tentang keanekaragaman hayati, 3.3 klasifikasi makhluk hidup, 3.4
virus, 3.5 bakteri, 3.8 mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisi dan 3.9
mengelompokkan hewan ke dalam filum. Kelas XI terdapat empat KD yang
terkendala dalam penyampaian materi pembelajaran di antaranya KD 3.2
tentang bioproses sel, 3.4 jaringan hewan, 3.6 sistem sirkulasi dan 3.10 sistem
koordinasi. Kemudian pada kelas XII terdapat empat KD di antaranya KD 3.2
materi metabolisme, 3.3 struktur dan fungsi gen, 3.7 pola hereditas dan 3.9
mengenai evolusi.
Berdasarkan hasil analisis peneliti menemukan bahwa KD 3.10 pada
materi kelas XI merupakan salah satu materi yang menjadi masalah di lima
sekolah. Kelima sekolah tersebut di ataranya yaitu SMA Negeri 1 Pringsewu,
SMA Negeri 1 Bergas, SMA Virgo Fidelis, SMA Negeri 1 Kalasan dan SMA
Negeri 11 Yogyakarta. Materi kelas XI KD 3.10 tentang sistem koordinasi
manusia sulit untuk dijelaskan pada pelaksanaan PJJ karena memiliki banyak
poin penjelasan, kompleks, abstrak serta penjelasan yang mendetail terkait
fisiologi manusia. Selain itu, pada pelaksanaan PJJ juga terdapat pengurangan
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waktu jam pembelajaran yang menjadi sedikit lebih cepat jika dibandingkan
dengan tatap muka. Penyampaian materi sistem koordinasi manusia pada saat
PJJ memiliki alokasi waktu 4 x 30 menit dalam satu kali pertemuan sedangkan
pembelajaran tatap muka memiliki alokasi waktu 4 x 45 menit. Adanya
pengurangan alokasi waktu dengan beban materi pembelajaran yang sama
semakin membuat siswa sulit untuk memahami materi.
Pelaksanaan PJJ menuntut siswa untuk lebih madiri dalam menggali
informasi materi pembelajaran. Hal ini sejalan dengan penjelasan Moore
(dalam Simonson, dkk) tentang teori studi independen menurut Wedemeyer di
mana dijelaskan bahwa hakikat dari pembelajaran jarak jauh merupakan bentuk
dari kemandirian siswa. Kemandirian belajar siswa tentunya juga didukung
dengan adanya penggunaan media pembelajaran yang memadai.
Media pembelajaran merupakan komponen yang sangat penting pada
proses kegiatan pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran sangat
membantu guru dalam menyampaikan pesan dan informasi kepada siswa
sehingga dapat memudahkan dalam membangun konsep materi yang diajarkan.
Sesuai dengan salah satu fungsi media yaitu fungsi manipulatif yang artinya
media mampu merekonstruksikan, merekam dan mentransformasikan suatu
objek atau peristiwa dalam mengatasi keterbatasan indra serta keterbatasan
ruang dan waktu (Tasrina, 2014).
Pada pelaksanaan PJJ guru dituntut untuk menggunakan media
pembelajaran berbasis TI yang bervariasi. Penggunaan media yang bervariasi
bertujuan untuk membuat siswa termotivasi dalam memahami dan
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mempelajari materi dengan bermacam-macam bentuk penyajian. Hasil
wawancara menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis TI belum
terealisasikan secara maksimal. Penggunaan media pembelajaran hanya
sebatas Powerpoint, video pembelajaran dan juga gambar. Rendahnya
penggunaan variasi media pembelajaran disebabkan oleh kurangnya
kemampuan guru dalam mengoperasikan media TI. Selain itu juga terdapat
kendala dari faktor lain berupa ketersediaan akses jaringan dan kuota internet.
Akibatnya siswa kurang termotivasi untuk belajar sehingga membuat siswa
kurang dapat memahami materi yang disampaikan diikuti dengan penurunan
pada hasil belajar.
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan di atas, dapat disimpulkan bahwa
guru membutuhkan pengembangan media dengan karakteristik media yang
bisa diunduh sehingga tidak terkendala jaringan, media belajar yang
menyajikan penjelasan materi, video pembelajaran, evaluasi dan juga
permainan yang dapat membantu siswa memahami materi, meningkatkan
motivasi dan hasil belajar. Pengembangan media tersebut digunakan untuk
mendukung proses pembelajaran pada kelas XI KD 3.10 tentang sistem
koordinasi manusia. Rumusan kompetensi pada KD 3.10 memiliki banyak
poin pembahasan, kompleks, abstrak dan penjelasan mendetail tentang
fisiologi manusia. Pengembangan media ini nantinya akan dikenal dengan
aplikasi Biology Learning berbasis android yang menjadi salah satu media
untuk mengatasi permasalahan guru dalam melakukan kegiatan PJJ. Aplikasi
Biology Learning berbasis android yang dikembangkan ini diharapkan mampu
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menjawab kebutuhan guru tentang penggunaan media pembelajaran yang
bervariasi, inovatif serta dapat memudahkan siswa dalam memahami materi
dan meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi sistem koordinasi
manusia.

B. Hasil Pengembangan Produk Awal
Pada tahap pengembangan produk awal dimulai dengan membuat
desain aplikasi media yang akan disebut sebagai Biology Learning. Pembuatan
desain yang dilakukan oleh peneliti berlandaskan pada hasil analisis kebutuhan
yang dilakukan di enam SMA. Pada tahap ini peneliti menentukan terlebih
dahulu materi yang akan dikembangkan ke dalam media sesuai dengan hasil
analisis kebutuhan yang diperoleh. Selanjutnya, peneliti menyusun peta
konsep, perangkat pembelajaran yang terdiri dari Silabus dan Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) serta Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD),
kemudian membuat garis besar isi media serta pembuatan storyboard yang
ditujukan untuk mempermudah peneliti dalam menyusun pengembangan
media Biology Learning berbasis android. Berikut merupakan penjabaran dari
tahapan-tahapan di atas.
1. Pembuatan Peta Konsep
Peta konsep dibuat dengan tujuan untuk mempermudah dalam
melakukan rancangan pengembangan media pembelajaran. Hal yang perlu
dikaji dalam pembuatan peta konsep adalah materi pembelajaran atau
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Kompetensi Dasar. Pada hasil analisis kebutuhan yang didapatkan peneliti
berkesempatan untuk mengembangkan media pembelajaran dengan
mengusung materi KD 3.10 mengenai sistem koordinasi manusia. Peta
konsep yang telah selesai dibuat nantinya akan digunakan sebagai landasan
untuk menyusun perangkat pembelajaran di antaranya silabus, RPP dan
juga LKPD.
2. Perangkat Pembelajaran
Perangkat pembelajaran yang digunakan meliputi Silabus, (RPP) &
(LKPD). Adapun penjelasan dari perangkat pembelajaran di atas yaitu :
a. Silabus

Silabus adalah perangkat pembelajaran yang memuat tentang
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM), pokok materi, penilaian
dan juga pengelolaan kelas. Isi silabus merupakan ringkasan dari
sebelum menyusun RPP. Dengan kata lain, silabus disusun sebagai
acuan atau pedoman dalam pengembangan RPP. Komponen yang
terdapat di dalam silabus yaitu (1) Satuan pendidikan atau Nama
Sekolah, (2) Kelas atau Program, (3) Mata Pelajaran atau Materi, (4)
Tahun ajaran, (5) Kompetensi Inti, (6) Kompetensi Dasar, (7) Indikator,
(8) Materi Pokok, (9) Kegiatan Pembelajaran, (10) Penilaian, (12)
Alokasi Waktu, (13) Sumber Belajar.
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b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
RPP disusun dengan komponen-komponen sebagai berikut:
(1) Satuan Pendidikan atau Nama Sekolah, (2) Kelas atau Program,
(3) Semester, (4) Mata Pelajaran atau Materi Pokok, (5) Alokasi
Waktu, (6) Kompetensi Inti, (7) Kompetensi Dasar, (8) Indikator
Pencapaian Kompetensi, (9) Tujuan pembelajaran, (10) Materi
Pembelajaran, (11) Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran,
(12) Media dan Sumber Belajar, (13) Langkah-langkah pembelajaran
atau skenario pembelajaran, dan (14) Lapiran.
RPP ini dirancang untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh
sehingga alokasi waktu yang digunakan berbeda dari yang biasanya
yaitu 4 x 45 menit pada satu kali pertemuan. Pada RPP ini nantinya
akan digunakan untuk tiga kali pertemuan dengan alokasi waktu
masing-masing pertemuan 4 x 30 menit. Pada rencana pembelajaran
yang dibuat menggunakan pendekatan scientific dengan model
pembelajaran

discovery

learning.

Langkah-langkah

kegiatan

pembelajaran disusun secara sistematis dan terperinci mulai dari
pendahuluan, inti hingga ke penutup. Setiap langkah pembelajaran
dijelaskan secara rinci untuk memudahkan guru dalam melaksanakan
kegiatan pembelajaran.
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3. Garis Besar Isi Media Pembelajaran Biology Learning
Media pembelajaran Biology Learning memuat materi KD 3.10
yang diajarkan di kelas XI dengan mengacu pada kurikulum 2013. Secara
garis besar aplikasi Biology Learning terdiri dari delapan komponen.
Komponen-komponen yang disajikan di dalam aplikasi Biology Learning
dijelaskan pada paragraf berikut.
Komponen pertama berisi tentang petunjuk penggunaan media,
menguraikan tentang panduan pengguna untuk dapat mengoperasikan
media yang dikembangkan dan penggunaan ikon-ikon navigasi. Pada
petunjuk penggunaan terdapat keterangan mengenai penggunaan slide
materi yang dapat diperbesar untuk mempermudah dalam membaca dan
mengamati gambar. Terdapat keterangan navigasi berupa “home” yang
apabila ditekan slide akan berpindah ke halaman utama. Kemudian
navigasi “back” untuk kembali pada slide sebelumnya.
Komponen kedua yaitu kata pengantar, memuat tentang ungkapan
rasa syukur peneliti karena dapat menyelesaikan penelitian. Selain itu juga
terdapat harapan peneliti mengenai aplikasi media yang dikembangkan
bisa bermanfaat dan berguna bagi guru maupun siswa.
Komponen ketiga berupa kompetensi inti menguraikan poin
kompetensi inti mulai dari KI1 sampai dengan KI4. Pada kompetensi dasar
menjelaskan mengenai pokok bahasan materi yaitu KD 3.10 dan KD 4.10
tentang materi sistem koordinasi manusia sesuai dengan kurikulum 2013.
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Slide indikator pencapaian kompetensi menyajikan tentang rumusan
indikator yang merupakan turunan dari kompetensi dasar.
Komponen keempat menyajikan tentang peta konsep materi dari
KD 3.10 yang diajarkan di kelas XI. Peta konsep dibuat untuk
menggambarkan garis besar pokok bahasan materi mulai dari sistem saraf,
sistem endokrin dan sistem indra.
Komponen kelima terdiri atas penjelasan materi-materi yang
disajikan secara rinci sesuai dengan KD 3.10. Penjelasan materi terbagi
menjadi beberapa sub. Penjelasan materi juga didukung adanya video
pembelajaran, kemudian referensi bacaan yang terdiri dari beberapa jurnal,
dan juga terdapat latihan soal yang disajikan dalam bentuk permainan
teka-teki silang. Pada permainan teka-teki silang disajikan beberapa
bentuk pola kotak sehingga apabila siswa membuka permainan dan tanpa
sengaja keluar slide maka pada saat siswa membuka kembali permainan
teka-teki silang, bentuk pola kotak pada permainan teka-teki silang akan
berbeda dari sebelumnya.
Komponen keenam ialah evaluasi. Soal evaluasi disajikan dalam
bentuk pilihan ganda. Soal-soal evaluasi yang disajikan mencakup tentang
materi sistem koordinasi manusia yang terdiri dari sistem saraf, sistem
endokrin dan sistem indra.
Komponen ketujuh adalah daftar pustaka. Pada komponen daftar
pustaka memuat tentang sumber referensi yang digunakan peneliti untuk
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menyusun materi-materi yang disajikan di dalam media. Penulisan daftar
pustaka akan memberikan manfaat bagi pengguna apabila pengguna
membutuhkan informasi yang lebih dari kutipan yang disajikan.
Komponen kedelapan atau komponen terakhir yaitu profil
peneliti yang merupakan sajian informasi tentang biodata peneliti. Pada
profil peneliti juga tercantum dosen pembimbing yang membantu dan
mengarahkan peneliti selama proses penelitian aplikasi media Biology
Learning.
Media yang dikembangkan dibuat sederhana dan semenarik
mungkin, memuat materi, video, referensi bacaan jurnal serta permainan
teka-teki silang pada menu sajian materi sehingga dapat membantu peserta
didik untuk memahami materi dengan mudah. Penambahan permainan
teka-teki silang pada pengembangan media ini juga diharapkan mampu
menarik dan menambah minat peserta didik untuk mengakses media.
4. Pembuatan Storyboard Media
Storyboard merupakan serangkaian sketsa yang dibuat dalam bentuk
gambar. Pada tahap ini storyboard dibuat dengan menggunakan aplikasi
canva. Tujuan dari pembuatan storyboard ialah untuk mempermudah
peneliti dalam mengembangkan media agar media tersusun secara
sistematis mulai dari tampilan awal hingga tampilan akhir media. Setiap
slide berisi tentang teks, gambar beserta keterangannya, audio ataupun yang
lain menyesuaikan dengan sub menu yang dimuat.
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5. Pengembangan Aplikasi Biology Learning
Naskah dari stroryboard yang telah selesai dibuat oleh peneliti
kemudian diserahkan kepada tim pembuat aplikasi. Pembuatan aplikasi
android ini dilakukan menggunakan software android studio. Berikut ini
merupakan gambaran umum aplikasi Biology Learning pada materi sistem
koordinasi manusia yang dikembangkan.
a. Ikon Aplikasi
Ikon aplikasi merupakan tampilan suatu gambar atau objek yang
dapat menggambarkan atau merepresentasikan isi dari yang
dilambangkan tersebut. Ikon pada pengembangan media yang dibuat
memiliki bentuk bingkai persegi empat dengan warna abu-abu. Pada
tengah bingkai terdapat gambar kepala manusia dan bentuk saraf yang
didominasi dengan warna biru dan berbentuk oval. Terdapat tulisan
nama media “Biology Learning” dan juga materi “Sistem Koordinasi
Manusia”. Ikon aplikasi dari media pembelajaran Biology Learning
yang dikembangkan dapat dilihat pada Gambar 4.1 sebagai berikut.
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Gambar 4.1 Desain Tampilan Ikon Aplikasi Media Biology Learning
Berbasis Android
b. Ikon Navigasi
Ikon navigasi digunakan untuk menuntun alur dalam penggunaan
aplikasi Biology Learning. Ikon navigasi dapat menggambarkan adanya
hubungan antar alur elemen media Biology Learning yang sistematis
sehingga dapat memudahkan pengguna media. Pada aplikasi media
Biology Leraning yang dikembangkan memiliki beberapa macam ikon
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navigasi. Jenis ikon navigasi beserta fungsinya yang ada pada media
dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut.
Tabel 4.2 Keterangan Jenis-jenis Ikon Navigasi Media dan Fungsinya
No
1.

Ikon Navigasi

2.

3.

4.

Fungsi
Tombol home berfungsi untuk kembali pada
tampilan halaman menu utama media.
Tombol
back
berfungsi
untuk
mengembalikan ke slide atau halaman
sebelumnya.
Tombol Lihat Nilai berfungsi untuk
menginformasikan
kepada
pengguna
tentang hasil perolehan nilai dari
mengerjakan soal latihan pada setiap materi.
Tombol Update Nilai berfungsi untuk
menginformasikan
kepada
pengguna
tentang hasil perolehan nilai dari
mengerjakan soal evaluasi.

c. Halaman Utama
Tampilan utama pada media yang dikembangkan berwarna biru
disertai dengan gradasi warna putih. Penggunaan warna biru digunakan
sebagai warna dasar dalam desain aplikasi. Hal ini karena warna biru
memiliki makna yang dapat memberikan ketenangan, kecerdasan dan
kesejukan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Goethe dan
Itten (dalam Sasongko, dkk., 2020) yang menyatakan bahwa warna biru
memiliki makna yang diasosiasikan dengan kecerdasan, komunikasi,
logika, ketenangan, integritas dan kepercayaan. Tampilan utama media
memuat tentang ajakan untuk belajar yang disajikan dengan kalimat
“LET’S GO LEARN BIOLOGY”, beberapa gambar yang mencerminkan
pokok materi seperti gambar skema kepala manusia yang lebih
difokuskan pada otak serta gambar sel saraf manusia, kemudian
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terdapat keterangan kelas XI dan juga tingkatan semester yaitu semester
genap. Halaman utama dari tampilan media pembelajaran Biology
Learning yang dikembangkan dapat dilihat pada Gambar 4.2 sebagai
berikut.

Gambar 4.2 Desain Tampilan Halaman Utama Pada Aplikasi Media
Biology Learning Berbasis Android

Halaman utama pada slide akan ditampilkan kurang lebih 5 detik,
setelah itu tampilan pada slide akan berganti ke halaman menu utama.
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Pada menu utama terdapat 8 pilihan menu yang terdiri dari (1) petunjuk
penggunaan media, (2) kata pengantar, (3) KI, KD dan IPK, (4) peta
konsep, (5) materi, (6) evaluasi, (7) daftar pustaka dan (8) profil
peneliti. Tampilan menu utama pada media pembelajaran Biology
Learning dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut.

Gambar 4.3 Desain Tampilan Menu Utama Pada Aplikasi Media
Biology Learning Berbasis Android
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d. Komponen Menu Media Biology Learning
1). Petunjuk Penggunaan Media
Petunjuk penggunaan ini menjelaskan tentang cara
pengoperasian media Biology Learning yang dikembangkan.
Pengguna dapat membaca petunjuk mengenai sistematika
mengoperasikan media dan penggunaan ikon navigasi. Tampilan
petunjuk penggunaan media Biology Learning dapat dilihat pada
Gambar 4.4 sebagai berikut.

Gambar 4.4 Desain Tampilan Petunjuk Penggunaan Aplikasi Media
Biology Learning Berbasis Android
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2). Kata Pengantar
Kata pengantar memuat tentang rasa syukur peneliti kepada
Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya kegiatan penelitian.
Terdapat juga judul media yang dikembangkan, serta harapan
peneliti untuk ke depannya mengenai pengguna aplikasi yang
dibuat. Tampilan kata pengantar pada media dapat dilihat pada
Gambar 4.5 sebagai berikut.

Gambar 4.5 Tampilan Kata Pengantar Pada Aplikasi Media Biology
Learning Berbasis Android
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3). KI, KD dan IPK
Pada tampilan terdapat 3 pilihan slide ruang dengan sub yang
berbeda-beda. Apabila salah satu dari ketiga sub tersebut di klik maka
akan menampilkan isi dari judul sub yang tertera. Tampilan tersebut
dapat dilihat pada Gambar 4.6 sebagai berikut.

Gambar 4.6 Tampilan KI, KD dan IPK Pada Aplikasi
Media Biology Learning Berbasis Android
Kemudian pada masing-masing sub yang ditampilkan akan
menjelaskan tentang sub judul yang termuat. Pada sub judul
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tentang Kompetensi Inti (KI) akan menjelaskan mengenai poinpoin kompetensi inti dari pembelajaran sesuai dengan kurikulum
yang berlaku mulai dari KI 1 sampai dengan KI 4.
Sub menu pada bagian Kompetensi Dasar (KD) menguraikan
tentang KD 3.10 dan 4.10. Pada KD 3.10 tentang Menganalisis
hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem
koordinasi (saraf, hormone dan alat indera) dalam kaitannya
dengan mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi
yang dapat terjadi pada sistem koordinasi manusia. Sedangkan KD
4.10 Menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap
kelainan pada struktur dan fungsi organ sistem koordinasi yang
menyebabkan gangguan sistem saraf dan hormon pada manusia
berdasarkan studi literatur.
Pada sub menu Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
menyajikan rumusan indikator yang merupakan turunan dari
Kompetensi Dasar. Serta pada sub menu IPK juga menyajikan
tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik.
Tampilan penjelasan sub menu di atas dapat dilihat pada Gambar
4.7 berikut.
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Gambar 4.7 Tampilan penjelasan sub menu (a) Penjelasan
Kompetensi Inti, (b) Penjelasan Kompetensi Dasar, (c)
Penjabaran rumusan Indikator, (d) Tujuan Pembelajaran
4). Peta Konsep
Sajian peta konsep pada media menunjukkan secara
keseluruhan cakupan materi yang ada pada pokok bahasan sistem
koordinasi manusia kelas XI SMA. Pada tampilan terbagi menjadi
3 kelompok bagan utama yang berbeda yaitu sistem saraf, sistem
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endokrin dan sistem indra. Tampilan peta konsep pada media dapat
dilihat pada Gambar 4.8.

Gambar 4.8 Tampilan Peta Konsep Materi Pada Aplikasi
Media Biology Learning Berbasis Android

5). Materi
Bagian materi memuat tentang uraian materi pembelajaran
sistem koordinasi manusia yang ditampilkan dalam bentuk urutan
slide. Materi yang termuat tidak hanya disajikan dalam bentuk teks
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saja akan tetapi juga didukung dengan adanya video pembelajaran
untuk membantu memperjelas penyampaian pesan materi. Pada
materi terdapat pengantar materi serta 3 pilihan pokok materi
pembelajaran yaitu sistem saraf, sistem endokrin dan sistem indra.
Detail tampilan halaman dapat dilihat pada Gambar 4.9 sebagai
berikut.

.
Gambar 4.9 Tampilan Materi Pada Aplikasi Media Biology
Learning Berbasis Android
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Tampilan pengantar materi menjelaskan tentang fungsi dari
sistem koordinasi manusia. Kemudian peserta didik diajak untuk
menggali pengetahuan yang dimiliki dengan memberikan asumsi
secara umum mengenai sistem koordinasi pada manusia sebelum
guru menjelaskan materi secara detail. Pada tampilan sub menu
pilihan pokok materi I menjelaskan tentang “sistem saraf”, terdapat
beberapa pilihan sajian di antaranya penjelasan materi yang
didukung dengan adanya video pembelajaran, referensi pendukung
materi, latihan soal serta permainan teka-teki silang.
Kemudian pada sub menu pokok materi II dan III sama
halnya dengan pilihan sub materi I. Perbedaan sajian sub menu I,
II dan III hanya terletak pada pokok bahasan materinya saja. Pada
pilihan pokok materi II menjelaskan tentang “sistem endokrin”
sedangkan pada pokok materi III menjelaskan tentang “sistem
indra”. Tampilan-tampilan tersebut dapat dilihat pada Gambar
4.10 berikut.
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Gambar 4.10 Tampilan sub Materi (a) Pengantar Materi, (b)
Sub menu materi I Sistem saraf, (c) Sub menu materi II
Sistem Endokrin, (d) Sub menu materi III Sistem Indra
Pada sub menu materi I yaitu sistem saraf menjelaskan
tentang pengertian dari sistem saraf, sel saraf , sel neuroglia, implus
saraf, gerak sadar dan gerak refleks, mekanisme penghantar
implus, sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, dan juga gangguan
yang terjadi pada sistem saraf. Selain penjelasan materi yang
berupa teks atau gambar, pada media juga disediakan beberapa
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video pembelajaran dan juga referensi pendukung berupa jurnal
yang relevan dengan materi sistem saraf. Terdapat juga 10 soal
latihan yang disajikan dalam bentuk pilihan ganda serta sebuah
permainan teka-teki silang (TTS).
Pada permainan teka-teki silang disajikan dalam tiga bentuk
macam pola kotak. Apabila pengguna menekan masuk ke slide
TTS dan tanpa sengaja keluar maka apabila pengguna masuk
kembali pada permainan TTS dapat dipastikan bentuk atau pola
kotak TTS akan berbeda dari sebelumnya. Tampilan sub-sub menu
dari pokok materi I terlihat pada Gambar 4.11 berikut.
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Gambar 4.11 Tampilan Penjelasan Materi I, (b) Tampilan
Video Pembelajaran, (c) Tampilan referensi pendukung
materi, (d) Tampilan Latihan soal, (e) Permainan TTS
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Kemudian untuk tampilan pada sub menu materi II dan juga
materi III memiliki konsep dan latar yang sama dengan tampilan
sub menu materi I. Perbedaan dari ketiga tampilan sub pokok
materi hanya terletak pada materi yang dijelaskan.

6). Evaluasi
Pada tampilan evaluasi menyajikan soal-soal latihan yang
mencakup keseluruhan dari materi yang dijelaskan. Soal-soal
evaluasi disajikan dalam bentuk pilihan ganda. Isi soal yang
diberikan mencakup keseluruhan materi sistem koordinasi manusia
kelas XI SMA mulai dari sistem saraf, sistem endokrin hingga
sistem indra. Sajian materi pada media dapat dilihat pada Gambar
4.12 sebagai berikut.
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Gambar 4.12 Tampilan Evaluasi Pada Aplikasi Media
Biology Learning Berbasis Android

7). Daftar Pustaka
Bagian ini menyajikan daftar sumber referensi yang
digunakan peneliti sebagai landasan untuk penjelasan materi yang
disajikan pada media. Tampilan daftar pustaka dapat dilihat pada
Gambar 4.13 berikut.
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Gambar 4.13 Tampilan Daftar Pustaka Pada Aplikasi
Media Biology Learning Berbasis Android

8). Profil Peneliti
Pada bagian profil peneliti menyajikan mengenai informasi
biodata peneliti sebagai pengembang media pembelajaran Biology
Learning berbasis android. Tampilan profil peneliti pada media
dapat dilihat pada Gambar 4.14 sebagai berikut.
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Gambar 4.14 Tampilan Profil Peneliti Pada Aplikasi Media
Biology Learning Berbasis Android

Produk akhir dari penelitian pengembangan berupa apk (Application
Package File) Biology Learning sebagai media pembelajaran berbasis
android pada materi sistem koordinasi manusia kelas XI. Cara untuk
mendapatkan aplikasi Biology Learning dapat dibagikan kepada guru
maupun siswa melalui dua cara yaitu: (1) pengguna aplikasi Biology
Learning baik guru maupun peserta didik dapat mengakses media melalui
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link yang dibagikan dalam bentuk link Google Drive. (2) Pengguna aplikasi
Biology Learning baik guru maupun peserta didik dapat mengakses media
dengan cara mengunduh media melalui google play store.
Langkah yang perlu dilakukan untuk mengunduh aplikasi Biology
Learning di google play store antara lain: (a) pengguna terlebih dahulu
memiliki aplikasi google play store, (b) kemudian pengguna dapat
membuka aplikasi google play store dan mengetikan kata kunci “Biology
Learning” pada kolom pencarian, (c) pilih aplikasi “Biology Learning” dan
kemudian klik instal atau download. Setelah aplikasi media Biology
Learning terinstal, maka aplikasi sudah terpasang pada perangkat
smartphone dengan tampilan ikon sesuai dengan gambar 4.1.

C. Hasil Validasi Produk
Produk aplikasi Biology Learning divalidasi oleh 4 ahli validator yang
terdiri dari 1 dosen sebagai ahli media, 1 dosen sebagai ahli materi dan 2 guru
biologi SMA sebagai ahli pembelajaran. Validasi dilakukan untuk mengetahui
kelayakan dan kualitas produk aplikasi Biology Learning sebagai media
pembelajaran berbasis android pada materi sistem koordinasi manusia kelas XI
SMA yang telah dikembangkan oleh peneliti.
1. Data Validasi Ahli Media Pembelajaran
Validasi produk media pembelajaran Biology Learning berbasis
android dilakukan oleh bapak R.A.N selaku Dosen Program Studi Teknik
Informatika Universitas Sanata Dharma. Produk divalidasi oleh ahli media
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sebanyak satu kali yang dilakukan pada tanggal 11 Juni 2021. Aspek
penilaian media pembelajaran Biology Learning oleh ahli media terdiri dari
beberapa aspek di antaranya yaitu aspek penggunaan perangkat, tampilan
pada layar, penyajian dan juga aksesibilitas. Rekapitulasi data hasil validasi
oleh ahli media pembelajaran disajikan pada Tabel 4.3 sebagai berikut.

Tabel 4.3 Rekapitulasi Data Hasil Validasi produk oleh Ahli Media
Pembelajaran
No

Aspek Penilaian

Hasil Perolehan
Skor

1.

Penggunaan Media

12

2.

Tampilan pada layar

15

3.

Penyajian

18

4.

Aksesibilitas

16

Total Keseluruhan Skor

61

Jumlah seluruh item pernyataan

16

Rerata = Ʃskor keseluruhan/Ʃseluruh item

3,8

Kriteria

Sangat Baik

Hasil validasi yang diperoleh dari ahli media menunjukkan bahwa
media pembelajaran Biology Learning termasuk ke dalam kategori sangat
baik dengan perolehan skor rata-rata 3,8. Produk media Biology Learning
berbasis android ini dinyatakan layak digunakan untuk lanjut ke tahap
selanjutnya dengan revisi sesuai dengan komentar dan saran perbaikan
oleh ahli media. Komentar dan saran dari ahli media pembelajaran
disajikan dalam Tabel 4.4 sebagai berikut.
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Tabel 4.4 Komentar dan Saran Perbaikan dari Ahli Media
Pembelajaran
No

Aspek Penilaian

Komentar

Penyajian
1.

Penyajian media pada materi Agar runtut alangkah lebih baik jika
dilakukan secara runtut.

susunan ikon pada media diberi nomor.

Komentar secara umum dan Saran perbaikan
Sudah baik. Akan tetapi tulisan terlalu kecil, sebaiknya dibesarkan lagi. Kemudian
penyajian diagram harus diatur sedemikian rupa agar nyaman dibaca di layar Hp.

2. Data Validasi Ahli Materi Pembelajaran
Penilaian yang dilakukan oleh ahli materi pembelajaran mencakup
tentang isi materi dan juga kelengkapan penyajian yang ada pada
pengembangan media. Ahli materi yang menjadi validator pengembagan
aplikasi Biology Learning dalam penelitian ini adalah ibu Y.M.L.F selaku
Dosen Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma.
Validasi oleh ahli materi dilakukan pada tanggal 20 Juni 2021. Hasil
validasi yang diperoleh dari ahli materi dapat dilihat pada Tabel 4.5
sebagai berikut.
Tabel 4.5 Rekapitulasi Data Hasil Validasi produk oleh Ahli Materi
Pembelajaran
No

Aspek Penilaian

Hasil Perolehan Skor

1.

Isi Materi

58

2.

Kelengkapan Penyajian

4

Total Keseluruhan Skor

62

Jumlah seluruh item pernyataan

18

Rerata = Ʃskor keseluruhan/Ʃseluruh item

3,44

Kriteria

Sangat Baik
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Hasil validasi yang dilakukan oleh ahli materi pembelajaran
menunjukkan bahwa media pembelajaran Biology Learning termasuk ke
dalam kategori sangat baik dengan perolehan skor rata-rata 3,44.
Berdasarkan data yang diperoleh tersebut dapat disimpulkan bahwa media
pembelajaran Biology Learning yang dikembangkan layak digunakan
untuk lanjut ke tahap selanjutnya dengan revisi sesuai komentar dan saran
yang diberikan validator. Adapun komentar dan saran yang diberikan oleh
validator dapat dilihat pada Tabel 4.6 sebagai berikut.
Tabel 4.6 Komentar dan Saran Perbaikan dari Ahli Materi
No

Aspek Penilaian

Komentar

Isi Materi
Penggunaan bahasa biologi atau Terdapat beberapa istilah yang
bahasa latin.
1.

salah penulisan atau ejaan yang
bisa

menjadi

kesalahan

pemahaman.
Video yang digunakan mampu Video sebaiknya tidak berdiri
mendukung peserta didik untuk sendiri tapi terintegrasi dengan
memudahkan dalam memahami bagian-bagian materi yang sesuai
materi.

dengan video.
Komentar secara umum dan Saran perbaikan

1. Tulisan materi bisa diperbesar sehingga lebih nyaman untuk dibaca.
2. Gambar 9.1 kesesuaian struktur yang ditampilkan pada gambar dengan
penjelasan yang disajikan serta terdapat penunjukkan bagian sel yang
kurang sesuai.
3. Cek kembali kebenaran dari fungsi astrosit.
4. Materi I.4 : judul untuk : Gerak Refleks” belum ada, bisa dilengkapi.
5. Perlu diperhatikan kembali istilah-istilah biologi baik ejaan maupun cara
penulisan.
6. Konsistensi penulisan judul gambar, di bawah gambar.
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7. Cek kembali fungsi hormon.
8. Pustaka materi yang digunakan dapat diperbanyak.

3. Data Validasi Ahli Pembelajaran
Validasi ahli pembelajaran dilakukan untuk mengetahui pendapat
guru terhadap pengembangan media pembelajaran Biology Learning dari
keseluruhan aspek yang meliputi cara penggunaan media, kelayakan bahasa,
konten/isi media, dan juga kelengkapan penyajian. Validasi pada ahli
pembelajaran dilakukan sebanyak dua kali dari dua guru yang berbeda.
Pelaksanaan penilaian media dilakukan pada tanggal 8 Juni 2021 oleh ibu
L.K selaku guru biologi di SMA Xaverius Pringsewu dan 13 Juni 2021 oleh
bapak B.E.S selaku guru biologi di SMA Negeri 1 Gadingrejo. Hasil
Validasi yang diperoleh dari ahli pembelajaran dapat dilihat pada Tabel 4.7
sebagai berikut.
Tabel 4.7 Rekapitulasi Data Hasil Validasi Produk oleh Ahli
Pembelajaran
No
1.

Aspek Penilaian

Cara
Penggunaan
atau
Aksesibilitas
2. Kelayakan Bahasa
3. Tampilan
4. Konten/Isi Media
5. Kelengkapan Penyajian
Total Keseluruhan Skor
Jumlah seluruh item pernyataan
Rerata = Ʃskor
keseluruhan/Ʃseluruh item
Kriteria

Hasil Perolehan Skor
Validator 1 Validator 2
Rata-Rata
20
19
19,5
35
27
55
8
145
38
3,8

35
24
47
8
133
38
3,5

35
25,5
51
8
139
38
3,65

Sangat
Baik

Sangat
Baik

Sangat
Baik
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Berdasarkan Tabel 4.7 yang menyajikan tentang hasil validasi dari
ahli pembelajaran terhadap produk media pembelajaran Biology Learning
berada pada kategori sangat baik dengan perolehan skor rata-rata 3,65.
Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa media pembelajaran
Biology Learning berbasis android ini layak digunakan untuk lanjut ke tahap
berikutnya tanpa revisi. Komentar secara umum dan saran yang diberikan
dari kedua validator ahli pembelajaran disajikan pada Tabel 4.8 dan 4.9
sebagai berikut.
Tabel 4.8 Komentar dan Saran dari Ahli Pembelajaran I
Komentar - Secara keseluruhan aplikasi media pembelajaran dapat digunakan
Secara

dengan mudah; letak dan ukuran pilihan menu proporsional

Umum

dan mudah ditemukan; petunjuk penggunaan mudah terbaca,
terstruktur dan rapi, sehingga media ini dapat melatih
kemandirian peserta didik dalam proses belajar lagipula dapat
digunakan diberbagai tempat, waktu dan keadaan.
-Bahasa yang digunakan dalam media ini sangat komunikatif
sehingga dapat mendorong kreativitas peserta didik; materi
disajikan dengan menggunakan bahasa yang santun, cukup
sederhana dengan penggunaan tanda baca yang benar;
penulisan bahasa asing dengan tulisan miring/italic yang tepat;
struktur kalimat dan ejaan yang digunakan sesuai dengan
PUEBI; tidak terdapat kata-kata yang terkesan ambigu;
Penulisan daftar pustaka sesuai dengan kaidah bahasa
Indonesia yang baik dan benar.
-Tampilan awal pada media menarik; penggunaan dan penempatan
gambar tidak mengganggu objek lain; perpaduan atau
kombinasi warna latar dan warna objek sangat selaras; gambargambar dengan resolusi yang jelas; jenis tulisan cukup
bervariasi, warna tulisan teks yang digunakan tepat, dan semua
tombol navigasi mudah dipahami dan digunakan.
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-Judul aplikasi media pembelajaran memberikan gambaran umum
isi aplikasi; materi disajikan secara sistematis dilengkapi
lembar kerja (praktik) dan referensi acuan pelengkap yang
bermutu dan up to date dengan penggunaan bahasa
biologi/latin sudah baik, sesuai dengan KD, IPK dan sesuai
dengan referensi dalam bidang Biologi; cakupan materi rinci
dan lengkap, tujuan pembelajaran sesuai dengan materi; kunci
jawaban dalam soal sudah tepat; gambar-gambar menarik;
semua video pembelajaran, soal evaluasi bentuk pilihan ganda
dan permainan TTS yang bervariasi sangat menarik serta sesuai
dengan materi; tingkat kesulitan soal latihan dan evaluasi
sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik tingkat
SMA; aplikasi ini juga sudah dilengkapi dengan pendahuluan
dan profil peneliti.
Dari komentar tersebut, maka validator menyatakan bahwa :
PENGEMBANGAN APLIKASI BIOLOGY LEARNING
SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS ANDROID
PADA MATERI SISTEM KOORDINASI MANUSIA KELAS XI
SMA sudah sangat layak untuk digunakan dan bisa langsung
diterapkan dalam proses pembelajaran.
Saran

Validator menyarankan kepada peneliti untuk selalu aktif
membuat atau mengembangkan berbagai aplikasi pembelajaran
biologi (terutama untuk materi-materi biologi yang termasuk sulit)
di masa mendatang terutama ketika sudah memasuki dunia kerja
di

bidang pendidikan (menjadi

Guru Biologi) sehingga

pembelajaran biologi selalu menarik bagi seluruh peserta didik dan
bermakna dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Tabel 4.9 Komentar dan Saran dari Ahli Pembelajaran II
Komentar secara Umum dan Saran
Keseluruhan aplikasi ini sudah bagus/ lengkap (sudah ada materi baik dari
tulisan maupun dalam bentuk video pembelajaran, sudah ada referensi sebagai
materi tambahan, latihan soal maupun teka – teki silang) dan dapat dijadikan
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Komentar secara Umum dan Saran
salah satu media pembelajaran yaitu media pembelajaran berbasis android yang
dapat digunakan serta dapat dipelajari dengan mudah oleh peserta didik.

Untuk mengetahui secara keseluruhan mengenai kriteria dari produk
yang dikembangkan maka diperlukan nilai rerata dari keempat validator
yang telah memberikan penilaian terkait media pembelajaran Biology
Learning yang dikembangkan. Rekapitulasi data dari keempat validator
dapat dilihat pada Tabel 4.10 sebagai berikut.
Tabel 4.10 Rekapitulasi Data Hasil Validasi
No

Validator Ahli

1.

Ahli Media Pembelajaran

Perolehan
Skor
3,8

2.

Ahli Materi Pembelajaran

3,44

3.

Ahli Pembelajaran I (SMA Xaverius Pringsewu)

3,8

4.

Ahli Pembelajaran II (SMA Negeri 1 Gadingrejo)

3,5

Jumlah Skor

14,54

Rerata = ƩSkor/ƩValidator

3,63

Kriteria

Sangat Baik

Rerata skor yang diperoleh dari keempat validator dapat
disimpulkan bahwa media pembelajaran Biology Learning berbasis
android pada materi sistem koordinasi manusia kelas XI termasuk ke dalam
kriteria “sangat baik”. Produk yang dikembangkan dinyatakan layak untuk
masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap ujicoba produk skala terbatas
dengan sesuai revisi komentar dan saran yang diberikan validator.
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D. Revisi Produk
Media pembelajaran Biology Learning yang telah divalidasi oleh
validator kemudian direvisi sesuai dengan komentar dan saran yang
diberikan oleh masing-masing validator. Hasil perbaikan produk media
pembelajaran yang dikembangkan peneliti disajikan pada Tabel 4.11
sebagai berikut.
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Tabel 4.11 Komentar dan Saran Ahli Media Pembelajaran dan Hasil Perbaikan
No
1.

Komentar/Saran
Tampilan
Tulisan
dan
diagram/gambar
masih terlalu kecil
sebaiknya
dibesarkan lagi.

Revisi
Dilakukan
penambahan ukuran
huruf pada sajian
materi. Pada produk
awal ukuran huruf
yang
digunakan
adalah 12, kemudian
setelah
dilakukan
perbaikan
sesuai
dengan saran dari
validator
ukuran
huruf
diperbesar
menjadi 14.

Produk Awal

Produk Akhir
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No

Komentar/Saran

Revisi
Penambahan
petunjuk penggunaan
bahwasannya pada
bagian materi layar
dapat
diperbesar
untuk mempermudah
pengguna
dalam
membaca.

Penulisan angka
Romawi pada Sub
judul
Referensi
Pendukung Materi
II dan Materi III

Perbaikan
pada
penulisan
angka
romawi yang ada
pada
sub
judul
Referensi Pendukung
Materi pada Materi II
dan Materi III

Produk Awal

Produk Akhir
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No

Komentar/Saran

2.

Penyajian
Agar
runtut
alangkah
lebih
baik jika susunan
ikon pada media
diberi nomor.

Revisi

Pada luaran produk
awal
menyajikan
menu yang ada pada
slide Home secara
acak.
Kemudian
dilakukan perbaikan
dengan
merubah
letak
penyajian
pilihan menu menjadi
lebih terstruktur yang
disajikan
secara
sejajar.

Produk Awal

Produk Akhir
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Tabel 4.12 Komentar dan Saran Ahli Materi Pembelajaran dan Hasil Perbaikan
No
1.

Komentar/Saran
Isi Materi
Perlu
diperhatikan
kembali istilahistilah
biologi
baik
ejaan
maupun
cara
penulisan.
Beberapa istilah
biologi yang salah
penulisan
atau
ejaan yang bisa
menjadi
kesalahan
pemahaman.
Tulisan
materi
bisa diperbesar
sehingga
lebih
nyaman
untuk
dibaca.

Revisi
Mengecek kembali
dan
melakukan
perbaikan
pada
istilah-istilah biologi
yang kurang tepat
baik pada ejaan
maupun
cara
penulisan.

Dilakukan
penambahan ukuran
huruf pada sajian
materi yang ada pada
media pembelajaran.

Produk Awal
•
•
•
•
•
•

Nuklues
Menakoreseptor
Ganglion radiks dorsla
Membrana Timpani
Fotorseptor mata
Pia meter

-

Produk Akhir
•
•
•
•
•
•

Nukleus
Mekanoreseptor
Ganglion radiks dorsal
Membran Timpani
Fotoreseptor mata
Piameter

-
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No

Komentar/Saran
Video sebaiknya
tidak
berdiri
sendiri
tapi
terintegrasi
dengan bagianbagian
materi
yang
sesuai
dengan video.

Revisi
Memperbaiki letak
video pembelajaran
pendukung materi
agar
terintegrasi
dengan
bagianbagian materi yang
dijelaskan baik pada
materi I, materi II
maupun materi III.

Produk Awal

Produk Akhir
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No

Komentar/Saran
Gambar
9.1
kesesuaian
struktur
yang
ditampilkan pada
gambar dengan
penjelasan yang
disajikan serta
terdapat
penunjukkan
bagian sel yang
kurang sesuai

Revisi
Memperbaiki
tentang kesesuaian
gambar
yang
ditampilkan dengan
penjelasan gambar
yang ditunjuk. Serta
memperbaiki
penunjukan bagian
sel yang kurang
sesuai.

Kebenaran dari Memperbaiki
fungsi Astrosit.
penjelasan
fungsi
dari
Astrosit.
Perbaikan
penjelasan
fungsi
yang
dilakukan
yaitu:
Astrosit
berfungsi
dalam
mengatur kadar ion
dan
nutrien,
mengatur
aliran
darah ke otak serta
mencegah kerusakan
jaringan saraf.

Produk Awal

Produk Akhir
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No

Komentar/Saran
Materi I.4 : judul
untuk
:Gerak
Refleks” belum
ada,
bisa
dilengkapi.

Revisi
Memperbaiki media
dengan
menambahkan judul
“Gerak Refleks”

Konsistensi
penulisan judul
gambar, di bawah
gambar.

Melakukan
perbaikan
letak
penulisan judul dan
sumber
gambar
diletakan
pada
bagian
bawah
gambar semua.

Produk Awal

Produk Akhir
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No

Komentar/Saran

Revisi

Cek
kembali Melakukan
fungsi Hormon.
perbaikan penjelasan
salah satu fungsi
hormon
yaitu:.
Hormon
tidak
mengatur kegiatan
mental, akan tetapi
hormon
dapat
mempengaruhi
tingkat
emosional
pada manusia.

Produk Awal

Produk Akhir
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No

Komentar/Saran
Revisi
Pustaka
yang Menambahkan
digunakan dapat pustaka
yang
diperbanyak.
digunakan
dalam
menyusun
media
pembelajaran.

Produk Awal

Produk Akhir

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
102

E. Kajian Produk Akhir
Produk aplikasi Biology Learning dibuat dengan karakteristik media
pembelajaran berbasis android yang dikemukakan oleh (Labib & Yolinda,
2019). Pertama, media pembelajaran yang dihasilkan bersifat dinamis, dalam
arti pengembangan konten dari produk yang dikembangkan dapat disesuaikan
dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Materi sistem koordinasi
manusia disajikan secara rinci dan dikemas dengan memadukan antara teks,
gambar dan juga audio visual untuk mempermudah siswa dalam memahami
materi.
Kedua, adanya nilai praktis dan lebih mobile pada media pembelajaran
berbasis android. Praktis dalam arti siswa dapat menggunakannya dengan
sangat mudah, tidak membutuhkan banyak ruang untuk menyimpan serta
tidak membutuhkan penyimpanan ruang tertentu, cukup hanya dengan di
instal pada smartphone dan dapat dibawa atau digunakan di mana saja.
Memiliki nilai mobile artinya aplikasi yang dikembangkan dapat digunakan
dengan mudah kapanpun dan di manapun tempatnya. Penggunaan aplikasi
Biology Learning dapat berjalan secara online maupun offline, tetap akan
pada saat perangkat hendak mengunduh aplikasi dari google playstore
maupun dari link yang dibagikan maka tetap harus menggunakan internet.
Namun, setelah terinstal pengoperasian media pembelajaran aplikasi Biology
Learning ini dapat diakses secara offline menyesuaikan kondisi jaringan.
Rancangan pengoperasian dibuat offline karena banyaknya kendala di
lapangan yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses jaringan,
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selain itu juga banyak dari peserta didik dan bahkan guru yang menyatakan
bahwa terdapat peserta didik masih mengalami kesulitan dalam memenuhi
kebutuhan kuota untuk belajar. Maka dari itu rancangan media pembelajaran
ini dibuat agar dapat dioperasikan dan/atau tanpa internet dalam batas waktu
yang tidak dapat ditentukan. Penggunaan internet pada media berlaku pada
saat pertama kali pengguna hendak mendownload aplikasi, akses video
pembelajaran, mengerjakan soal, teka-teki silang dan referensi bacaan yang
mendukung materi. Selebihnya dapat dibaca dan diakses secara offline.
Produk awal aplikasi Biology Learning sebagai media pembelajaran
berbasis android yang dikembangkan setelah melalui proses validasi
kemudian disempurnakan melalui tahap revisi produk sesuai dengan
komentar dan saran dari para ahli validator. Perbaikan dilakukan pada
beberapa aspek desain yang dikembangkan di antaranya aspek penyajian,
tampilan dan juga aspek isi materi. Pada aspek penyajian, validator
memberikan komentar untuk memperjelas susunan ikon pada sajian menu
utama. Perbaikan penyajian menu ikon secara sejajar pada tampilan menu
utama dilakukan agar penyajian media terlihat lebih runtut dan terstruktur.
Tata letak menu ikon pada tampilan utama juga dapat membantu memperjelas
alur penggunaan aplikasi Biology Learning.
Selain itu, terdapat juga satu masukan yang disampaikan secara lisan
terkait dengan penulisan judul sub bab pada bagian referensi pendukung.
Perbaikan ini dilakukan agar pengguna tidak dibuat bingung dengan
keterangan judul sub bab yang disajikan karena angka romawi pada urutan
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materi referensi pendukung terbalik. Perubahan penulisan angka romawi
terletak pada sub judul referensi pendukung materi II dan materi III.
Perbaikan selanjutnya yaitu pada bagian petunjuk penggunaan. Perbaikan
dilakukan dengan menambahkan satu poin keterangan tentang cara
penggunaan media aplikasi Biology Learning yang menyatakan bahwa pada
slide sajian materi pengguna dapat memperbesar layar tampilan untuk
memudahkannya dalam mengamati gambar dan keterangan yang ada pada
penjelasan materi.
Perbaikan selanjutnya dilakukan pada aspek tampilan sesuai dengan
komentar dari validator. Pada aspek tampilan, peneliti melakukan perbaikan
dengan sedikit memperbesar ukuran font. Pada produk awal ukuran font yang
digunakan adalah 12 yang kemudian dilakukan perbaikan dengan menambah
ukuran font menjadi 14 poin pada tampilan sajian penjelasan materi. Hal ini
dilakukan agar pengguna lebih nyaman untuk membaca dan lebih mudah
dalam memahami materi yang disajikan. Monica, (2010) menyatakan bahwa
aturan ukuran huruf yang berlaku pada layar komputer berbeda dengan media
cetak. Pada media cetak minimal ukuran huruf yang digunakan adalah
delapan poin sedangkan untuk teks pada layar komputer minimalnya adalah
10 poin dengan judul 14-18 poin dan sub judul antara 12-14 poin. Perbedaan
peraturan tersebut didasarkan karena adanya peran cahaya pada komputer
yang dapat membuat mata menjadi lebih cepat lelah. Maka dari itu akan
sangat lebih baik jika ukuran huruf yang digunakan sedikit diperbesar
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sehingga mampu meminimalisir kemungkinan mata untuk cepat lelah pada
saat membaca teks.
Komentar selanjutnya yaitu mengenai tata letak penulisan judul gambar
dan letak video pembelajaran. Perubahan pada beberapa letak keterangan
judul gambar yang semula berada di samping gambar diubah menjadi berada
di bawah gambar. Perubahan ini dilakukan agar letak penulisan judul gambar
menjadi konsisten. Letak penulisan judul gambar yang mengalami perubahan
berada pada judul gambar bagian-bagian otak besar dan judul gambar kelenjar
gonoad. Komentar lain pada aspek tampilan produk awal yaitu letak video
pembelajaran yang disajikan dalam bentuk pilihan menu lain, terpisah dengan
penjelasan materi.
Perubahan tampilan bagian video pembelajaran materi dilakukan
dengan menggabungkan letak video pembelajaran menjadi satu slide atau
satu tampilan dengan penjelasan materi. Letak video pembelajaran yang
dijadikan satu dengan sajian materi direvisi sesuai dengan masukan validator
agar penjelasan yang ada di dalam video terintegrasi dengan materi yang
disajikan di dalam media. Perubahan letak video pembelajaran yang
mengalami perubahan di antaranya: a) video pembelajaran materi sistem saraf
tentang struktur neuron, cara kerja sinapsis, jalannya impuls dan sistem saraf
pusat, b) video pembelajaran materi sistem endokrin, c) video pebelajaran
materi sistem indra tentang indra pendengaran, struktur dan fungsi kulit,
struktur dan fungsi hidung, struktur dan fungsi lidah serta mata sebagai indra
penglihatan.
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Pada aspek isi materi sistem koordinasi manusia, komentar yang
diberikan tentang kesesuaian tampilan gambar dengan penjelasan struktur
yang disajikan. Selain itu juga terdapat penunjukan bagian sel yang kurang
tepat pada gambar. Perbaikan dilakukan sesuai dengan masukan validator ahli
materi agar tidak membuat bingung peserta didik pada saat membaca materi.
Kemudian perbaikan selanjutnya dilakukan pada penjelasan fungsi astrosit
dan fungsi hormon. Sebenarnya, penjelasan baik fungsi astrosit maupun
fungsi hormon yang ada pada produk awal sudah sesuai dengan sumber
pustaka ‘E’, namun pada kenyataannya penjelasan fungsi tersebut belum
tepat. Perbaikan dilakukan dengan mengkaji dua sumber pustaka lain yang
berbeda yaitu pustaka ‘Q’ dan ‘Y’ didukung dengan modul farmasi yang
menjelaskan tentang fisiologi manusia (Chalik, 2016). Perbaikan penjelasan
fungsi astrosit ialah untuk mengatur kadar ion dan nutrien, mengatur aliran
darah ke otak serta mencegah kerusakan jaringan saraf. Sama halnya dengan
perbaikan penjelasan salah satu fungsi hormon yaitu dapat mempengaruhi
tingkat emosional pada manusia.
Cahyani, (2017) menyatakan bahwa terjadinya miskonsepsi atau
kesalahan dalam penyampaian materi pada pembelajaran dapat menjadi
hambatan bagi peserta didik dalam proses penerimaan materi. Hal ini terjadi
karena konsep materi yang terdapat pada pokok bahasan materi akan saling
berhubungan dengan konsep materi selanjutnya sehingga peserta didik
membutuhkan pemahaman konsep yang benar. Salain itu juga terdapat
komentar terkait kesalahan penulisan pada nama-nama biologi. Adapun
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beberapa penulisan nama-nama biologi yang diperbaiki yaitu penulisan kata
nuklues diganti menjadi nukleus, menakoreseptor diperbaiki menjadi
mekanoreseptor, ganglion radiks dorsla menjadi ganglion radiks dorsal,
membrana timpani menjadi membran timpani, fotorseptor mata menjadi
fotoreseptor mata dan pia meter menjadi piameter. Oleh karena itu, baik
perbaikan fungsi astrosit dan fungsi hormon maupun perbaikan penulisan
nama-nama biologi dilakukan agar tidak menimbulkan salah tafsir atau
miskonsepsi pada saat pengguna membaca materi yang disajikan dalam
aplikasi Biology Learning yang dikembangkan peneliti.
Menurut Muyaroah & Fajartia, (2017), media pembelajaran berbasis
android yang baik memiliki tiga kelebihan antara lain: Pertama, mampu
meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Penyajian gambar dan bentuk
desain beraneka warna dipadukan dengan teks dan video pembelajaran
mampu merangsang indra penglihatan serta pendengaran sehingga siswa
dapat memfokuskan perhatiannya pada media. Selain itu juga disajikan
latihan soal dalam bentuk permainan teka-teki silang. Latihan soal yang
disajikan dalam bentuk permainan teka-teki silang mampu memberikan nilai
tambah bagi peserta didik untuk lebih tergerak dan termotivasi lagi dalam
menggunakan aplikasi Biology Learning. Hal ini didukung dengan adanya
penelitian yang dilakukan oleh Sugiharti, dkk (2013) hasil penelitian
menunjukkan bahwa penggunaan media permainan teka-teki silang mampu
meningkatkan prestasi belajar kognitif siswa. Penelitian lain yang dilakukan
oleh Rakhmadhani, dkk., (2013) juga menyatakan bahwa penggunaan media
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permainan teka-teki silang dapat membuat peserta didik lebih fokus dan teliti
sekaligus memberikan tuntutan peserta didik untuk berpikir aktif dan terarah
dalam menjawab pertanyaan dengan tepat menyesuaikan jumlah kotak yang
telah disediakan.
Kedua, dapat digunakan secara mandiri, artinya mampu melatih peserta
didik untuk lebih mandiri dalam memperoleh pengetahuan. Pengembangan
materi yang ada pada media disajikan atau dijelaskan secara tidak langsung
melainkan di sajikan dalam bentuk teks. Penjelasan materi juga didukung
dengan adanya video pembelajaran serta referensi bacaan yang dapat
membantu peserta didik untuk lebih mudah dalam memahami materi. Selain
itu juga disisipkan lembar praktikum sederhana yang dapat digunakan oleh
peserta didik untuk melakukan kegiatan praktikum.
Ketiga, dapat diakses kapanpun dan di manapun. Produk media
pembelajaran Biology Learning dapat diakses kapanpun dan di manapun,
serta tidak memakan banyak ruang. Media pembelajaran berbasis android
yang disajikan dalam bentuk aplikasi ini memberikan kemudahan bagi
penggunanya karena lebih praktis dan dapat dimiliki oleh semua orang. Hal
ini disebabkan karena aplikasi media Biology Learning dikemas dalam
smartphone yang berspesifikasi android sehingga apabila terdapat seseorang
yang ingin menggunakan aplikasi Biology Learning ini cukup hanya dengan
mengunduhnya melalui google playstore.
Pengembangan produk aplikasi Biology Learning ini diharapkan
mampu mengatasi permasalahan dan kendala guru dalam melaksanakan
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kegiatan pembelajaran pada materi sistem koordinasi manusia selama
pelaksanaan pembelajaran jarak jauh berlangsung. Selain itu, keterbaruan
penggunaan media pembelajaran guru menjadi lebih bervariatif dan mampu
meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Media aplikasi Biology
Learning dapat dengan mudah diakses oleh peserta didik dan sangat
membantu untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara mandiri
khususnya pada keterbatasan jam pembelajaran jarak jauh. Aplikasi Biology
learning dilengkapi dengan panduan praktikum yang dibuat sesuai dengan
kebutuhan belajar peserta didik sehingga dapat terlaksana meskipun
dilakukan dari rumah masing-masing.
Proses

pembuatan

aplikasi

Biology Learning

sebagai

media

pembelajaran berbasis android menggunakan beberapa software yang diawali
dengan membuat rancangan desain. Software canva merupakan sebuah tools
desain grafis yang berfungsi untuk menjembatani penggunanya agar dapat
dengan mudah merancang berbagai jenis desain yang semenarik mungkin
secara online. Selanjutnya ialah proses pembuatan pengembangan aplikasi
android yang dilakukan dengan menggunakan software Android Studio.
Pengembangan aplikasi berbasis android dipilih karena android merupakan
aplikasi yang paling umum digunakan dibandingkan dengan iOS. Setelah
proses pengembangan produk aplikasi berhasil dilakukan kemudian
dilakukan validasi untuk mengetahui kualitas dan kelayakan serta
memperoleh komentar dan saran untuk perbaikan. Hasil perhitungan rata-rata
skor yang diperoleh dari empat validator terkait dengan aplikasi Biology
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Learning masuk ke dalam kriteria “sangat baik”. Berdasarkan penilaian
tersebut, maka produk yang dikembangkan layak untuk diujicobakan dalam
skala terbatas setelah dilakukannya perbaikan sesuai dengan saran dan
komentar validator.

F. Keterbatasan Pengembangan

Pengembangan aplikasi Biology Learning sebagai media pembelajaran
berbasis android pada materi sistem koordinasi manusia kelas XI terdapat
beberapa kendala dan keterbatasan penelitian. Adapun kendala yang ditemui
dalam peneitian yang dilakukan antara lain:
1. Proses pembuatan media pembelajaran yang dilakukan memerlukan
bantuan tim profesional.
2. Biaya yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi Biology Learning

tidak sedikit terkhusus pada konsep penyajian permainan teka-teki silang
sehingga menjadi kendala bagi guru jika akan mengembangkan media yang
serupa.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengembangan produk aplikasi Biology Learning
sebagai media pembelajaran berbasis android pada materi sistem koordinasi
manusia kelas XI SMA, dapat disimpulkan bahwa:
1. Pengembangan aplikasi Biology Learning berhasil dilakukan dengan
menggunakan model pengembangan Sugiyono yaitu sampai pada tahap
revisi desain. Hasil akhir produk berupa aplikasi yang dapat diakses dari
google play store.
2. Produk aplikasi Biology Learning yang dikembangkan termasuk ke
dalam kategori “Sangat Baik” dengan rata-rata nilai sebesar 3,6. Setelah
dilakukan

perbaikan,

aplikasi

Biology

diujicobakan dalam lingkup terbatas.
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Learning

layak

untuk
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B. Saran
Adapun saran yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian
pengembangan selanjutnya yaitu sebagai berikut:
1. Perlunya penguasaan keterampilan dalam bidang multimedia agar
pengembangan aplikasi yang serupa dengan Biology Learning dapat
dilakukan secara mandiri.
2. Pengeluaran biaya yang besar dalam pengembangan produk aplikasi
dapat

dilakukan

dengan

mengembangkan produk.

team

teaching

untuk

bersama-sama
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DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Lembar Pedoman Wawancara Kebutuhan Guru Biologi Dalam
Kegiatan Proses Pembelajaran
No

Butir Pertanyaan

1.
2.

Sudah berapa lama bapak/ibu guru mengajar di sekolah ini?
Selama bapak/ibu guru mengajar di sekolah sudah pernah
mengajar di kelas berapa saja?
Saat ini bapak/ibu guru sedang mengampu di kelas berapa?
Apakah di kelas X terdapat KD yang dirasa sulit untuk Bapak/ibu
sampaikan dan peserta didik juga mengalami kesulitan dalam
memahami materi tersebut? Mengapa demikian?
Apakah di kelas XI terdapat KD yang dirasa sulit untuk Bapak/ibu
sampaikan dan peserta didik juga mengalami kesulitan dalam
memahami materi tersebut? Mengapa demikian?
Apakah di kelas XII terdapat KD yang dirasa sulit untuk
Bapak/ibu sampaikan dan peserta didik juga mengalami kesulitan
dalam memahami materi tersebut? Mengapa demikian?
Bagaimana cara Bapak/ibu guru untuk mengatasi hal tersebut?
Bagaimana motivasi belajar peserta didik pada saat bapak/ibu
guru membawakan materi yang dianggap sulit tersebut? (baik
kelas X, XI dan XII)
Bagaimana dengan hasil belajar peserta didik pada saat bapak/ibu
guru memberikan materi yang dianggap sulit tersebut? (baik kelas
X, XI dan XII)
Model dan Metode pembelajaran seperti apa yang bapak/ibu
terapkan selama pembelajaran daring ini? Apa alasan bapak/ibu
guru menerapkannya pada pembelajaran daring?
Apa saja media yang Bapak/Ibu gunakan untuk menunjang proses
pembelajaran selama daring?
Apa saja kendala yang bapak/ibu guru temui selama melaksanakan
proses pembelajaran daring ini?
Bagaimana solusi yang bapak/ibu guru gunakan untuk mengatasi
kendala di atas?
Apa harapan bapak/ibu guru yang harus dikembangkan sebagai
prioritas untuk menuju pelaksanaan proses pembelajaran yang
lebih baik lagi?

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

Jawaban
Narasumber

Gadingrejo, Oktober 2020
Yang menyatakan,

Guru Biologi di sekolah
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Lampiran 2 Hasil Wawancara Kebutuhan Guru Pada Proses Kegiatan Pembelajaran Biologi
JAWABAN
Pertanyaan
Berapa lama
bapak atau ibu
mengajar di
sekolah ini?
Bapak/ibu sudah
pernah mengajar
kelas berapa
saja?
Saat ini Bapak
atau ibu
mengajar di
kelas berapa
saja?
Selama Bapak
atau
ibu
mengajar secara
luring, KD mana
sajakah
yang
menurut Bapak
atau ibu dirasa
susah dan/atau
terkendala
selama
menyampaikann

SMA N 1 Pringsewu

SMA N 1 Bergas

SMA Virgo Fidelis

SMA N 1
Gadingrejo

SMA N 1
Kalasan

SMA N 11
Yogyakarta

29 Tahun

17 Tahun

5 Tahun

30 Tahun

> 20 Tahun

15-20 Tahun

X, XI, XII

X, XI, XII

X, XI, XII

X, XI, XII

X, XI, XII

X, XI, XII

X dan XII

XII

XI, XI, XII

X, XI dan XII

XI dan XII

X, dan XI

X : 3.2 keanekaragaman
3.3 Klasifikasi makhluk hidup,
XI : 3.4 Jaringan Pada Hewan dan
3.10 Sistem Koordinasi
XII : 3.2 Metabolisme

X:3.3
Klasifikasi X : 3.6 Protista, 3.9
makhluk hidup
Animalia
XI:
3.10
Sistem XI:
3.10
Sistem
koordinasi
Koordinasi terutama
XII : 3.2 Metabolisme
pada sistem Saraf &
Hormon
XII : 3.6 Hereditas
(Biomonokuler)

X : 3.4 Virus 3.5 X: 3.5 Bakteri,
Bakteri
XI
:
3.2
XII
:
3.2 Bioproses sel
Metabolisme
XII
:
3.2
Metabolisme
3.9 Evolusi

X
:3.8
mengelompokka
n tumbuhan ke
dalam divisi
3.9
mengelompokka
n hewan ke
dalam filum
XI
:
3.4
keterkaitan
jaringan hewan
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JAWABAN
Pertanyaan

SMA N 1 Pringsewu

SMA N 1 Bergas

SMA Virgo Fidelis

SMA N 1
Gadingrejo

SMA N 1
Kalasan

Materinya
sangat
banyak, terutama pada
kelas X pada bagian
animalia
terdapat
pembagian-pembagian
filum, kelas, cir-ciri dll.
Kelas XI dan XII
materinya
sangat
kompleks, terkhusus
kelas XII yang banyak
mengarah
ke
biomolekuler.

X : Materinya
banyak
dan
kompleks
XII
:Karena
materinya banyak
berkaitan dengan
unsur kimia

Materinya
sangat banyak
dan kompleks
terutama pada
materi untuk
kelas XII yang
cukup sulit dan
sukar
untuk
mudah
dipahami oleh
siswa

ya di kelas X,
XI, XII?

Mengapa Bapak
atau ibu merasa
KD tersebut sulit
atau terkendala
dalam
mengajarkannya
?

Karena
kompleksitas
dari
materinya cukup banyak sehingga
anak-anak sulit untuk memahami
materi.

XII : materinya banyak
dan sulit diterima siswa
terutama
tentang
metabolisme
karena
ada rumus kimia dan
menghafalkan rumus
molekul.
XI : Materi banyak,
kemudian kendalanya
pada sistem organ,
terutama pada proses
kimiawi yang terjadi
pada organ tersebut.
X: Kendalanya pada
klasifikasi
makhluk
hidup terkusus pada
penggunaan
bahasa
latin
Saat mengajar Pembelajaran
keanekaragaman Media yang biasa
KD
tersebut hayati kelas X dengan model digunakan adalah PPT,
model, media, dikotomi,
langsung kelingkungan
evaluasi
apa
untuk kelas X, kalau

Model : Fleksibel, PPT,
Video, Model
terkadang mengamati, Presentasi, Diskusi, Scienfitic
video,
spesimen Praktikum, Diskusi, learning,

SMA N 11
Yogyakarta
3.10
Sistem
Koordinasi
XII
:
3.2
Metabolisme
3.9 Evolusi
Materi banyak
dan kita dituntut
untuk
dapat
membedakan/
mengelompokka
n jenis, banyak
nama-nama
ilmiah,
kemudian juga
banyak materi
yang
menjerumus ke
yang
tidak
terlihat seperti
jaringan,sistem
koordinasi,
metabolisme.

: Model :
Scienfitic
learning,
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JAWABAN
Pertanyaan

SMA N 1 Pringsewu

yang biasanya Kelas XI menggunakan discovery
Bapak atau ibu learning atau ke problem solving,
gunakan?
Materi metabolisme kelas XII
menggunakan
project
base
learning
Untuk media pembelajaran yaitu
charta, video, PPT, dan objek
secara
langsung
Untuk
evaluasinya dari laporan siswa dan
penilaian kognitif.
Mengapa Bapak Kelas XI discovery learning atau
atau ibu memilih ke problem solving karena
model, media, materinya sangat kompleks, kelas
evaluasi
saat XII menggunakan project base
mengajarkan
learning
misalnya
dengan
pada
KD eksperimen pada respirasi aerob
tersebut?
(katabolisme dan anabolisme)
pada fotosintesis dan hasilnya.
Media pembelajaran memakai
charta, video, PPT, dan objek
secara langsung yang mendukung
metode
pembelajaran.
Evaluasinya tergantung dengan
metode yang digunakan, kalau
memakai project base learning
maka evaluasinya dari laporan
siswa. Kemudian evaluasinya juga

SMA N 1 Bergas
untuk kelas XI berupa
model-model
organ
(dari torso), sedangkan
untuk kelas XII ada
kendala
media
khususnya pada sintesa
protein. Untuk evaluasi
soal
yang
sering
digunakan
dalam
bentuk essai.
Media yang biasa
digunakan adalah PPT,
ada yang langsung ke
lingkungan
seperti
pada materi kelas X
karena rata-rata materi
kelas
X
memang
mengamati alam di
sekitar, kalau untuk
kelas XI media yang
digunakan berupa PPT,
model-model
organ
(dari torso), untuk
kelas
XII
menggunakan
PPT
jugan namun ada
kendala
media

SMA Virgo Fidelis

SMA N 1
SMA N 1
Gadingrejo
Kalasan
awetan,
eksperimen observasi
/jurnal Problem based
dan praktikum.
sikap
learning dll
Media :PPT dan Video
Media :
Evaluasi : Tes tertulis,
PPT, Video,
Presentasi, Penilaian
Gambar,
Produk dan catatan
LKS/LKPD
sikap.
Evaluasi :
Pilihan Ganda,
Essai
dan
Praktikum
Mungkin karena dari Supaya
dulu
saya pembelajarannya
menggunakan itu dan tidak
berfokus
kalau menurut saya kepada guru jadi
juga guru-guru lainnya anak-anak
bisa
menerapkannya juga mengutarakan
sama.
pendapat
dan
mengeskplor materi
pembelajaran/stude
nt center.

SMA N 11
Yogyakarta
Problem soving
learning
Media : PPT,
Video,Gambar,
charta LKS atau
LKPD
Evaluasi:
Pilihan ganda,
presentasi,
prektikum
-
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JAWABAN
Pertanyaan

Bagaimanakah
motivasi,
keaktifan, dan
hasil
belajar
siswa saat Bapak
atau
ibu
membahas
mengenai KD
tersebut?
KD
mana
sajakah
yang
menurut Bapak
atau ibu dirasa
susah
atau
terkendala
selama
mengajarnya
pada saat PJJ
baik
kelas
XI,XI,XII?

SMA N 1 Pringsewu

SMA N 1 Bergas

biasanya menggunakan penilaian
kognitif bisa tertulis atau tidak
tertulis. Kemudian jika Problem
solving penilaian dari cara siswa
menyelesaikan masalah.

khususnya pada sintesa
protein. Untuk evaluasi
soal
yang
sering
digunakan
adalah
bentuk essai jarang
menggunakan bentuk
objektif.
Semangat
siswa
bervariasi. Anak yang
memiliki
inisiatif
tinggi seperti soal essai
mereka senang, tetapi
untuk
anak
yang
motivasinya
rendah
soal essai dianggap
sangat sulit.
X:
3.3
Klasifikasi
Makhluk Hidup

Motivasi dan keaktivan siswa
umumnya masih bagus dan
mereka
bisa
merespon
pembelajaran yang disampaikaan.

X:
3.2 Keanekaragaman Hayati, 3.3
Klasifikasi Makhluk Hidup,
XI :
3.4 Jaringan Hewan,
3.10 Sistem Koordinasi

XI :

XII :
3.2 Metabolisme

XII :
3.3 struktur dan fungsi
gen

3.10 Sistem Koordinasi

SMA Virgo Fidelis

SMA N 1
Gadingrejo

SMA N 1
Kalasan

SMA N 11
Yogyakarta

Motivasi siswa untuk
belajar sangat baik.
Siswa antusias dan
aktif untuk mengikuti
kegiatan pembelajaran.
Siswa juga banyak
yang mampu mencapai
nilai di atas KKM.

Motivasi
dan
semangat
belajar
siswa
bagus,
umumnya
siswa
masik aktif belajar
sehingga
hasil
belajar memenuhi
KKM.

Aktif

Aktif

Semua KD kelas X, XI
dan XII masing-masing
memiliki
kesulitan
untuk
disampaikan
pada saat pembelajaran
jaraj jauh.

X:
3.4 Virus,
3.5 Bakteri
XII :
3.2 Metabolisme

X:
3.5 Bakteri,
XI :
3.2 Bioproses
sel
3.10
Koordinasi
Manusia

X:
3.5 Bakteri
3.8
Mengelompokk
an
tumbuhan
kedalam divisi,
3.9
mengelompokka
n hewan ke
XII
:
3.2 dalam filum
Metabolisme
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Pertanyaan

Mengapa
KD
tersebut
dianngap sulit
atau terkendala
dalam
mengajarkannya
?

SMA N 1 Pringsewu

Materi metabolisme kelas XII
sangat kompleks, diajarkan pada
saat luring pun belum tentu bisa
langsung dipahami oleh siswa.
Kelas XI materi sistem koordinasi
manusia dengan begitu banyak
penjelasan sulit untuk melakukan
praktikum. Kelas X materi
klasifikassi sulit untuk dijelaskan
karena pengelompokkanny cukup
rumit mulai dari genus famili dan
sebagainya.

SMA N 1 Bergas

Kelas
XII
materi
genetika
memiliki
banyak penjelasan dan
juga ada hitungan,
pembelajaran
jarak
jauh
menyebabkan
guru tidak melihat
secara langsung satu
per satu siswa sehingga
sulit untuk mengetahui
tingkat
pemahaman
siswa.
Materi kelas XI yaitu
Sistem
Koordinasi,
selain memiliki banyak
penjelasan, abstrak dan
kompleks juga tidak

SMA Virgo Fidelis

Secara
keseluruhan
materi
biologi
memiliki
banyak
penjelasan.
Banyak
materi
yang
mikroskopis
seperti
jaringan
hewan,
tumbuhan,
virus,
protista,
sistem
koordinasi,
metabolisme
dan
sejenisnya.
Pelaksanaan
PJJ
menambah
siswa
mengalami kesulitan
dalam
memahami
materi karena guru

SMA N 1
Gadingrejo

Pelaksanaan
PJJ
memiliki
banyak
keterbatasan
terutama
pada
kegiatan praktikum
dan
juga
pengawasan guru ke
siswa.
Penyampaian
materi untuk kelas
XII yang kompleks
serta
ditempuh
dengan
waktu
cukup cepat karena
harus
terpotong
dengan ujian juga
semakin

SMA N 1
Kalasan
3.9 Evolusi

Secara
keseluruhan
materi biologi
sulit
untuk
dipahami
siswa.
Penyampaian
materi secara
luring masih
sulit diterima
siswa
maka
besar
kemungkinan
jika siswa sulit
memahami
materi
pada

SMA N 11
Yogyakarta
XI:
3.6
Sistem
Sirkulasi, 3.10
Sistem
Koordinasi
XII:
3.7
pola
hereditas,
3.9 Evolusi
Pembelajaran
luring dengan
alokasi waktu
belajar
yang
cukup banyak
masih sulit bagi
siswa
untuk
memahami
materi,
kemudian pada
saat Pelaksanaan
PJJ selain tidak
bertatap muka,
alokasi waktu
untuk
belajar
juga berkurang
semakin
sulit
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Pertanyaan

SMA N 1 Pringsewu

Bagaimana
upaya
yang
Bapak atau ibu
lakukan untuk
mengatasi
kendala
tersebut?

Pertama memang harus bersabar
dalam melakukan pembelajaran
daring. Sebisa mungkin meberikan
yang terbaik dengan lebih
sederhana
lagi
untuk
menyampaikan
materi
pembelajaran. Kemudian juga
mencoba
model-model
pembelajaran yang sesuai dengan
daring dan mudah diterima oleh
siswa.

Saat mengajar Model
pembelajaran
yang
KD
tersebut digunakan yaitu projeck based
secara
daring learning, Discovery learning atau

SMA N 1 Bergas

SMA Virgo Fidelis

SMA N 1
Gadingrejo
bisa
melakukan tidak menjelaskan dan mempersulit
kegiatan praktikum.
mengontrol
siswa pemahaman.
Kelas
X
materi secara penuh.
klasifikasi
memiliki
banyak bahasa latin,
PJJ
menyebabkan
siswa bingung untuk
memahami sehingga
lebih cenderung untuk
menghafal.
Upaya untuk mengatasi Melalui video, PPT dan Membuat
situasi
masih tergolong sulit. memberikan
belajar supaya tidak
Guru mengajari pelan- pembelajaran
atau tegang dan kaku,
pelan, memang anak penjelasan sesederhana dibawa santai untuk
menjadi jelas tapi mungkin
dengan mengikuti kegiatan
sasaran
kurikulum harapan siswa mampu pembelajaran.
tidak tercapai. Guru memahami
dengan Selain itu mencoba
pun masih meraba-raba mudah.
menerapkan
bagaimana mengajar
pembelajaran yang
yang pas pada PJJ.
menarik
seperti
Karena guru yang
contohnya melalui
sudah tidak muda lagi
video dan PPT yang
terhambat
di
menarik.
pengoperasian TIK.
Media yang digunakan Media yang digunakan WAG,
Google
biasanya
Google biasanya
Google Form,
Google
Classroom, PPT, Zoom Classroom,
PPT, Classroom,

SMA N 1
Kalasan
pelaksanaan
PJJ.

-

SMA N 11
Yogyakarta
pula untuk siswa
menerima
penjelasan dan
memahami
materi.

-

WAG, Google WAG
Classroom, E- Google
Classroom

dan
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JAWABAN
Pertanyaan
model, media,
evaluasi
apa
yang biasanya
Bapak atau ibu
gunakan?

SMA N 1 Pringsewu

problem based learning. Media
yang digunakan biasanya Google
Classroom, PPT, Zoom meeting,
rumah belajar, akan tetapi masih
kesulitan untuk jaringan.
Evaluasi berupa nilai kognitif dari
quiziz atau google form, selain itu
praktikum
biasanya
berupa
portofolio. Sedangkan untuk nilai
keaktifan biasanya melalui diskusi
WA grup, pada saat Zoom, atau
kecekatan
siswa
dalam
mengumpulkan
tugas
dan
presensi. Secara garis besar siswa
disiplin dalam mengumpulkan
tugas. Kadang-kadang juga guru
menemui siswa yang memiliki
jawaban sama persis jadi untuk
menanggulangi hal ini guru
menugaskan untuk tulis tangan
jadi setidaknya siswa membaca
materi.
Bagaimanakah
Siswanya secara keseluruhan
motivasi,
mereka Aktif dalam mengikuti
keaktifan, hasil kegiatan pembelajaran meskipun
belajar
siswa pembelajaran dilakukan secara
saat Bapak atau daring. Memang ada siswa yang

SMA N 1 Bergas
tetapi untuk zoom
biasanya jarang karena
biasanya siswa susah
akses jaringan dan
pulsa.
Evaluasi
yang
didapatkan biasanya
nilai kognitif, selain itu
praktikum yang dapat
diberikan
adalah
praktikum
yang
sederhana tetapi nilai
praktikum
yang
diberikan adalah nilai
yang sangat minim.
Sedangkan untuk nilai
keaktifan atau nilai
sikap
tidak
bisa
menilainya karena guru
tidak secara langsung
melihat anaknya satu
persatu.
Siswa yang memang
pintar, media yang
digunakan saat PJJ
tidak ada masalah
nilainya pasti diatas

SMA Virgo Fidelis

SMA N 1
SMA N 1
Gadingrejo
Kalasan
Zoom tapi untuk zoom Youtube,
Video Learning atau
biasanya jarang karena Conference
dan Moodle
biasanya siswa susah LMS
jaringan,
rumah
Media :
belajar, WAG dan
PPT, Video,
LMS
Gambar,
LKS/LKPD

SMA N 11
Yogyakarta
Media:
PPT,
Video/gambar,
Charta
atau
LKPD

Evaluasi :
Evaluasi :
Pilihan
ganda
Pilihan Ganda, dan isian singkat
Essai
dan
Praktikum

Anak-anak tentunya
kurang
motivasi.
Kegiatan daring ini
malah
semakin
membuat anak kurang

Selama
pembelajaran
daring ini motivasi
belajar siswa masih
tergolong
bagus

Aktif

Aktif
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Pertanyaan

SMA N 1 Pringsewu

SMA N 1 Bergas

SMA Virgo Fidelis

ibu membahas
mengenai KD
tersebut secara
daring?

terlambat tetapi saya ya tetap sabar
dan menagih, kalau memang
belum lengkap ya nanti nilainya
tidak keluar. Hasil belajar juga
cukup bagus ya karena saya selalu
menagih mereka yang nilainya
belum lengkap jadi bisa memenuhi
dengan nilai KKM.

Bagaimanakah
harapan Bapak
atau
ibu
mengenai
pembelajaran
daring?

Harapan untuk yang pertama
mengenai masalah jaringan karena
di Pringsewu jaringan internetnya
masih kurang mendukung. Untuk
model pembelajaran masih banyak
yang bisa di eksplor dan
penggunaannya
buka
hanya

KKM. Tapi untuk
anak-anak
yang
memang kurang dalam
hal motivasi maka anak
ini cinderung malas
biasanya hanya absen
lalu ditinggal pergi.
Maka dari itu banyak
siswa yang nilainya
dibawah KKM setelah
dilakukan
evaluasi
apalagi jika soal yang
diberikan adalah soal
logika. Selain itu guru
juga tidak tahu apakah
siswa
mengerjakan
secara
berkelompok
atau tidak karena
biasanya
banyak
jawaban yang sama.
Harapan saya untuk
kelas XII harusnya
tetap diadakan tatap
muka,
untuk
mempersiapkan ujian.
Untuk pembelajaran
daring jika diterapkan

peduli
terhadap
pemahaman
materi.
Misalnya
sudah
diuploadkan
materi
pembelajaran
siswa
mendownloadnya
untuk dipelajari akan
tetapi guru tidak dapat
menjamin
seluruh
siswa membaca materi
tersebut. ada yang di
download untuk dibaca
dan ada juga yang
mendownload
kemudian tidak di apaapakan. Untuk hasil
belajar tentunya terjadi
penurunan pada saat
pelaksanaan kegiatan
pembelajaran daring.
Harapan
untuk
kegiatan pembelajaran
jarak
jauh
yang
pertama
adalah
jaringan kemudian juga
media yang digunakan
bisa lebih bagus dan

SMA N 1
Gadingrejo
meskipun
tidak
sebagus pada saat
luring karena ya
banyak faktor yang
mempengaruhi
terutama masalah
jaringan akan tetapi
untuk hasil belajar
masih bagus.

SMA N 1
Kalasan

SMA N 11
Yogyakarta

Media
yang
digunakan
bisa
lebih baik lagi
supaya siswa ada
motivasi
untuk
belajar
karena
dengan
media

Adanya
pengembangan
pada Model,
media
dan
evaluasi
pembelajaran.

Adanya
pengembangan
pada
Model,
media
dan
evaluasi
pembelajaran.
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Pertanyaan

SMA N 1 Pringsewu

SMA N 1 Bergas

SMA Virgo Fidelis

google Classroom, zoom, atau
google form. Banyak yang belum
di gunakan hanya saja kita masih
belum terbiasa. Harapannya ada
pelatihan untuk guru supaya dapat
memanfaatkan
media/metode
pembelajaran dengan IT.

pada kelas X dan XI
masih
tidak
ada
masalah,
mungkin
nanti
bisa
diatasi
dengan
penggunaan
media yang bervariasi.

menarik supaya siswa
dapat lebih mudah
memahami dan tertarik
untuk mengikuti KBM
meskipun
dalam
kegiatan PJJ.

SMA N 1
Gadingrejo
pembelajaran yang
bagus
dapat
meningkatkan
motivasi
belajar
siswa.

SMA N 1
Kalasan

SMA N 11
Yogyakarta
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Lampiran 3 Rubrik Penilaian Validasi Media Aplikasi Biology Learning
No
Indikator Penilaian
Rubrik Penilaian
A. Aspek Cara Penggunaan
1. Aplikasi media pembelajaran (4)Apabila secara keseluruhan aplikasi media pembelajaran
dapat digunakan dengan
dapat digunakan dengan mudah.
mudah.
(3)Apabila sebagian besar bagian dari aplikasi media
pembelajaran dapat digunakan dengan mudah.
(2)Apabila hanya beberapa bagian saja dari keseluruhan
aplikasi media pembelajaran yang dapat digunakan dengan
mudah.
(1)Apabila secara keseluruhan dari aplikasi media
pembelajaran tidak dapat digunakan dengan mudah.
2. Pilihan menu pada media (4)Apabila pilihan menu disajikan dengan letak dan ukuran
dapat ditemukan dengan
yang proporsional, disertai dengan keterangan pada media
mudah.
sehingga dapat ditemukan dengan mudah.
(3)Apabila pilihan menu disajikan dengan letak yang
proporsional disertai dengan keterangan pada media
pilihan menu, akan tetapi ukurang menu kurang
proporsional sehingga pengguna sedikit kesulitan memilih
menu.
(2)Apabila pilihan menu disajikan dengan letak yang
proporsional akan tetapi ukuran dan keterangan terlalu
kecil sehingga pengguna mengalami kesulitan untuk
menemukan pilihan menu.
(1) Apabila pilihan menu disajikan dengan tidak proporsional
baik dari segi letak maupun ukuran disertai dengan tidak
adanya keterangan pada media sehingga sangat sulit bagi
pengguna untuk bisa menemukan pilihan menu.
3. Petunjuk penggunaan media (4) Apabila petunjuk penggunaan media pembelajaran mudah
pembelajaran jelas.
terbaca, terstruktur dan rapih.
(3) Apabila petunjuk penggunaan media pembelajaran mudah
terbaca dan terstruktur akan tetapi kurang rapih dalam
penyajian.
(2)Apabila petunjuk penggunaan media pembelajaran
terstruktur akan tetapi sulit untuk dibaca dan penyajiannya
pun kurang rapih.
(1)Apabila petunjuk penggunaan media pembelajaran tidak
terstruktur, tidak mudah dibaca serta penyajian petunjuk
penggunaan yang tidak rapih.
4. Media yang digunakan dapat (4) Apabila media yang digunakan dapat melatih kemandirian
melatih kemandirian peserta
peserta didik dalam proses belajar.
didik dalam proses belajar.
(3) Apabila media yang digunakan cukup dapat melatih
kemandirian peserta didik dalam proses belajar.
(2) Apabila media yang digunakan kurang dapat melatih
kemandirian peserta didik dalam proses belajar.
(1)Apabila media yang digunakan tidak dapat melatih
kemandirian peserta didik dalam proses belajar.
5. Media
dapat
digunakan (4) Apabila media dapat digunakan diberbagai tempat, waktu
secara fleksibel.
dan keadaan.
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Indikator Penilaian

Rubrik Penilaian
(3) Apabila media dapat digunakan di berbagai tempat dan
waktu akan tetapi memiliki keterbatasan penggunaan
dengan keadaan.
(2) Apabila media dapat digunakan di berbagai tempat akan
tetapi memiliki keterbatasan dengan waktu dan keadaan.
(1) Apabila media tidak dapat digunakan di berbagai tempat,
waktu maupun keadaan.

B. Aspek Kelayakan Bahasa
1. Bahasa yang digunakan (4) Apabila bahasa yang digunakan komunikatif.
komunikatif.
(3) Apabila bahasa yang digunakan cukup komunikatif.
(2) Apabila bahasa yang digunakan kurang komunikatif.
(1) Apabila bahasa yang digunakan tidak komunikatif.
2. Penyajian
materi (4) Apabila semua materi disajikan dengan menggunakan
menggunakan bahasa yang
bahasa yang santun, tidak mengandung unsur SARA
santun dan tidak mengurangi
maupun pornografi sehingga tidak mengurangi nilai-nilai
nilai-nilai pendidikan.
pendidikan.
(3)Apabila sebagian besar materi yang disajikan menggunakan
bahasa yang santun, tidak mengandung unsur SARA
maupun pornografi.
(2) Apabila hanya beberapa materi saja yang disajikan dengan
menggunaka bahasa yang santun, tidak mengandung unsur
SARA maupun pornografi.
(1)Apabila keseluruhan dari materi disajikan dengan
menggunakan bahasa yang mengandung unsur SARA dan
pornografi.
3. Bahasa yang digunakan (4)Apabila bahasa yang digunakan sederhana sehingga peserta
sederhana sehingga mudah
didik mudah untuk memahami materi.
untuk dipahami oleh peserta (3) Apabila bahasa yang digunakan cukup sederhana sehingga
didik.
peserta didik tidak kesulitan dalam memahami materi.
(2)Apabila bahasa yang digunakan kurang sederhana sehingga
peserta didik sedikit kesulitan untuk memahami materi.
(1) Apabila bahasa yang digunakan tidak sederhana sehingga
peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami
materi.
4. Penulisan tanda baca sesuai (4) Apabila semua penulisan tanda baca baik titik, koma, titik
dengan kaidah penulisan
dua, tanda buka dan kurung sesuai dengan kaidah
bahasa Indonesia yang baik
penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
dan benar.
(3) Apabila sebagian besar dari tanda baca baik titik, koma,
titik dua, tanda buka dan tutup kurung sesuai dengan
kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
(2) Apabila hanya beberapa dari tanda baca baik titik, koma,
titik dua, tanda buka dan tutup kurung ditulis sesuai dengan
kaida penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
(1) Apabila semua penulisan tanda baca baik titik, koma, titik
duan, tanda buka dan tutup kurung tidak sesuai dengan
kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
5. Penulisan bahasa asing sesuai (4)Apabila semua penulisan bahasa asing disajikan dengan
dengan
kaidah
bahasa
tulisan miring/italic sesuai kaidah bahasa Indonesia yang
baik dan benar.
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6.

7.

8.

9.

Indikator Penilaian
Rubrik Penilaian
Indonesia yang baik dan (3)Apabila sebagian besar penulisan bahasa asing disajikan
benar.
dengan tulisan miring/italic sesuai dengan kaidah bahasa
Indonesia yang baik dan benar.
(2)Apabila hanya beberapa penulisan bahasa asing yang
disajikan dengan tulisan miring/italic sesuai dengan kaidah
bahasa Indonesia yang baik dan benar.
(1)Apabila semua penulisan bahasa asing tidak disajikan
dengan tulisan miring/italic sehingga tidak sesuai dengan
kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Struktur
kalimat
yang (4)Apabila struktur kalimat yang digunakan sesuai dengan
digunakan sesuai dengan
kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
kaidah bahasa Indonesia yang (3)Apabila struktur kalimat yang digunakan cukup sesuai
baik dan benar.
dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
(2)Apabila struktur kalimat yang digunakan kurang sesuai
dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
(1)Apabila struktur kalimat yang digunakan tidak sesuai
dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Ejaan yang digunakan sesuai (4)Apabila secara keseluruhan ejaan yang digunakan sesuai
dengan Pedoman Umum
dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)
Ejaan Bahasa Indonesia
tidak ada kurang ataupun huruf yang berlebih.
(PUEBI).
(3)Apabila sebagian besar dari ejaan yang digunakan sesuai
dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)
tidak ada kurang ataupun huruf yang berlebih.
(2)Apabila hanya beberapa dari keseluruhan ejaan yang
dugunakan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia (PUEBI) tidak ada kurang ataupun huruf yang
berlebih.
(1)Apabila secara keseluruhan ejaan yang digunakan tidak
sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia
(PUEBI).
Bahasa yang digunakan dapat (4)Apabila bahasa yang digunakan dapat mendorong
mendorong
kreativitas
kreativitas peserta didik.
peserta didik.
(3)Apabila bahasa yang digunakan cukup dapat mendorong
kreativitas peserta didik.
(2)Apabila bahasa yang digunakan kurang dapat mendorong
kreativitas peserta didik.
(1)Apabila bahasa yang digunakan tidak dapat mendorong
kreativitas peserta didik.
Penulisan daftar pustaka (4)Apabila semua penulisan daftar pustaka sesuai dengan
sesuai dengan kaidah bahasa
kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Indonesia yang baik dan (3) Apabila sebagian besar cara penulisan daftar pustaka sesuai
benar.
dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
(2) Apabila hanya beberapa dari keseluruhan penulisan daftar
pustaka yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang
baik dan benar.
(1)Apabila tidak ada penulisan daftar pustaka yang sesuai
dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
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10.

C.
1.

2.

3.

4.

Indikator Penilaian
Rubrik Penilaian
Tidak terdapat kata yang (4)Apabila semua kata yang digunakan pada media tidak ada
ambigu atau kata yang dapat
sama sekali yang terkesan ambigu atau kata yang dapat
menimbulkan
penafsiran
menimbukan penafsiran ganda.
ganda.
(3)Apabila sebagian besar kata yang digunakan pada media
tidak memiliki makna yang ambigu atau yang dapat
menimbulkan penafsiran ganda.
(2)Apabila hanya beberapa kata saja dari keseluruhan
penggunaan kata pada media tidak memiliki makna yang
ambigu atau yang dapat menimbulkan penafsiran ganda.
(1)Apabila semua kata yang digunakan pada media
mengerucut pada kata ambigu atau kata yang dapat
menimbulkan penafsiran ganda.
Aspek Tampilan
Tampilan awal pada media (4)Apabila tampilan awal pada media sederhana, dapat
menarik
memberikan gambaran isi materi dan kreatif.
(3)Apabila tampilan awal pada media sederhana dan dapat
memberikan gambaran dari isi materi akan tetapi kurang
kreatif.
(2)Apabila tampilan awal media sangat sederhana akan tetapi
dapat memberikan gambaran dari materi dan masih cukup
kreatif.
(1) Apabila tampilan awal media sangat sederhana, tidak dapat
memberikan gambaran dari isi materi dan tidak kreatif.
Penempatan gambar materi
(4)Apabila penggunaan dan penempatan gambar tidak
mengganggu fokus pengguna dan objek lain.
(3)Apabila penggunaan dan penempatan gambar sedikit
mempengaruhi fokus pengguna dan tidak mengganggu
objek lain.
(2)Apabila penggunaan dan penempatan gambar cukup
mempengaruhi fokus pengguna dan mengganggu objek
lain.
(1)Apabila penggunaan dan penempatan gambar sangat
mempengaruhi fokus dan mengganggu objek lain.
Perpaduan atau kombinasi (4) Apabila perpaduan atau kombinasi warna yang digunakan
warna yang digunakan selaras
selaras, tidak gelap dan tidak kontras antara warna latar
antara warna latar dengan
dengan warna objek.
warna objek.
(3) Apabila perpaduan atau kombinasi warna yang digunakan
cukup selaras, tidak kontras dan sedikit gelap antara warna
latar dengan warna objek.
(2) Apabila perpaduan atau kombinasi warna yang digunakan
kurang selaras, sedikit gelap dan kontras antara warna latar
dengan warna objek.
(1) Apabila perpaduan atau kombinasi warna yang digunakan
tidak selaras, gelap dan kontras antara warna latar dengan
warna objek.
Gambar yang ditampilkan (4)Apabila semua gambar yang ditampilkan berwarna,
menarik.
memiliki resolusi gambar yang jelas dan porsi ukuran
gambar sesuai antara panjang dan lebar.
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No

Indikator Penilaian

5.

Jenis tulisan yang digunakan
bervariasi sehingga dapat
menarik perhatian peserta
didik dan mudah dibaca.

6.

Warna tulisan teks yang
digunakan tepat sehingga
mudah dibaca.

7.

Tombol navigasi
untuk dipahami

mudah

D. Aspek Konten/Isi
1. Judul
aplikasi
media
pembelajaran yang digunakan
memberikan gambaran umum
aplikasi yang dibuat.

Rubrik Penilaian
(3)Apabila beberapa dari keseluruhan gambar yang
ditampilkan memiliki resolusi gambar yang sedikit ngeblur
akan tetapi masih berwarna dan porsi ukuran sesuai.
(2)Apabila sebagian besar dari gambar yang ditampilkan
memiliki warna yang kusam dan resolusi gambar yang
ngeblur namun porsi ukuran masi sesuai.
(1)Apabila semua gambar yang ditampilkan tidak berwarna
dengan resolusi gambar yang ngeblur dan porsi ukuran
yang tidak sesuai.
(4)Apabila jenis tulisan yang digunakan bervariasi sehingga
dapat menarik perhatian peserta didik dan mudah dibaca.
(3)Apabila jenis tulisan yang digunakan cukup bervariasi
sehingga dapat menarik perhatian peserta didik untuk
membaca.
(2)Apabila jenis tulisan yang digunakan kurang bervariasi
sehingga peserta didik kurang tertarik untuk membaca.
(1)Apabila jenis tulisan yang digunakan tidak bervariasi
sehingga peserta didik tidak tertarik untuk dibaca.
(4) Apabila semua warna tulisan teks yang digunakan tepat dan
tidak kontras dengan background sehingga mudah dibaca.
(3) Apabila hanya beberapa dari keseluruhan tulisan teks yang
digunakan kurang tepat dan sedikit kontras dengan
background.
(2)Apabila sebagian besar dari keseluruhan bacaan, warna
tulisan teks yang digunakan kurang tepat dan sedikit
kontras dengan background.
(1)Apabila semua warna tulisan teks yang digunakan tidak
tepat dan kontras dengan background sehingga sulit untuk
dibaca.
(4)Apabila semua tombol navigasi yang digunakan mudah
untuk dipahami.
(3)Apabila beberapa dari semua tombol navigasi yang
digunakan tidak mudah untuk dipahami.
(2)Apabila sebagian besar dari semua tombol navigasi yang
digunakan tidak mudah untuk dipahami.
(1)Apabila semua tombol navigasi yang digunakan tidak
mudah untuk dipahami.
(4)Apabila judul aplikasi media pembelajaran yang digunakan
dapat memberikan gambaran umum isi dari aplikasi yang
dibuat dan sesuai dengan mata pelajaran yang dipelajari.
(3)Apabila judul aplikasi media pembelajaran yang digunakan
cukup dapat memberikan gambaran umum isi dari aplikasi
yang dibuat dan mata pelajaran yang dipelajai.
(2)Apabila judul aplikasi media pembelajaran yang digunakan
kurang dapat memberikan gambaran umum isi dari
aplikasi yang dibuat.
(1)Apabila judul aplikasi media pembelajaran yang digunakan
tidak dapat memberikan gambaran umum isi dari aplikasi
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Indikator Penilaian

2.

Materi yang disajikan sesuai
dengan Kompetensi Dasar.

3.

Materi yang disampaikan
sesuai dengan Indikator
Pencapaian Kompetensi.

4.

Penjelasan
materi
yang
disajikan sesuai dengan
definisi yang ada pada
sumber
referensi
dalam
bidang ilmu biologi.

5.

Materi sistem koordinasi
manusia disajikan secara
detail.

6.

Tujuan
pembelajaran
disampaikan dengan jelas dan
sesuai dengan materi.

Rubrik Penilaian
yang dibuat dan tidak sesuai dengan mata pelajaran yang
dipelajari
(4)Apabila keseluruhan materi yang disajikan sesuai dengan
Kompetensi Dasar.
(3)Apabila 25% dari keseluruhan materi yang disajikan ada
yang tidak sesuai dengan Kompetensi Dasar.
(2)Apabila 50% dari materi yang disajikan tidak sesuai dengan
salah satu poin Kompetensi Dasar yang ada.
(1)Apabila 75% dari keseluruhan materi yang disajikan tidak
sesuai dengan Kompetensi Dasar.
(4)Apabila semua materi yang disampaikan sesuai dengan
Indikator Pencapaian Kompetensi.
(3)Materi yang disampaikan sesuai dengan Indikator
Pencapaian Kompetensi, akan tetapi terdapat beberapa
poin yang kurang tepat maksimal 20% dari total
keseluruhan indokator.
(2) Materi yang disampaikan kurang sesuai dengan Indikator
Pencapaian Kompetensi maksimal 50% dari total
keseluruhan indikator.
(1) Apabila materi yang disampaikan tidak sesuai dengan
Indikator Pencapaian Kompetensi yang ada.
(4) Apabila semua pengertian materi yang disajikan sesuai
dengan definisi yang ada pada sumber referensi dalam
bidang ilmu biologi.
(3) Terdapat beberapa penjelasan materi yang disajikan kurang
sesuai dengan definisi yang ada pada sumber referensi
dalam bidang ilmu biologi.
(2) Sebagian besar penjelasan materi yang disajikan kurang
sesuai dengan definisi yang ada pada sumber referensi
dalam bidang ilmu biologi.
(1) Apabila semua penjelasan materi yang disajikan tidak
sesuai dengan definisi yang ada pada sumber referensi
dalam bidang ilmu biologi.
(4) Apabila cakupan materi sistem koordinasi manusia yang
disajikan rinci, dan lengkap.
(3) Apabila cakupan materi sistem koordinasi manusia yang
disajikan sudah lengkap akan tetapi sedikit kurang rinci.
(2) Apabila cakupan materi sistem koordinasi manusia yang
disajikan kurang lengkap dan detail.
(1) Apabila cakupan materi sistem koordinasi manusia yang
disajikan tidak lengkap dan tidak detail.
(4) Apabila semua tujuan pembelajaran yang ada pada aplikasi
pembelajaran mudah dibaca, runtut dan sesuai dengan
materi yang disajikan.
(3) Apabila beberapa tujuan pembelajaran yang ada pada
aplikasi media pembelajaran kurang jelas untuk di baca
maksimal 20% dari jumlah tujuan pembelajaran namun
masih sesuai dengan materi yang disajikan.
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Indikator Penilaian

7.

Kunci jawaban yang disajikan
sesuai dengan materi yang
dibahas.

8.

Kejelasan peta konsep materi
yang disajikan.

9.

Gambar yang ditampilkan
jelas dan selaras dengan
materi sehingga mampu
membantu
siswa
untuk
memperjelas materi.

10.

Video
yang
digunakan
mampu mendukung peserta
didik untuk mempermudah
dalam memahami materi
pembelajaran.

Rubrik Penilaian
(2) Sebagian besar tujuan pembelajaran yang ada pada aplikasi
media pembelajaran kurang jelas untuk dibaca dan kurang
sesuai dengan materi maksimal 50% dari jumlah tujuan
pembelajaran.
(1) Apabila semua tujuan pembelajaran yang disajikan pada
aplikasi media pembelajaran tidak jelas baik dari segi
keterbacaan maupun kesesuaian materi.
(4)Apabila semua kunci jawaban yang disajikan sesuai dengan
materi yang dibahas.
(3)Apabila sebagian besar dari keseluruhan kunci jawab
disajikan sesuai dengan materi yang dibahas.
(2) Apabila hanya beberapa dari keseluruhan kunci jawaban
yang disajikan sesuai dengan materi yang dibahas.
(1)Apabila secara keseluruhan dari kunci jawaban yang
disajikan tidak sesuai dengan materi yang dibahas.
(4) Apabila semua tampilan peta konsep materi yang disajikan
mudah dibaca, memiliki alur yang jelas dan mudah
dimengerti.
(3) Apabila beberapa poin dari keseluruhan peta konsep materi
masih ada yang kurang jelas saat di baca akan tetapi alur
yang disajikan sudah jelas.
(2) Apabila sebagian besar peta konsep materi yang disajikan
kurang jelas.
(1) Apabila peta konsep materi yang disajikan tidak jelas.
(4) Apabila semua gambar yang ditampilkan menarik, resolusi
jelas dan selaras dengan materi sehingga mampu
membantu siswa untuk memperjelas materi.
(3) Apabila beberapa dari semua gambar yang ditampilkan
kurang menarik, akan tetapi resolusi jelas dan selaras
dengan materi sehingga cukup membantu siswa untuk
memperjelas materi.
(2) Apabila sebagian besar resolusi gambar kurang jelas dan
kurang menarik akan tetapi selaras dengan materi sehingga
siswa sedikit kesulitan untuk memperjelas materi.
(1) Apabila semua gambar yang ditampilkan memiliki resolusi
gambar yang tidak jelas dan kurang menarik akan tetapi
masih selaras dengan materi akibatnya siswa mengalami
kesulitan untuk memperjelas materi.
(4) Apabila semua video yang digunakan sesuai dengan
materi, mudah dipahami dan menarik sehingga dapat
mendukung peserta didik untuk mempermudah dalam
pemahaman materi pembelajaran.
(3) Apabila beberapa video yang digunakan sesuai dengan
materi dan mudah dipahami sehingga dapat mendukung
peserta didik untuk mempermudah dalam pemahaman
materi pembelajaran akan tetapi video yang disajikan
kurang menarik.
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Indikator Penilaian

11.

Soal evaluasi dan soal pada
permainan teka-teki silang
yang disajikan sesuai dengan
materi yang diberikan.

12.

Penggunaan bahasa biologi
atau bahasa latin sudah
tercantum dengan jelas.

13.

Tingkat kesulitan soal latihan
maupun
soal
evaluasi
pembelajaran sesuai dengan
perkembangan
kognitif
peserta didik SMA.

14.

Referensi bacaan/jurnal yang
diberikan selaras dengan
materi yang di jelaskan.

Rubrik Penilaian
(2) Apabila sebagian besar video yang digunakan kurang
sesuai dengan materi yang disajikan sehingga peserta didik
sulit untuk memahami materi pembelajaran.
(1) Apabila semua video yang digunakan tidak sesuai dengan
materi yang disajikan sehingga tidak dapat mendukung
peserta didik untuk memahami materi pembelajaran.
(4) Apabila semua soal evaluasi dan soal pada permainan tekateki silang yang disajikan sesuai dengan materi yang
diberikan.
(3) Apabila hanya sebagian besar dari keseluruhan soal yang
disajikan sesuai dengan materi yang di berikan.
(2) Apabila hanya beberapa soal saja yang disajikan sesuai
dengan materi yang diberikan.
(1) Apabila semua soal yang disajikan tidak sesuai dengan
materi yang diberikan.
(4) Apabila semua penggunaan bahasa biologi atau bahasa
latin sudah tercantum dengan jelas baik cara penulisan,
bentuk tulisan maupun ketepatan dalam penempatan
tulisan.
(3)Apabila beberapa dari penggunaan bahasa biologi atau
bahasa latin baik cara penulisan, bentuk tulisan maupun
penempatan tulisan sudah cukup jelas.
(2) Apabila sebagian besar penggunaan bahasa biologi atau
bahasa latin masih kurang jelas baik dari segi bentuk
tulisan, cara penulisan maupun penempatan tulisan.
(1) Apabila semua penggunaan bahasa biologi atau bahasa
latin tidak jelas baik dari segi bentuk tulisan, cara penulisan
maupun penampilan tulisan.
(4) Apabila tingkat kesulitan soal latihan maupun soal evaluasi
pembelajaran sesuai dengan perkembangan kognitif
peserta didik SMA.
(3) Apabila sebagian besar dari total keseluruhan soal
memiliki tingkat kesulitan yang sesuai dengan
perkembangan kognitif peserta didik SMA.
(2) Apabila hanya terdapat beberapa dari keseluruhan soal
yang ada pada media memiliki tingkat kesulitan yang
sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik SMA.
(1) Apabila semua soal yang ada pada media pembelajaran
tidak sesuai dengan perkembangan kognitif peserta didik
SMA.
(4) Apabila semua referensi bacaan/jurnal yang diberikan
selaras dengan materi yang di jelaskan.
(3) Apabila beberapa dari keseluruhan referensi bacaan/jurnal
yang diberikan cukup selaras dengan materi yang di
jelaskan.
(2) Apabila sebagian besar dari keseluruhan referensi
bacaan/jurnal yang diberikan kurang selaras dengan materi
yang di jelaskan.
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Indikator Penilaian

15.

Materi
yang
disajikan
mengenai sistem koordinasi
manusia ditampilkan secara
sistematis.

16.

Keakuratan materi baik dari
segi konsep, teori maupun
fakta.

Rubrik Penilaian
(1) Apabila semua referensi bacaan/jurnal yang diberikan
tidak selaras dengan materi yang di jelaskan.
(4) Apabila semua materi mengenai sistem koordinasi
manusia ditampilkan/disajikan secara sistematis.
(3) Apabila sebagian besar materi sistem koordinasi manusia
ditampilkan/disajikan seecara sistematis.
(2) Apabila hanya beberapa topik materi mengenai sistem
koordinasi manusia yang ditampilkan/disajikan secara
sistematis.
(1) Apabila semua materi mengenai sistem koordinasi manusia
ditampilkan/disajikan dengan tidak sistematis.
(4) Apabila semua materi yang ditampilkan akurat baik dari
segi konsep, teori maupun fakta.
(3) Apabila terdapat sebagaian besar materi yang dapat
ditampilkan secara akurat baik dari segi konsep, teori
maupun fakta.
(2) Apabila hanya terdapat beberapa materi saja yang dapat
ditampilkan secara akurat baik dari segi konsep, teori
maupun fakta.
(1) Apabila semua materi yang ditampilkan tidak akurat baik
dari segi konsep, teori maupun fakta.

E. Aspek Kelengkapan Penyajian
1. Terdapat Pendahuluan dan (4) Apabila terdapat pendahuluan dan profil peneliti yang
Profil Peneliti
disajikan secara lengkap, mudah di baca dan jelas
(3) Apabila pendahuluan dan profil peneliti yang disajikan
kurang lengkap, singkat dan kurang jelas.
(2) Apabila hanya terdapat salah satu saja dari pendahuluan
atau profil peneliti yang disajikan.
(1) Apabila tidak terdapat pendahuluan dan profil peneliti pada
aplikasi media pembelajaran yang dibuat.
2. Evaluasi
pembelajaran (4) Apabila bentuk evaluasi dan/atau latihan soal yang
dan/atau latihan soal dalam
diberikan bervariasi dan menyenangkan.
bentuk pilihan ganda dan (3) Bentuk evaluasi dan/atau latihan soal yang diberikan cukup
permainan teka-teki silang
variasi dan menyenangkan.
untuk mengetahui sekaligus (2) Bentuk evaluasi dan/atau latihan soal yang diberikan
meningkatkan pemahaman
kurang variasi akan tetapi menyenangkan.
materi.
(1) Bentuk latihan soal yang diberikan tidak variasi dan tidak
menyenangkan.
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Lampiran 4 Surat Izin Wawancara Analisis Kebutuhan di SMA Negeri 1
Gadingrejo
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Lampiran 5 Surat Izin Wawancara Analisis Kebutuhan di SMA Negeri 1
Pringsewu
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Lampiran 6 Surat Izin Wawancara Analisis Kebutuhan di SMA Negeri 1 Bergas

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
137

Lampiran 7 Surat Izin Wawancara Analisis Kebutuhan di SMA Negeri 1 Kalasan
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Lampiran 8 Surat Izin Wawancara Analisis Kebutuhan di SMA Negeri 11
Yogyakarta
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Lampiran 9 Surat Izin Wawancara Analisis Kebutuhan di SMA Virgo Fidelis
Bawen
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Lampiran 10 Surat Izin Validasi Produk SMA Negeri 1 Gadingrejo
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Lampiran 11 Surat Izin Validasi Produk SMA Xaverius Pringsewu

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
142

Lampiran 12 Lembar Kuesioner Validasi
a. Lembar validasi Materi
PENGEMBANGAN APLIKASI BIOLOGY LEARNING SEBAGAI MEDIA
PEMBELAJARAN BERBASIS ANDROID PADA MATERI SISTEM
KOORDINASI MANUSIA KELAS XI SMA

Oleh Ahli Materi
Identitas Peneliti
Nama/NIM

: Dwi Marniasih/171434008

Pembimbing : Hendra Michael Aquan, S.Si.,MenvMgmt.
Instansi

: FKIP (Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan) Sanata Dharma

Yogyakarta

Identitas Validator
Nama

:...........................................................................................................

NIP/NIS

:...........................................................................................................

Instansi

:...........................................................................................................

Hari/Tanggal :...........................................................................................................

A. Tujuan
Lembar validasi ini ditujukan untuk mengetahui kelayakan dan
menerima kritik serta saran dari validator materi pada pokok bahasan sistem
koordinasi manusia untuk peserta didik kelas XI SMA. Adanya validasi ini
akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas
pengembangan aplikasi Biology Learning berbasis android sebagai media
pembelajaran.
B. Petunjuk
- Validator diminta untuk memberikan pendapatnya pada setiap pernyataan
yang disediakan peneliti dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom
yang telah disediakan.
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- Komentar dan saran dari validator dapat dituliskan pada lembar yang telah
disediakan.
- Pada bagian kesimpulan validator dapat memberikan tanda centang (√) pada
kolom pernyataan yang sudah disediakan.
- Petunjuk Penskoran Kategori:
Skor Nilai

Interprestasi

4

Sangat Baik

3

Baik

2

Kurang Baik

1

Sangat Kurang Baik

Atas ketersediaan waktu yang diberikan untuk mengisi validasi ini,
peneliti ucapkan terimakasih.
C. Lembar validasi Materi Sistem Koordinasi Manusia
No

Indikator Penilaian

A
1.

Aspek Isi Materi
Materi yang disajikan sesuai
dengan Kompetensi Dasar.
Kejelasan peta konsep materi
yang disajikan.
Materi yang disampaikan sesuai
dengan Indikator Pencapaian
Kompetensi.
Penjelasan materi yang disajikan
sesuai dengan definisi yang ada
pada sumber referensi dalam
bidang ilmu biologi.
Materi sistem koordinasi manusia
disajikan secara detail.
Penggunaan bahasa biologi atau
bahasa latin sudah tercantum
dengan jelas.
Kunci jawaban yang disajikan
sesuai dengan materi yang
dibahas.
Materi yang disajikan mengenai
sistem
koordinasi
manusia
ditampilkan secara sistematis.
Adanya tujuan pembelajaran
pada media yang dibuat.

1

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Nilai
2 3

Komentar
4
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No

Indikator Penilaian
1

Nilai
2 3

Komentar
4

10. Soal evaluasi dan soal pada
permainan teka-teki silang yang
disajikan sesuai dengan materi
yang diberikan.
11. Gambar yang ditampilkan selaras
dengan materi sehingga mampu
membantu
siswa
untuk
memperjelas materi.
12. Contoh yang disajikan sesuai
dengan materi yang dijelaskan
sehingga dapat membantu siswa
dalam memahami materi.
13. Tujuan pembelajaran yang ada
pada media aplikasi pembelajaran
jelas dan sesuai dengan materi.
14. Video yang digunakan mampu
mendukung peserta didik untuk
mempermudah dalam memahami
materi pembelajaran
15. Tingkat kesulitan soal latihan
maupun
soal
evaluasi
pembelajaran sesuai dengan
perkembangan kognitif peserta
didik SMA.
16. Referensi bacaan/jurnal yang
diberikan selaras dengan materi
yang di jelaskan.
17. Keakuratan materi baik dari segi
konsep, teori maupun fakta.
B. Aspek Kelengkapan Penyajian
1. Terdapat Pendahuluan dan Profil
Peneliti
Jumlah Skor yang diperoleh: Total Aspek A + Total Aspek B
Rata-Rata: Jumlah skor yang diperoleh : Jumlah keseluruhan item
Jumlah Keseluruhan item = 18
Keterangan:
4 = Sangat Baik
3 = Baik
2 = Kurang Baik
1 = Sangat Kurang Baik

Komentar secara umum dan Saran untuk Perbaikan
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Kesimpulan:
Materi yang terdapat dalam aplikasi media pembelajaran Biology
Learning berbasis Android

materi Sistem Koordinasi Manusia ini

dinyatakan:
(

) Layak untuk digunakan tanpa revisi

(

) Layak untuk digunakan dengan revisi sesuai saran

(

) Tidak layak untuk digunakan

Yogyakarta,

Juni 2021

Validator Ahli Materi

(....................................)
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b. Lembar Validai Media TI

PENGEMBANGAN APLIKASI BIOLOGY LEARNING SEBAGAI MEDIA
PEMBELAJARAN BERBASIS ANDROID PADA MATERI SISTEM
KOORDINASI MANUSIA
Oleh Ahli Media TI
Identitas Peneliti
Nama/NIM

: Dwi Marniasih/171434008

Pembimbing : Hendra Michael Aquan, S.Si.,MenvMgmt.
Instansi

: FKIP (Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan) Sanata Dharma

Identitas Validator
Nama

:.......................................................................................................

NIP/NIS

:.......................................................................................................

Instansi

:.......................................................................................................

Hari/Tanggal :.......................................................................................................

A. Tujuan
Lembar validasi ini ditujukan untuk mengetahui kelayakan dan
menerima kritik serta saran dari validator media pada produk pengembangan
aplikasi yang dibuat oleh peneliti untuk pokok bahasan sistem koordinasi
manusia kelas XI SMA. Adanya validasi ini akan sangat bermanfaat untuk
memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengembangan aplikasi Biology
Learning berbasis android sebagai media pembelajaran.
B. Petunjuk
-

Validator diminta untuk memberikan pendapatnya pada setiap pernyataan
yang disediakan peneliti dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom
yang telah disediakan

-

Komentar dan saran dari validator dapat dituliskan pada lembar yang telah
disediakan.
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- Pada bagian kesimpulan validator dapat memberikan tanda centang (√) pada
kolom pernyataan yang sudah disediakan.
-

Petunjuk Penskoran Kategori:
Skor Nilai

Interprestasi

4

Sangat Baik

3

Baik

2

Kurang Baik

1

Sangat Kurang Baik

Atas ketersediaan waktu yang diberikan untuk mengisi validasi ini,
peneliti ucapkan terimakasih.
C. Kuesioner validasi Pengembangan Aplikasi Biology Learning Sebagai Media
Pembelajaran Berbasis Android Pada Materi Sistem Koordinasi Manusia Kelas
XI SMA
No

Indikator Penilaian
1

A. Aspek Perangkat
1. Pengoperasian aplikasi sederhana
2. Media pembelajaran dapat di instal
pada software android
3. Fleksibel/dapat digunakan diberbagai
tempat, waktu dan keadaan.
B. Tampilan Pada Layar
1. Desain media memberikan kesan
positif sehingga mampu menarik minat
belajar
2. Letak tombol atau ikon konsisten
3. Jenis huruf yang digunakan bervariasi
4. Kesesuaian warna tampilan isi dengan
background
C. Penyajian
1. Terdapat petunjuk penggunaan media
2. Penyajian
media
pada
materi
dilakukan secara runtut
3. Tombol navigasi mudah dipahami
4. Penyajian gambar menarik
5.

Judul aplikasi media pembelajaran
jelas dan dapat memberikan gambaran
umum isi dari media yang dibuat.
D. Aksesibilitas
1. Kemudahan memilih menu sajian
2. Kebebasan memilih menu sajian

Nilai
2 3

Komentar
4
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No

Indikator Penilaian
1

3.

4.

Nilai
2 3

Komentar
4

Penggunaan media dapat melatih
kemandirian peserta didik dalam
proses belajar
Media dapat digunakan secara
berulang-ulang.

Komentar secara umum dan Saran untuk Perbaikan
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Kesimpulan:
Pengembangan aplikasi Biology Learning sebagai media pembelajaran
berbasis Android pada materi Sistem Koordinasi Manusia ini dinyatakan:
(

) Layak untuk digunakan tanpa revisi

(

) Layak untuk digunakan dengan revisi sesuai saran

(

) Tidak layak untuk digunakan
Yogyakarta,.....................2021
Validator

(............................................)
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c. Lembar Validasi Guru/Ahli Pembelajaran

PENGEMBANGAN APLIKASI BIOLOGY LEARNING SEBAGAI MEDIA
PEMBELAJARAN BERBASIS ANDROID PADA MATERI SISTEM
KOORDINASI MANUSIA KEAS XI SMA
Oleh Guru
Identitas Peneliti
Nama/NIM

: Dwi Marniasih/171434008

Pembimbing : Hendra Michael Aquan, S.Si.,MenvMgmt.
Instansi

: FKIP (Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan) Sanata Dharma

Yogyakarta

Identitas Validator
Nama:.......................................................................................................................
NIP/NIS:..................................................................................................................
Instansi:.....................................................................................................................
Hari/Tanggal:...........................................................................................................

A. Tujuan
Lembar validasi ini ditujukan untuk mengetahui kelayakan dan
menerima kritik serta saran dari validator pada kevalidan media pembelajaran
sistem koordinasi manusia untuk peserta didik kelas XI SMA. Adanya validasi
ini akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas
pengembangan aplikasi Biology Learning berbasis android pada materi Sistem
Koordinasi Manusia.
B. Petunjuk
- Validator diminta untuk memberikan pendapatnya pada setiap pernyataan
yang disediakan peneliti dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom
yang telah disediakan.
- Komentar dan saran dari validator dapat dituliskan pada lembar yang telah
disediakan.
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- Pada bagian kesimpulan validator dapat memberikan tanda centang (√) pada
tempat pernyataan yang sudah disediakan.
- Petunjuk Penskoran Kategori:
Skor Nilai

Interprestasi

4

Sangat Baik

3

Baik

2

Kurang Baik

1

Sangat Kurang Baik

Atas ketersediaan waktu yang diberikan untuk mengisi validasi ini,
penulis ucapkan terimakasih.
C. Lembar Validasi Materi
No

Indikator Penilaian
1

A. Aspek Cara Penggunaan
1. Aplikasi media pembelajaran
dapat digunakan dengan mudah.
2. Pilihan menu pada media dapat
ditemukan dengan mudah.
3. Petunjuk penggunaan media
pembelajaran jelas.
4. Media yang digunakan dapat
melatih kemandirian peserta
didik dalam proses belajar.
5. Media dapat digunakan secara
fleksibel.
B. Aspek Kelayakan Bahasa
1. Bahasa
yang
digunakan
komunikatif.
2. Penyajian materi menggunakan
bahasa yang santun dan tidak
mengurangi
nilai-nilai
pendidikan.
3. Bahasa
yang
digunakan
sederhana sehingga mudah
untuk dipahami oleh peserta
didik.
4. Penulisan tanda baca sesuai
dengan kaidah penulisan bahasa
Indonesia yang baik dan benar.
5. Penulisan bahasa asing sesuai
dengan kaidah bahasa Indonesia
yang baik dan benar.

Nilai
2 3

Komentar
4
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No

Indikator Penilaian
1

6.

Struktur
kalimat
yang
digunakan sesuai dengan kaidah
bahasa Indonesia yang baik dan
benar.
7. Ejaan yang digunakan sesuai
dengan Pedoman Umum Ejaan
Bahasa Indonesia (PUEBI).
8. Bahasa yang digunakan dapat
mendorong kreativitas peserta
didik.
9. Penulisan daftar pustaka sesuai
dengan kaidah bahasa Indonesia
yang baik dan benar.
10. Tidak terdapat kata yang
ambigu atau kata yang dapat
menimbulkan penafsiran ganda.
C. Aspek Tampilan
1. Tampilan awal pada media
menarik
2. Penggunaan atau penempatan
gambar tidak mengganggu
objek lain.
3. Perpaduan atau kombinasi
warna yang digunakan selaras
antara warna latar dengan warna
objek.
4. Gambar yang ditampilkan
menarik.
5. Jenis tulisan yang digunakan
bervariasi
sehingga
dapat
menarik perhatian peserta didik
dan mudah dibaca.
6. Warna tulisan teks yang
digunakan
tepat
sehingga
mudah dibaca.
7. Tombol navigasi mudah untuk
dipahami
D. Aspek Konten/Isi
1. Judul
aplikasi
media
pembelajaran yang digunakan
memberikan gambaran umum
aplikasi yang dibuat.
2. Materi yang disajikan sesuai
dengan Kompetensi Dasar.
3. Materi yang disampaikan sesuai
dengan Indikator Pencapaian
Kompetensi.

Nilai
2 3

Komentar
4
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No

Indikator Penilaian
1

4.

Penjelasan
materi
yang
disajikan sesuai dengan definisi
yang berlaku dalam sumber
referensi bidang ilmu biologi.
5. Materi
sistem
koordinasi
manusia disajikan secara detail.
6. Tujuan
pembelajaran
disampaikan dengan jelas dan
sesuai dengan materi.
7. Kunci jawaban yang disajikan
sesuai dengan materi yang
dibahas.
8. Materi yang disajikan mengenai
sistem koordinasi manusia
ditampilkan secara sistematis.
9. Gambar yang ditampilkan
selaras dengan materi sehingga
mampu membantu siswa untuk
memperjelas materi.
10. Video yang digunakan mampu
mendukung peserta didik untuk
mempermudah
dalam
memahami materi.
11. Soal evaluasi dan soal pada
permainan teka-teki silang yang
disajikan sesuai dengan materi
yang diberikan.
12. Penggunaan bahasa biologi atau
bahasa latin sudah tercantum
dengan jelas.
13. Tingkat kesulitan soal latihan
maupun
soal
evaluasi
pembelajaran sesuai dengan
perkembangan kognitif peserta
didik SMA.
14. Referensi bacaan/jurnal yang
diberikan selaras dengan materi
yang di jelaskan.
E. Aspek Kelengkapan Penyajian
1. Terdapat Pendahuluan dan
Profil Peneliti
2. Evaluasi pembelajaran dan/atau
latihan soal disajikan dalam
bentuk pilihan ganda dan
permainan teka-teki silang
untuk mengetahui sekaligus
meningkatkan
pemahaman
materi.

Nilai
2 3

Komentar
4
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Komentar secara umum dan Saran untuk perbaikan
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

Kesimpulan:
Pengembangan aplikasi media pembelajaran Biology Learning berbasis
Android materi Sistem Koordinasi Manusia ini dinyatakan:
(

) Layak untuk digunakan tanpa revisi

(

) Layak untuk digunakan dengan revisi sesuai saran

(

) Tidak layak untuk digunakan

Pringsewu,...............2021
Validator

(............................................)
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Lampiran 13 Hasil Validasi dari Ibu Y.M.L.F selaku Dosen Ahli Materi
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Lampiran 14 Hasil Validasi dari Bapak R.A.N selaku Dosen Ahli Media TI
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Lampiran 15 Hasil Validasi dari Ibu L.K SMA Xaverius Pringsewu
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Lampiran 16 Hasil Validasi dari Bapak B.E.S SMA Negeri 1 Gadingrejo
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Lampiran 17 Silabus Kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh Materi Sistem Koordinasi Manusia Kelas XI
SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA ILMU ALAM
MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA MELALUI SISTEM DARING
Satuan Pendidikan

: Sekolah Menengah Atas (SMA)

Kelas

: XI MIPA

Materi

: Sistem Koordinasi Manusia

Tahun Ajaran

: 2021/2022

KI (1) :Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
KI (2) :Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai)
santun, responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam
pergaulan dunia.
KI (3) :Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
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kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI (4) :Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.
KD
3.10

Menganalisis
hubungan antara
struktur jaringan
penyusun organ
pada
sistem
koordinasi (saraf,
hormone dan alat
indera)
dalam
kaitannya dengan
mekanisme
koordinasi
dan
regulasi
serta
gangguan fungsi
yang dapat terjadi
pada
sistem
koordinasi
manusia.

IPK

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

3.10.1.Menguraikan struktur dan fungsi
neuron, sel neuroglia dan sinapsis.
3.10.2.Menganalisis mekanisme penghantar
implus.
3.10.3.Membandingkan mekanisme gerak
sadar dan gerak refleks.
3.10.4.Membandingkan sistem saraf pusat
dan sistem saraf tepi.
3.10.5.Mendiagnosis kelainan atau gangguan
yang terjadi pada sistem saraf.
3.10.6.Mengidentifikasi
karakteristik
kelenjar endokrin
3.10.7.Mengelompokkan kelenjar endokrin
berdasarkan letak dan fungsi.
3.10.8.Menganalisis sekresi hormon yang
dihasilkan oleh kelenjar endokrin.
3.10.9.Mendiagnosis gangguan atau kelainan
yang mungkin terjadi pada sistem
endokrin.
3.10.10.Mengidentifikasi struktur bagianbagian dari panca indra (telinga,
hidung, mata, lidah, dan kulit).

Sistem Koordinasi
Manusia
a. Sistem Saraf
• Sel
saraf/Neuron
• Sel Neuroglia
• Sinapsis
• Implus
saraf
(gerak sadar dan
gerak refleks)
• Mekanisme
penghantar
implus
• Sistem
saraf
pusat
• Sistem
saraf
tepi
• Gangguan pada
sistem saraf

• Membaca
dan
mengkaji literatur
baik jurnal, web
atau sumber lain
yang
relevan,
termasuk
juga
media
pembelajaran
Biology Learning
materi
Sistem
Koordinasi
Manusia
yang
terdiri atas Sistem
Saraf,
Sistem
Endokrin
dan
Sistem Indra.

Tugas :
• Mengerjakan
soal
dalam
bentuk LKPD
pada
setiap
pertemuan.

• Melakukan kajian
literatur baik dari
gambar
maupun
video yang terkait

Observasi :
• Kerja ilmiah,
sikap ilmiah.

Portofolio :
• Laporan hasil
percobaan
atau
praktikum
yang
dilakukan

Alokasi
Waktu
3 Minggu
x 4 JP

•

•

•

•

Sumber
Belajar
Aplikasi
media
pembelaja
ran
Biology
Learning
materi
Sistem
Koordinas
i Manusia
Buku
cetak
Biologi
Kelas XI
Internet
dan
sumber
belajar lain
yang
relevan
LKPD
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KD

IPK

Materi Pokok

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

3.10.11.Menguraikan fungsi dari massingmasing struktur bagian panca indra
(telinga, hidung, mata, lidah, dan
kulit).
3.10.12.Menjelaskan cara kerja dari panca
indra (kulit, telinga, lidah, mata dan
hidung.
3.10.13.Mendiagnosis
kelainan-kelainan
yang terjadi pada sistem indra.
4.10.1.Melakukan
percobaan
untuk
mengetahui perbandingan jalannya
implus pada sistem gerak refleks dan
sistem gerak sadar.
4.10.2.Menyajikan hasil analisis data dari
percobaan yang dilakukan untuk
mengetahui perbandingan jalannya
implus pada sistem gerak refleks dan
sistem gerak sadar dalam bentuk
laporan.
4.10.3.Mempresentasikan laporan hasil
percobaan perbandingan jalannya
implus pada sistem gerak refleks dan
gerak sadar yang telah dibuat.
4.10.4.Menyusun laporan hasil analisis
pengaruh pola hidup terkait kelainan
pada struktur dan fungsi organ sistem
koordinasi
yang
menyebabkan
gangguan sistem saraf dan hormon
pada manusia berdasarkan studi
literatur.
4.10.5.Mempresentasikan hasil analisis
pengaruh pola hidup terkait kelainan

b. Sistem
Endokrin
• Karakteristik
Kelenjar
Endokrin
• Fungsi Kelenjar
Endokrin
• Kelenjar
dan
Sekresi Hormon
yang dihasilkan
• Kelainan pada
Sistem
Endokrin

c. Sistem Indra
• Indra
Pendengaran
(Telinga)
• Indra Peraba
(Kulit)
• Indra
Penciuman
(Hidung)
• Indra Pengecap
(Lidah)
• Indra
Penglihatan
(Mata)

Kegiatan Pembelajaran
dengan
materi
Sistem Koordinasi
Manusia.
• Melakukan
percobaan mandiri
terkait
dengan
perbandingan
jalannya
implus
saraf gerak refleks
dan gerak sadar,
yaitu dengan cara
mengetok
atau
memukul
lutut
dengan
kepalan
tangan
dan
mengambil
air
minum pada saat
merasa
dahaga/haus.
• Melakukan
percobaan mandiri
tentang fungsi atau
kepekaan
pada
beberapa
sistem
indra
manusia
(penghidung,
perasa dan peraba).
• Menganalisis
menarik

dan

Penilaian
secara mandiri
pada masingmasing
materi.

Tes :
• Menilai
pemahaman
peserta didik
dengan
memberikan
soal pilihan
ganda,
permainan
teka-teki
silang,
dan
ulangan
harian.

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
• Video
pembelaja
ran
(Youtube)
materi
Sistem
Koordinas
i Manusia
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KD

IPK
pada struktur dan fungsi organ sistem
koordinasi
yang
menyebabkan
gangguan sistem saraf dan hormon
pada manusia berdasarkan studi
literatur.
4.10.6.Melakukan percobaan fungsi pada
beberapa sistem indra (penghidung,
perasa dan peraba).
4.10.7.Menyusun laporan hasil percobaan
pada sistem indra (penciuman,
pengecap dan peraba) yang sudah
dilakukan.
4.10.8.Mempresentasikan hasil percobaan
sistem indra yangg telah dilakukan.

Materi Pokok

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Alokasi
Waktu

kesimpulan sesuai
dengan hasil yang
diperoleh,
dan
kemudian
menyusun laporan
atau
portofolio
sesuai
dengan
format yang telah
disepakati
sebelumnya.
• Mempresentasikan
hasil perobaan yang
telah diperoleh.

Mengetahui, Yogyakarta Juli 2021
Guru Mata Pelajaran

(Dwi Marniasih)
NIM : 171434008

Sumber
Belajar
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Lampiran 18 RPP Biologi Kelas XI Materi Sistem Koordinasi Manusia
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
SECARA DARING

Sekolah

: Sekolah Menengah Atas

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XI/Genap

Materi Pokok

: Sistem Koordinasi Manusia

Alokasi Waktu

: 3 Minggu x 4 JP

A. Kompetensi Inti (KI)
KI.1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI.2

: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif
dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas
berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai
cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI.3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural
dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI.4 : Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah
keilmuan.
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B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
Kompetensi Dasar
3.10.Menganalisis
hubungan antara
struktur jaringan
penyusun organ
pada
sistem
koordinasi
(saraf, hormone
dan alat indera)
dalam kaitannya
dengan
mekanisme
koordinasi dan
regulasi
serta
gangguan fungsi
yang
dapat
terjadi
pada
sistem
koordinasi
manusia.

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

Indikator pencapaian Kompetensi (IPK)
3.10.1.Menguraikan struktur dan fungsi neuron, sel
neuroglia dan sinapsis.
3.10.2.Menganalisis mekanisme penghantar implus.
3.10.3.Membandingkan mekanisme gerak sadar dan gerak
refleks.
3.10.4.Membandingkan sistem saraf pusat dan sistem saraf
tepi.
3.10.5.Mendiaknosis kelainan atau gangguan yang terjadi
pada sistem saraf.
3.10.6.Mengidentifikasi karakteristik kelenjar endokrin.
3.10.7.Mengelompokkan kelenjar endokrin berdasarkan
letak dan fungsi.
3.10.8.Menganalisis sekresi hormon yang dihasilkan oleh
kelenjar endokrin.
3.10.9.Mendiaknosis gangguan atau kelainan yang
mungkin terjadi pada sistem endokrin.
3.10.10.Mengidentifikasi struktur bagian-bagian dari
panca indra (telinga, hidung, mata, lidah, dan kulit).
3.10.11.Menguraikan fungsi dari massing-masing struktur
bagian panca indra (telinga, hidung, mata, lidah, dan
kulit).
3.10.12.Menjelaskan cara kerja dari panca indra (kulit,
telinga, lidah, mata dan hidung.
3.10.13.Mendiagnosis kelainan-kelainan yang terjadi pada
sistem indra.
4.10.1.Melakukan
percobaan
untuk
mengetahui
perbandingan jalannya implus pada sistem gerak
refleks dan sistem gerak sadar.
4.10.2.Menyajikan hasil analisis data dari percobaan yang
dilakukan untuk mengetahui perbandingan jalannya
implus pada sistem gerak refleks dan sistem gerak
sadar dalam bentuk laporan.
4.10.3.Mempresentasikan laporan hasil percobaan
perbandingan jalannya implus pada sistem gerak
refleks dan gerak sadar yang telah dibuat.
4.10.4.Menyusun laporan hasil analisis pengaruh pola
hidup terkait kelainan pada struktur dan fungsi
organ sistem koordinasi yang menyebabkan
gangguan sistem saraf dan hormon pada manusia
berdasarkan studi literatur.
4.10.5.Mempresentasikan hasil analisis pengaruh pola
hidup terkait kelainan pada struktur dan fungsi
organ sistem koordinasi yang menyebabkan
gangguan sistem saraf dan hormon pada manusia
berdasarkan studi literatur.
4.10.6.Melakukan percobaan fungsi pada beberapa sistem
indra (penghidung, perasa dan peraba).
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Kompetensi Dasar

Indikator pencapaian Kompetensi (IPK)
4.10.7.Menyusun laporan hasil percobaan pada sistem
indra (penciuman, pengecap dan peraba) yang sudah
dilakukan.
4.10.8.Mempresentasikan hasil percobaan sistem indra
yangg telah dilakukan.

C. Tujuan Pembelajaran
a. Pertemuan Pertama
3.10.1 Melalui kajian materi pada aplikasi Biology Learning peserta didik
mampu menguraikan struktur dan fungsi neuron, sel neuroglia dan
sinapsis.
3.10.2 Melalui pengamatan video peserta didik mampu menganalisis
mekanisme penghantar implus.
3.10.3 Melalui kajian materi pada aplikasi Biology Learning peserta didik
mampu membandingkan mekanisme gerak sadar dan gerak refleks.
3.10.4 Melalui kajian materi pada aplikasi Biology Learning peserta didik
mampu membandingkan sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi.
3.10.5 Melalui kegiatan analisis jurnal pada aplikasi Biology Learning
peserta didik mampu mendiagnosis kelainan atau gangguan yang
terjadi pada sistem saraf.
4.10.1.Melalui panduan praktikum mandiri yang ada pada aplikasi Biology
Learning, peserta didik mampu mengetahui perbandingan jalannya
implus pada sistem gerak refleks dan sistem gerak sadar.
4.10.2.Setelah melakukan percobaan, peserta didik mampu menyajikan
hasil analisis data dari percobaan yang dilakukan serta mengetahui
perbandingan jalannya implus pada sistem gerak refleks dan sistem
gerak sadar dalam bentuk laporan.
4.10.3.Melalui kegiatan diskusi pada google classroom peserta didik
mampu mempresentasikan laporan hasil percobaan perbandingan
jalannya implus pada sistem gerak refleks dan gerak sadar.
b. Pertemuan Kedua
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3.10.6.Melalui kegiatan kajian materi pada aplikasi Biology Learning
peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik kelenjar
endokrin.
3.10.7.Melalui kegiatan kajian materi pada aplikasi Biology Learning
peserta didik mampu mengelompokkan kelenjar endokrin
berdasarkan letak dan fungsinya.
3.10.8.Melalui kegiatan kajian materi pada aplikasi Biology Learning
peserta didik mampu menganalisis sekresi hormon yang dihasilkan
oleh kelenjar endokrin.
3.10.9.Melalui kegiatan kajian materi pada aplikasi Biology Learning
peserta didik mampu mendiagnosis gangguan atau kelainan yang
mungkin terjadi pada sistem endokrin.
4.10.4.Setelah melakukan kegiatan analisis jurnal peserta didik mampu
menyusun laporan hasil analisis pengaruh pola hidup terkait
kelainan pada struktur dan fungsi organ sistem koordinasi yang
menyebabkan gangguan sistem saraf dan hormon pada manusia
berdasarkan studi literatur.
4.10.5.Melalui kegiatan diskusi pada forum google classroom, peserta
didik mampu mempresentasikan hasil analisis pengaruh pola hidup
terkait kelainan pada struktur dan fungsi organ sistem koordinasi
yang menyebabkan gangguan sistem saraf dan hormon pada
manusia berdasarkan studi literatur.
c. Pertemuan Ketiga
3.10.10.Melalui kegiatan pengamatan video pada aplikasi Biology
Learning peserta didik mampu mengidentifikasi struktur bagianbagian dari panca indra (telinga, hidung, mata, lidah, dan kulit).
3.10.11.Melalui kegiatan kajian materi pada aplikasi Biology Learning
peserta didik mampu menguraikan fungsi dari massing-masing
struktur bagian panca indra (telinga, hidung, mata, lidah, dan
kulit).
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3.10.12.Melalui kegiatan kajian materi pada aplikasi Biology Learning
peserta didik mampu menjelaskan cara kerja dari panca indra
(kulit, telinga, lidah, mata dan hidung).
3.10.13.Melalui kegiatan kajian materi pada aplikasi Biology Learning
peserta didik mampu mendiagnosis kelainan-kelainan yang
terjadi pada sistem indra.
4.10.6.Melalui panduan kegiatan percobaan yang ada pada aplikasi
Biology

Learning

peserta

didik

mampu

mengetahui

fungsi/kepekaan pada beberapa sistem indra (penghidung, perasa
dan peraba).
4.10.7.Setelah melakukan percobaan, peserta didik mampu menyusun
laporan hasil percobaan yang dilakukan pada beberapa sistem
indra (penciuman, pengecap dan peraba).
4.10.8.Melalui kegiatan diskusi pada forum google classroom peserta
didik mampu mempresentasikan hasil percobaan dari beberapa
fungsi/kepekaan pada sistem indra yang telah dilakukan.

D. Materi Pembelajaran
a. Pengetahuan Faktual
•

Manusia

dalam

menjalalani

kehidupan

tentunya

melakukan

serangkaian aktivitas. Beberapa organ tubuh akan bekerja sama dan
berkoordinasi satu sama lain untuk melakukan aktivitas. Serangkaian
aktivitas tersebut melibatkan sistem saraf, sistem endokrin dan sistem
indra.
•

Berbagai gambar, foto dan/atau video tentang sistem koordinasi
manusia baik sistem saraf, sistem endokrin maupun sisten indra.

•

Contoh gerak refleks dan gerak sadar sebagai bentuk respon dari
reseptor atau panca indra.

b. Pengetahuan Konseptual
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• Sistem koordinasi manusia yang meliputi sistem saraf, sistem endokrin
dan sistem indra.
• Unit fungsional sistem saraf adalah neuron. Bagian-bagian neuron
terdiri atas dendrit, badan sel, dan akson atau neurit. Jenis-jenis neuron
yaitu neuron sensorik (aferen), neuron konektor (interneuron) dan
neuron motorik (eferen). Sel penunjang atau sel neuroglia meliputi
astrosit, oligodendrosit, mikroglia dan sel ependimal.
• Gerak dibedakan menjadi dua yaitu gerak refleks dan gerak sadar.
• Mekanisme penghantar implus dibedakan menjadi 3 yaitu tahap
istirahat (polarisasi), tahap depolarisasi dan tahap repolarisasi.
• Sistem Saraf Pusat (SSP) yang meliputi Otak (Serebral) dan sumsum
tulang belakang (medula spinallis). Otak dan sumsum tulang belakang
dilindungi oleh lapisan meninges yang terdiri atas pia meter, araknoid
dan dura mater.
• Bagian-bagian otak meliputi serebrum (otak besar), diensefalon (bagian
talamus, hipotalamus, epitalamus), sistem limbik, mesensefalon (otak
tengah), pons Varolii (jembatan varol), serebelum (otak kecil), dan
medula oblongata.
• Sistem Saraf Tepi (SST) terdiri atas jaringan saraf yang berada di luar
otak dan diluar sumsum tulang belakang. Sistem Saraf Tepi meliputi
sistem saraf kranial dan sistem saraf spinal.
• Sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang
memproduksi hormon. Kelenjar Endokrin meliputi hipofisis (pituitari),
tiroid, paratiroid, adrenal, pineal, pankreas, timus, dan gonoad.
• Sistem indra meliputi indra pendengaran (telinga), indra peraba (kulit),
indra pembau (hidung), indra pengecap (lidah) dan indra pengihatan
(mata).
• Gangguan pada sistem saraf meningitis, ensefalitis, epilepsi, alzheimer,
dan gagar otak.
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• Gangguan

sistem

endokrin

gigantisme,

akromegali,

kerdil,

hipoglikemia, hiperglikemia, hipotiroidisme dan hipertiroidisme.
• Gangguan sistem indra hipermetropia, miopi, presbiopia, astigmatisma,
buta warna, rabun senja, strabismus, lekoplakia, ageusia, glositis,
anosmia, polip, sinusitis, panu, kadas, kutu air, urtikaria, tuli,
mastoiditis, tinnitus, dan furunkulosis.
c. Pengetahuan Prosedural
• Mekanisme penghantar implus, gerak refleks dan gerak sadar.
• Mekanisme mendengar, meraba, merasa/mengecap, membau, dan
melihat.
• Langkah-langkah percobaan untuk mengetahui mekanisme gerak sadar
dan gerak refleks.
• Langkah-langkah percobaan untuk mengetahui area kepekaan pada
indra pengecap, indra penciuman dan indra peraba.
d. Pengetahuan Metakognitif
• Keterkaitan antar sistem baik sistem saraf, sistem endokrin maupun
sistem indra.

E. Metode Pembelajaran
Pendekatan Pembelajaran

: Scientific

Model Pembelajaran

: Inkuiri Learning

Metode Pembelajaran

: Diskusi, tanya jawab, penugasan, dan praktikum
atau percobaan mandiri.

F. Media dan Pembelajaran
1. Media
• Aplikasi media pembelajaran Biology Learning materi Sistem Koordinasi
Manusia
• Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) tentang sistem saraf, sistem endokrin
dan sistem indra.
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• Gambar-gambar dan video pembelajaran terkait sistem koordinasi
manusia (sistem saraf, sistem endokrin dan sistem indra).
• Laptop/komputer/tablet, Smartphone dan alat tulis.
• Sumber referensi lain baik buku cetak, jurnal, pdf dan lain-lain.

2. Sumber Belajar
• Aplikasi media pembelajaran Biology Learning sistem koordinasi
manusia.
• Irnaningtyas. 2014. BIOLOGI Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu
Alam. Jakarta: Erlangga.
• Priadi, Arif & Herlanti, Yanti. 2017. BIOLOGI Kurikulum 2013 Edisi
Kedua Revisi 2016. Jakarta: Yudhistira.
• Setiasih, Lilis, dan Syamsudin, Tati. S. 2017. BIOLOGI Peminatan
Matematika dan Ilmu Alam Edisi Revisi 2016. Jakarta: Quadra.
• Video-video pembelajaran yang dapat mendukung pemahaman materi
bagi peserta didik.
• Serta buku, media massa maupun media digital lainnya yang relevan.

G. Kegiatan dan Langkah-langkah/Skenario Pembelajaran
❖ PERTEMUAN I : SISTEM SARAF
Indikator Pembelajaran Pertemuan I :
3.10.1 Menguraikan struktur dan fungsi neuron, sel neuroglia dan sinapsis.
3.10.2 Menganalisis mekanisme penghantar implus.
3.10.3 Membandingkan mekanisme gerak sadar dan gerak refleks.
3.10.4 Membandingkan sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi.
3.10.5 Mendiagnosis kelainan atau gangguan yang terjadi pada sistem saraf.
Waktu Pembelajaran : 120 menit
No

1.

Kegiatan

Pendahuluan

Deskripsi
Video Concerence (Platform Zoom)
Orientasi

Alokasi
Waktu
10 Menit
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No

Kegiatan

Deskripsi
• Melalui video conferece dengan platform yang
sudah ditentukan sebelumnya, guru membuka
kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan
salam pembuka.
• Guru meminta perwakilan peserta didik untuk
memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai,
setelah itu guru menanyakan kabar peserta
didik sekaligus mengingatkan peserta didik
untuk mengisi daftar hadir pada google form
yang telah disediakan.
Apersepsi
• Guru
memberikan
apersepsi
dengan
mengajukan pernyataan dan pertanyaan kepada
peserta didik “ ketika kamu melihat ada kilat
dan mendengar halilintar yang sangat keras,
maka apa yang akan kamu lakukan?”
Motivasi
• Guru
memberikan
motivasi
dengan
mengajukan beberapa pertanyaan sebagai
berikut:
- Mengapa respon tersebut bisa terjadi?
- Apakah ada sistem tertentu dalam tubuh
yang mengatur hal tersebut?
• Supaya lebih jelasnya lagi, mari kita pelajari
materi tentang Sistem Koordinasi Manusia
terkhusus pada Sistem Saraf terlebih dahulu.
Organisasi
• Guru menyampaikan Kompetensi Dasar,
tujuan pembelajaran dan cakupan materi yang
akan dibahas.
• Guru menjelaskan prosedur atau langkah
pembelajaran:
- Setelah melakukan video conference, peserta
didik diminta untuk mendownload aplikasi
media pembelajaran Biology Learning materi
Sistem Koordinasi Manusia untuk dapat
melanjutkan pembelajaran.
- Penugasan mandiri literasi dengan mengkaji
materi yang disediakan di aplikasi Biology
Learning materi Sistem Koordinasi Manusia
pada bagian Materi I tentang Sistem Saraf,
beberapa literatur, baik buku cetak, karya
ilmiah, LKPD maupun link yang diberikan
terkait materi pembelajaran.
- Guru membagi peserta didik ke dalam
beberapa kelompok.
- Peserta didik mengupload tugas di forum
Google Classroom yang telah di sediakan.

Alokasi
Waktu
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No

2.

Kegiatan

Inti

Deskripsi
- Melakukan diskusi forum baik di Google
Classroom maupun di WhatsApp grup sesuai
dengan kesepakatan yang disetujui.
Simulation (Pemberian Rangsangan)
• Guru meminta peserta didik untuk membuka
dan membaca materi pada aplikasi Biology
Learning Materi Sistem Koordinasi Manusia
• Guru mengajukan pertanyaan di Google
Clasroom “saat tangan kalian tidak sengaja
menyentuh benda panas, bagaimana respon
tangan kalian? Apakah terjadi sesuatu pada
saat kalian menyentuh benda panas tersebut?
Jika iya, mengapa hal tersebut bisa terjadi?”.
• Peserta didik dipersilahkan menyampaikan
argumennya pada kolom komentar yang sudah
disediakan pada google classroom.
Problem Statamen (Identifikasi masalah)
• Guru kembali mengajukan pertanyaan lagi
“bagaimana fungsi dan implus saraf pada
tubuh kita?”
• Setelah peserta didik menjawab, guru
mengarahkan peserta didik untuk mengerjakan
LKPD tentang Sistem Koordinasi bagian
Sistem Saraf yang telah di sediakan di google
classroom dengan kelompok yang sudah
ditentukan.
Data Collection (Pengumpulan Data)
• Peserta didik dapat mencari informasi jawaban
dari penjelasan materi yang dipaparkan di
media pembelajaran Biology Learning materi
Sistem Koordinasi Manusia pada Materi I
tentang Sistem Saraf, buku paket yang dimiliki
peserta didik, ebook ataupun artikel ilmiah
untuk menjawab pertanyaan diskusi.
• Kegiatan diskusi dilakukan sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan oleh guru. Peserta
didik diberikan kebebasan untuk melakukan
diskusi kelompok dengan menggunakan media
apapun.
Verification (Pembuktian)
• Guru meminta ketersediaan perwakilan dari
kelompok
untuk
menyampaikan
atau
mempresentasikan hasil diskusi secara singkat.
Kemudian bagi kelompok lain yang tidak
presentasi
wajib
memperhatikan
dan
memberikan tanggapan ataupun pertanyaan
apabila ada yang kurang jelas.

Alokasi
Waktu

90 Menit
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No

3.

Kegiatan

Penutup

Deskripsi
• Setelah kegiatan diskusi selesai, guru
mengarahkan peserta didik untuk membuka
aplikasi Biology Learning khususnya pada
bagian Materi I untuk memberikan klarifikasi
dan penguatan pada hasil diskusi.
• Guru memberikan kesempatan kepada peserta
didik untuk mengajukan pertanyaan apabila
terdapat materi yang belum bisa dipahami.
Generalization (Menarik Kesimpulan)
• Guru membimbing peserta didik untuk
merumuskan kesimpulan terkait pokok bahasan
materi Sistem Saraf yang telah didiskusikan
bersama.
Menyimpulkan
• Guru bersama dengan peserta didik mereview
kembali hasil pembelajaran pada pertemuan
hari ini.
Evaluasi
• Guru
meminta
peserta
didik
untuk
mengerjakan soal latihan berupa soal pilihan
ganda dan 1 permainan teka teki silang yang
sudah disediakan di media Biology Learning
materi Sistem Koordinasi Manusia Materi I
untuk mengukur tingkat pemahaman peserta
didik mengenai Sistem Saraf pada manusia.
Apresiasi
• Guru memberikan apresiasi kepada peserta
didik yang sudah mengikuti pembelajaran “ iya
baik anak-anak ternyata kalian hebat ya sudah
bisa memahami materi yang kita diskusikan
hari ini, untuk itu mari beri tepuk tangan untuk
kita semua”.
Refleksi
• Secara acak/bebas peserta didik diminta untuk
menyapaikan kegiatan pembelajaran yang telah
dilakukan apakah menyenangkan, menarik,
membosankan atau yang lainnya.
Tindak Lanjut
• Guru memberikan tindak lanjut dengan
memberikan penugasan percobaan secara
mandiri terkait gerak refleks dan gerak sadar.
Kemudian menyusun laporan hasil percobaan.
Selain itu, guru juga meminta peserta didik
untuk membaca materi yang akan dipelajari
pada pertemuan selanjutnya yaitu tentang
Sistem Endokrin atau Sistem Hormon.
• Guru menutup pertemuan dengan berdoa dan
mengucapkan salam penutup.

Alokasi
Waktu

20 Menit

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
185

❖ PERTEMUAN II : SISTEM ENDOKRIN
Indikator Pembelajaran Pertemuan II :
3.10.6 Mengidentifikasi karakteristik kelenjar endokrin
3.10.7 Mengelompokkan kelenjar endokrin berdasarkan letak dan fungsi.
3.10.8 Menganalisis sekresi hormon yang dihasilkan oleh kelenjar
endokrin.
3.10.9 Mendiagnosis gangguan atau kelainan yang mungkin terjadi pada
sistem endokrin.
Waktu Pembelajaran : 120 menit
No

Kegiatan

Deskripsi

1.

Pendahuluan

Video Concerence (platform Zoom)
Orientasi
• Melalui video conferece dengan platform yang
sudah ditentukan sebelumnya, guru membuka
kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam
pembuka.
• Guru meminta perwakilan peserta didik untuk
memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai,
setelah itu guru menanyakan kabar peserta didik
sekaligus mengingatkan peserta didik untuk mengisi
daftar hadir pada google form yang telah disediakan.
Apersepsi
• Guru memberikan apersepsi dengan menampilkan
gambar orang yang mengalami kelainan gigantisme
dengan orang normal yang kemudian guru
mengajukan pertanyaan “ kira-kira dari kedua
gambar tersebut apakah ada perbedaan yang
signifikan? Jika ada, hal apa yang membuat kedua
gambar tersebut berbeda?”
Motivasi
• Guru memberikan motivasi dengan memperkuat
jawaban yang diberikan peserta didik.
• Supaya lebih jelasnya lagi, maka hari ini kita akan
mempelajari materi tentang Sistem Koordinasi
Manusia terkhusus pada Sistem Endokrin atau
Sistem Hormon.
Organisasi
• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan
cakupan materi yang akan dibahas.
• Guru menjelaskan prosedur/langkah pembelajaran:
- Setelah melakukan video conference, peserta didik
diminta untuk membuka aplikasi Biology
Learning materi Sistem Koordinasi Manusia
untuk dapat melanjutkan pembelajaran.
- Penugasan mandiri literasi dengan mengkaji
materi yang disediakan di Biology Learning
Sistem Koordinasi Manusia, beberapa literatur,

Alokasi
Waktu
10
Menit
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No

2.

Kegiatan

Inti

Deskripsi
baik buku cetak, karya ilmiah, LKPD maupun link
yang diberikan terkait materi pembelajaran.
- Guru membagi peserta didik ke dalam beberapa
kelompok.
- Peserta didik mengupload tugas di forum Google
Classroom yang telah disediakan.
- Melakukan diskusi forum baik di Google
Classroom maupun di WhatsApp sesuai dengan
kesepakatan yang disetujui.
Simulation (Pemberian Rangsangan)
• Guru menunjukkan gambar di berikut:

• Kemudian guru mengajukan pertanyaan “apakah
ada yang berbeda pada gambar di atas ? adakah
dari anak-anak yang bisa menjelaskan?
• Peseta didik dipersilahkan untuk menjawab
pertanyaan yang diberikan.
• Guru meminta peserta didik untuk membuka dan
membaca materi pada aplikasi Biology Learning
Sistem Koordinasi Manusia Materi II yaitu Sistem
Endokrin.
Problem Statamen (Identifikasi masalah)
• Guru mengajukan beberapa pertanyaan lagi tentang
“ bagaimana karakteristik dan fungsi dari hormon?,
bagaimana bisa terjadi kelainan pada tubuh
manusia yang disebabkan oleh hormon?.
• Setelah peserta didik menjawab, guru mengarahkan
peserta didik untuk mengerjakan LKPD tentang
Sistem Koordinasi bagian Sistem Endokrin yang
telah disediakan di google classroom dengan
kelompok yang sudah ditentukan.
Data Collection (Pengumpulan Data)
• Peserta didik dapat mencari informasi jawaban dari
penjelasan materi yang dipaparkan di media
pembelajaran Biology Learning materi Sistem
Koordinasi Manusia pada Materi II tentang Sistem
Endokrin, buku paket yang dimiliki peserta didik,
ebook ataupun artikel ilmiah yang relevan untuk
menjawab pertanyaan diskusi.
• Kegiatan diskusi dilakukan sesuai dengan waktu
yang telah ditentukan oleh guru. Peserta didik

Alokasi
Waktu

90
Menit
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No

3.

Kegiatan

Penutup

Deskripsi
diberikan kebebasan untuk melakukan diskusi
kelompok dengan menggunakan media apapun.
Verification (Pembuktian)
• Guru meminta ketersediaan perwakilan dari
kelompok
untuk
menyampaikan
atau
mempresentasikan hasil diskusi secara singkat.
Kemudian bagi kelompok lain yang tidak presentasi
wajib memperhatikan dan memberikan tanggapan
ataupun pertanyaan apabila ada yang kurang jelas.
• Setelah kegiatan diskusi selesai, guru mengarahkan
peserta didik untuk membuka aplikasi Biology
Learning khususnya pada bagian Materi II yaitu
Sistem Endokrin untuk memberikan klarifikasi dan
penguatan pada hasil diskusi.
• Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik
untuk mengajukan pertanyaan apabila terdapat
materi yang belum bisa dipahami.
Generalization (Menarik Kesimpulan)
• Guru membimbing peserta didik untuk merumuskan
kesimpulan terkait pokok bahasan materi Sistem
Endokrin yang telah didiskusikan bersama.
Menyimpulkan
• Guru bersama dengan peserta didik mereviw
kembali hasil pembelajaran pada pertemuan hari ini.
Evaluasi
• Guru meminta peserta didik untuk mengerjakan soal
latihan berupa soal pilihan ganda dan 1 permainan
teka teki silang yang sudah disediakan di aplikasi
Biology Learning materi Sistem Koordinasi
Manusia Materi II untuk mengukur tingkat
pemahaman peserta didik mengenai Sistem
Endokrin pada manusia.
Apresiasi
• Guru memberikan apresiasi kepada peserta didik
yang sudah mengikuti pembelajaran “ iya baik anakanak ternyata kalian hebat ya sudah bisa memahami
materi yang kita diskusikan hari ini, untuk itu mati
beri tepuk tangan untuk kita semua”.
Refleksi
• Secara acak/bebas peserta didik diminta untuk
menyapaikan kegiatan pembelajaran yang telah
dilakukan apakah menyenangkan, menarik,
membosankan atau yang lainnya.
Tindak Lanjut
• Guru memberikan tindak lanjut dengan meminta
peserta didik untuk membaca dan mendalami materi
yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya
yaitu tentang Sistem Indra.

Alokasi
Waktu

20
Menit
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No

Kegiatan

Deskripsi

Alokasi
Waktu

• Guru menutup pertemuan dengan berdoa dan
mengucapkan salam penutup.

❖ PERTEMUAN III : SISTEM INDRA
Indikator Pembelajaran Pertemuan III:
3.10.10 Mengidentifikasi struktur bagian-bagian dari panca indra
(telinga, hidung, mata, lidah, dan kulit).
3.10.11 Menguraikan fungsi dari massing-masing struktur bagian panca
indra (telinga, hidung, mata, lidah, dan kulit).
3.10.12 Menjelaskan cara kerja dari panca indra (kulit, telinga, lidah,
mata dan hidung.
3.10.13 Mendiagnosis kelainan-kelainan yang terjadi pada sistem indra.
Waktu Pembelajaran : 120 menit
No

Kegiatan

Deskripsi

1.

Pendahuluan

Video Concerence (platform Zoom)
Orientasi
• Melalui video conferece dengan platform yang
sudah ditentukan sebelumnya, guru membuka
kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan
salam pembuka.
• Guru meminta perwakilan peserta didik untuk
memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai,
setelah itu guru menanyakan kabar peserta didik
sekaligus mengingatkan peserta didik untuk
mengisi daftar hadir pada google form yang telah
disediakan.
Apersepsi
• Guru memberikan apersepsi dengan mengajukan
pertanyaan kepada peserta didik “kenapa orang
yang terkena flu atau pilek kurang dapat
merasakan kenikmatan makanan?”
Motivasi
• Guru memberikan motivasi dengan menampilkan
berbagai macam gambar dari panca indra manusia.
• Supaya lebih jelasnya lagi, mari kita pelajari
materi tentang Sistem Koordinasi Manusia
terkhusus pada Sistem Indra.
Organisasi
• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan
cakupan materi yang akan dibahas.
• Guru
menjelaskan
prosedur/langkah
pembelajaran:
- Setelah melakukan video conference, peserta
didik diminta membuka aplikasi Biology

Alokasi
Waktu
10 Menit
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No

2.

Kegiatan

Inti

Deskripsi
Learning materi Sistem Koordinasi Manusia
untuk dapat melanjutkan pembelajaran.
- Penugasan mandiri literasi dengan mengkaji
materi yang disediakan di aplikasi Biology
Learning materi Sistem Koordinasi Manusia,
beberapa literatur, baik buku cetak, media massa,
LKPD maupun link yang diberikan terkait materi
pembelajaran.
- Peserta didik mengupload tugas di forum Google
Classroom yang telah disediakan.
- Melakukan diskusi forum baik di Google
Classroom maupun di WhatsApp grup sesuai
dengan kesepakatan yang disetujui.
Simulation (Pemberian Rangsangan)
• Guru meminta peserta didik untuk membuka dan
membaca materi pada aplikasi Biology Learning
Materi III tentang Sistem Indra pada Manusia
• Guru mengajukan pertanyaan di Google Clasroom
“saat kalian berpergian ke daerah pegunungan,
dapat dipastiakn baju yang kalian pakai berbeda
pada saat kalian pergi ke pantai?Mengapa
demikian? Bagaimana hal tersebut dapat terjadi?
• Peserta didik dipersilahkan menyampaikan
argumennya pada kolom komentar yang sudah
disediakan pada google classroom.
Problem Statamen (Identifikasi masalah)
• Guru kembali mengajukan pertanyaan lagi
“bagaimana cara kerja dari sistem indra pada
tubuh kita?”
• Setelah
peserta
didik menjawab,
guru
mengarahkan peserta didik untuk mengerjakan
LKPD tentang Sistem Koordinasi bagian Sistem
Indra yang telah disediakan di google classroom
dengan kelompok yang sudah ditentukan.
Data Collection (Pengumpulan Data)
• Peserta didik dapat mencari informasi jawaban
dari penjelasan materi yang dipaparkan di media
pembelajaran Biology Learning materi Sistem
Koordinasi Manusia pada Materi III tentang
Sistem Indra, buku paket yang dimiliki peserta
didik, ebook ataupun artikel ilmiah yang relevan
untuk menjawab pertanyaan diskusi.
• Kegiatan diskusi dilakukan sesuai dengan waktu
yang telah ditentukan oleh guru. Peserta didik
diberikan kebebasan untuk melakukan diskusi
kelompok dengan menggunakan media apapun.
Verification (Pembuktian)

Alokasi
Waktu

90 Menit
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No

3.

Kegiatan

Penutup

Deskripsi
• Guru meminta ketersediaan perwakilan dari
kelompok
untuk
menyampaikan
atau
mempresentasikan hasil diskusi secara singkat.
Kemudian bagi kelompok lain yang tidak
presentasi wajib memperhatikan dan memberikan
tanggapan ataupun pertanyaan apabila ada yang
kurang jelas.
• Setelah
kegiatan
diskusi
selesai,
guru
mengarahkan peserta didik untuk membuka
aplikasi Biology Learning khususnya pada bagian
Materi III yaitu Sistem Indra untuk memberikan
klarifikasi dan penguatan pada hasil diskusi.
• Guru memberikan kesempatan kepada peserta
didik untuk mengajukan pertanyaan apabila
terdapat materi yang belum bisa dipahami.
Generalization (Menarik Kesimpulan)
• Guru membimbing peserta didik untuk
merumuskan kesimpulan terkait pokok bahasan
materi Sistem Indra yang telah didiskusikan
bersama.
Menyimpulkan
• Guru bersama dengan peserta didik mereviw
kembali hasil pembelajaran pada pertemuan hari
ini.
Evaluasi
• Guru meminta peserta didik untuk mengerjakan
soal latihan berupa soal pilihan ganda dan 1
permainan teka teki silang yang sudah disediakan
di aplikasi Biology Learning materi Sistem
Koordinasi Manusia Materi III untuk mengukur
tingkat pemahaman peserta didik mengenai Sistem
Indra pada manusia.
Apresiasi
• Guru memberikan apresiasi kepada peserta didik
yang sudah mengikuti pembelajaran “ iya baik
anak-anak ternyata kalian hebat ya sudah bisa
memahami materi yang kita diskusikan hari ini,
untuk itu mari beri tepuk tangan untuk kita
semua”.
Refleksi
• Secara acak/bebas peserta didik diminta untuk
menyapaikan kegiatan pembelajaran yang telah
dilakukan apakah menyenangkan, menarik,
membosankan atau yang lainnya.
Tindak Lanjut
• Guru memberikan tindak lanjut dengan
memberikan penugasan percobaan mandiri
tentang tingkat kepekaan dari salah satu bagian

Alokasi
Waktu

20 Menit
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No

Kegiatan

Deskripsi

Alokasi
Waktu

indra manusia. Kemudian menyusun laporan hasil
percobaan. Selain itu, guru juga meminta peserta
didik untuk membaca materi yang telah dipelajari
dan akan mengadakan ulangan harian pada
pertemuan selanjutnya mencakup semua materi
tentang Sistem Koordinasi.
• Guru menutup pertemuan dengan berdoa dan
mengucapkan salam penutup.

H. Penilaian
1. Penilaian
No
1.

Aspek yang dinilai
Afektif (Sikap)

2.

Kognitif
(Pengetahuan)

3.

Psikomotor
(Keterampilan)

Teknik Penilaian
Observasi

Bentuk Instrumen Penilaian
Disiplin, tanggung jawab, minat,
kesantunan.
Tes
Skor LKPD, latihan soal dan skor
permainan TTS serta Ulangan
Harian/Hasil Evalusi.
Output
dari
hasil Unjuk kerja berupa laporan hasil
penugasan percobaan percobaan yang dilakukan secara
mandiri
mandiri.

2. Pembelajaran Remidial
o Pembelajaran remidial dilakukan segera setelah diadakan penilaian
bagi peserta didik yang memperoleh nilai kurang dari 78.
o Strategi

pembelajaran

remidial

dapat

dilaksanakan

dengan

pembelajaran remidial atau pemberian tugas berdasarkan indikator
pembelajaran yang belum dicapai oleh masing-masing peserta didik.
3. Pengayaan
Kegiatan pengayaan ditujukan kepada peserta didik yang memperoleh
nilai diatas 78, yakni dengan memberikan penugasan untuk mengkaji dan
mempelajari materi yang akan di bahas pada bab selanjutnya.
4. Kunci dan pedoman penilaian (terlampir).

Mengetahui
Kepala Sekolah SMA

Yogyakarta Juli 2021
Guru Mata Pelajaran

(.................................)
NIP :

(Dwi Marniasih)
NIM : 171434008
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Lampiran 19 Instrumen Penilaian Pertemuan I
1. Penilaian Kognitif (Pengetahuan)
KISI-KISI SOAL DAN JAWABAN
LKPD PERTEMUAN KE I
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Jumlah Soal
Alokasi Waktu
Kompetensi Dasar

: Sekolah Menengah Atas
: Biologi
: XI/Genap
:5
: 30 Menit
: 3.10 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan
penyusun organ pada sistem koordinasi (saraf,
hormone dan alat indra) dalam kaitannya dengan
mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan
fungsi yang dapat terjadi pada sistem koordinasi
manusia.
Materi Pokok
: Sistem Saraf
a. Kisi-Kisi Lembar Kerja Peserta Didik Pertemuan I
No

1.

2.

3.

4.

5.

Indikator Pencapaian

Indikator Soal

Mengidentifikasi
Disajikan gambar struktur sel saraf,
struktur dan fungsi peserta didik diminta untuk
neuron.
menyebutkan macam-macam bagian
sel saraf beserta fungsinya.
Menganalisis
Disajikan gambar contoh kasus
mekanisme
“seorang perawat yang sedang
penghantar implus.
memeriksa pasien” peserta didik
diminta untuk menganalisis implus
saraf yang terjadi.
Membandingkan
Disajikan
aspek-aspek
yang
mekanisme
gerak berhubungan dengan mekanisme
sadar dan gerak gerak, peserta didik diminta untuk
refleks.
menyusun skema jalannya gerak
sadar dan gerak refleks dengan baik
dan benar
Menganalisis struktur Disajikan gambar otak manusia,
sistem saraf pusat dan peserta didik diminta untuk
sistem saraf tepi
menjelaskan bagian otak yang diberi
nomor beserta fungsinya.
Menganalisis
Disajikan contoh kasus seseorang
kelainan
atau yang mengalami kelumpuhan,
gangguan
yang peserta didik diminta untuk
terjadi pada sistem menganalis
kondisi-kondisi
saraf.
penyebab kelainan tersebut.

Tingkat
Kognitif

No
Soal

Bentuk
Soal

C4

1

Uraian

C5

2

Uraian

C6

3

Uraian

C4

4

Uraian

C4

5

Uraian
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b. Bentuk Soal Lembar Kerja Peserta Didik Pertemuan I
1.

Perhatikan gambar di bawah ini!
Jelaskan struktur sel saraf yang ada pada
gambar

di

samping

beserta

dengan

fungsinya!

2. Pada gambar di samping terlihat seorang perawat yang
sedang memeriksa pasien. Salah satu rangkaian pemeriksaan
yang dilakukan adalah mengetuk lutut pasien tersebut. Apa
yang akan terjadi ketika perawat mengetuk bagian lutut
pasien tersebut? Jelaskan implus saraf yang terjadi!
3. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini!
implus
Efektor
Sumsum tulang
belakang

Medulla Oblongata

Saraf sensor

Otak

Refleks

Saraf motor

Refleks

Reseptor

Otak

implus

Efektor

Saraf sensor

Saraf Motor

Reseptor
Medulla Oblongata
Sumsum tulang
belakang

Susunlah gambar-gambar di atas menjadi dua buah skema jalannya rangsangan
yang terjadi pada sistem saraf.
4. Perhatikan gambar di bawa ini!

Jelaskan struktur otak yang ada pada gambar di samping
beserta dengan fungsinya!

5. Mengapa seseorang dapat mengalami kelumpuhan?

Jelaskan kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan
seseorang mengalami kelumpuhan!
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c. Kunci Jawab dari soal pada Lembar Kerja Peserta Didik Pertemuan I
1. Struktur sel saraf yang ada pada gambar adalah sebagai berikut:
1. Dendrit, berfungsi menerima implus atau sinyal dari sel lain untuk dikirimkan
ke badan sel.
2. Nukleus, berperan sebagai tempat pemeliharaan semua bagian sel saraf agar
dapat menjalankan fungsinya.
3. Badan sel, berfungsi untuk mengendalikan metabolisme neuron secara
keseluruhan.
4. Selubung mielin, berfungsi untuk melindungi sel saraf dari kerusakan dan
mencegah bocornya implus sekaligus mempercepat jalannya implus yang
masuk.
5. Sel schwann, berfungsi untuk menyediakan nutrisi bagi neurit, mempercepat
jalannya impus dan meregenerasi neurit.
6. Nodus raniver, berfungsi untuk mempercepat jalannya implus.
7. Sinapsis, berfungsi untukk menghubungkan antara neuron satu dengan neuron
yang lainnya.

2. Pada saat perawat mengetuk atau memukul bagian bawah tempurung lutut pasien
secara tiba-tiba maka yang akan terjadi adalah kaki pasien akan memberikan respon
dengan bergerak ke depan atau menendang secara otomatis/refleks. Hal ini dapat
terjadi karena pukulan dari perawat merupakan sebuah implus yang diterima oleh
reseptor saraf sebagai pesan yang akan disampaikan ke neuron sensori dan
kemudian ke sumsum tulang belakang, lalu memberikan informasi ke saraf motor
dan yang terakhir akan sampai pada efektor sehingga terjadi gerakan yang
dilakukan secara tiba-tiba/refleks.

3. Dua buah skema jalannya rangsangan yang terjadi pada sistem saraf pada manusia
adalah sebagai berikut:
a. Gerak Sadar
Implus – Reseptor – Saraf Sensoris – Otak – Saraf Motor – Efektor.
b. Gerak Refleks
Implus – Reseptor – Saraf Sensoris – Sumsum Tulang Belakang – Saraf
Motor – Efektor.
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4. Struktur otak yang ditunjukkan oleh gambar tersebut adalah sebagai berikut:
No
1.

Nama Struktur
bagian Otak
Lobus Frontalis

2.

Lobus Parientalis

3.

Lobus Oksipitalis

4.

Otak kecil

5.

Lobus Temporalis

Fungsi
Kegiatan berpikir, perencanaan, penyususnan
konsep dan perilaku sosial.
Bertanggung jawab untuk kegiatan berpikir,
terutama pengaturan memori.
Bertanggung jawab untuk mengatur fungsi
penglihatan.
Mempertahankan keseimbangan, kontrol gerakan
mata, meningkatkan kontraksi otot serta koordinasi
gerakan sadar yang berkaitan dengan keterampilan.
Bertanggung jawab terhadap persepsi suara dan
bunyi.

5. Seseorang mengalami kelumpuhan biasanya terjadi karena adanya gangguan pada
salah satu jaringan pengendali gerakan tubuh manusia baik saraf, tulang, maupun
otot. Gangguan pada gerakan otot tubuh seperti saraf mototrik atau saraf tulang
belakang yang membawa pesan gerakan dari otak. Kondisi-konidis yang dapat
menyebabkan kelumpuhan antara lain:
a. Stroke yang terjadi karena gangguan pada batang otak maka akan
mengakibatkan seseorang mengalami kelumpuhan total.
b. Bell’s palsy, merupakan kondisi yang dapat menyebabkan kelumpuhan pada
sebagian wajah secara tiba-tiba tanpa disertai kelumpuhan di bagian tubuh
lainnya.
c. Cedera otak yangdiakibatkan oleh benturan keras akan berpeluang
mengakibatkan seseorang mengalami kelumpuhan di baian tubuh sesuai dnegan
bagian otak yang rusak.
d. Polio, di mana kondisi yang mampu mengakibatkan kelumpuhan pada bagian
lengan dan tungkai dan kelumpuhan otot pernapasan.
e. Multiple sclerosis, dapat menyebabkan kelumpuhan pada bagian wajah, lengan,
atau tungkai.
d. Rubrik Penilaian Jawaban dari soal Lembar Kerja Peserta Didik Pertemuan I
1. Rubrik Penskoran Soal nomor 1
Skor
25
20

Kriteria Penilaian
Jika peserta didik mampu mengidentifikasi gambar struktur sel saraf beserta
dengan fungsinya dengan baik dan tepat
Jika peserta didik mampu mengidentifikasi struktur sel saraf dengan tepat akan
tetapi terdapat maksimal 3 poin penjelasan fungsi sel saraf yang kurang tepat.
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Skor
15
10
5
0

Kriteria Penilaian
Jika peserta didik mampu menyebutkan minimal 4 struktur sel saraf dan
fungsinya dengan baik dan tepat.
Jika peserta didik mampu menyebutkan struktur sel saraf dengan tepat akan
tetapi hanya terdapat maksimal 3 poin penjelasan fungsi yang benar.
Jika peserta didik hanya menyebutkan struktur sel saraf tanpa disertai dengan
fungsinya
Jika peserta didik tidak memberikan jawaban sama sekali

2. Rubrik Penskoran Soal nomor 2
Skor
20
15
10
5
0

Kriteria Penilaian
Jika peserta didik mampu menganalisis dan menjelaskan jenis implus yang
terjadi pada pasien dengan baik dan tepat.
Jika peserta didik mampu menganalisis jenis implus yang terjadi akan tetapi
masih sedikit kurang tepat dalam menjelaskan proses terjadinya implus.
Jika peserta didik mampu menganalisis jenis implus yang terjadi tanpa disertai
penjelasan.
Jika peserta didik menganalisis dan menjelaskan jenis implus yang terjadi akan
tetapi tidak tepat.
Jika peserta didik tidak memberikan jawaban sama sekali

3. Rubrik Penskoran Soal nomor 3
Skor
20
15
10
5
0

Kriteria Penilaian
Jika peserta didik mampu menyusun dua skema jalannya rangsangan yang
terjadi pada sistem saraf dengan baik dan tepat.
Jika peseta didik mampu menyusun dua skema jalannya rangsangan yang terjadi
pada sistem saraf akan tetapi terdapat 2 aspek (poin) yang masih kurang tepat
Jika peserta didik mampu menyusun dua skema jalannya rangsangan yang
terjadi pada sistem saraf akan tetapi hanya satu skema yang tepat.
Jika peserta didik menyusun dua skema jalannya rangsangan yang terjadi pada
sistem saraf akan tetapi masih tidak tepat.
Jika peserta didik tidak memberikan jawaban sama sekali

4. Rubrik Penskoran Soal nomor 4
Skor
25
20

15
10
5
0

Kriteria Penilaian
Jika peserta didik mampu mengidentifikasi gambar struktur bagian otak beserta
dengan fungsinya dengan baik dan tepat.
Jika peserta didik mampu mengidentifikasi gambar struktur bagian otak dengan
tepat akan tetapi terdapat maksimal 2 poin penjelasan fungsi bagian otak yang
kurang tepat.
Jika peserta didik mampu menyebutkan minimal 3 struktur bagian otak dan
fungsinya dengan baik dan tepat.
Jika peserta didik hanya mampu menyebutkan struktur bagian otak dengan tepat
tanpa disertai keterangan fungsi.
Jika peserta didik menyebutkan struktur bagian otak beserta fungsinya akan
tetapi masih tidak tepat.
Jika peserta didik tidak memberikan jawaban sama sekali.
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5. Rubrik Penskoran Soal no 5
Skor
15
11
8
5
0

Kriteria Penilaian
Jika peserta didik mampu menjelaskan dan menyebutkan kondisi-kondisi yang
menjadi penyebab kelumpuhan dengan baik dan tepat.
Jika peserta didik mampu menjelaskan dan menyebutkan minimal 3 kondisikondisi yang menjadi penyebab kelumpuhan dengan baik dan tepat.
Jika peserta didik mampu menjelaskan dan menyebutkan maksimal 3 kondisikondisi yang menjadi penyebab kelumpuhan dengan baik dan tepat.
Jika peserta didik menjelaskan dan menyebutkan kondisi-kondisi yang menjadi
penyebab kelumpuhan akan tetapi masih tidak tepat.
Jika peserta didik tidak memberikan jawaban sama sekali

Pedoman Penilaian :

Skor =

Ʃ𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑎ℎ
Ʃ𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑋 100
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Nama
Kelas
No Absen

:
:
:

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
(LKPD)

Satuan Pendidikan

: Sekolah Menengah Atas

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XI/Genap

Materi Pokok

: Sistem Saraf

A. Kompetensi Dasar
3.10 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada
sistem koordinasi (saraf, hormone dan alat indera) dalam kaitannya
dengan mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi
yang dapat terjadi pada sistem koordinasi manusia.
B. Indikator Pencapaian Kompetensi
1. Mengidentifikasi struktur dan fungsi neuron atau sel saraf.
2. Menganalisis mekanisme penghantar implus
3. Membandingkan mekanisme gerak sadar dan gerak refleks.
4. Menganalisis struktur sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi.
5. Menganalisis kelainan atau gangguan yang terjadi pada sistem saraf.
C. Tujuan
1. Melalui kajian materi pada aplikasi Biology Learning peserta didik
mampu mengidentifikasi struktur dan fungsi neuron atau sel saraf.
2. Melalui kajian materi pada aplikasi Biology Learning peserta didik
mampu menganalisis mekanisme penghantar implus pada sistem saraf.
3. Melalui kajian materi pada aplikasi Biology Learning peserta didik
mampu membandingkan mekanisme gerak sadar dan gerak refleks.
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4. Melalui kajian materi pada aplikasi Biology Learning peserta didik
mampu menganalisis struktur sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi.
5. Melalui kajian materi pada aplikasi Biology Learning peserta didik
mampu menganalisis kelainan atau gangguan yang terjadi pada sistem
saraf.
D. Konsep
Sistem saraf adalah suatu struktr yang terdiri dari komponenkomponen sel saraf atau yang biasa dikenal dengan sebutan neuron. Sistem
saraf bersama-sama dengan sistem hormon berfungsi untuk memelihara
fungsi tubuh. Sistem saraf pada manusia memiliki sifat mengatur yang
sangat kompleks dan khusus. Sistem saraf menerima berjuta-juta
rangsangan yang berasal dari berbagai organ. Semua rangsangan tersebut
nantinya akan berkumpul dan bersatu untuk dapat menentukan respon apa
yang akan diberikan oleh tubuh.
E. Cara Kerja
1. Peserta didik mengerjakan LKPD yang telah diberikan secara individu.
2. Cari dan bacalah sumber referensi yang berkaitan dengan materi dan
soal yang diberikan.
3. Jawablah soal yang diberikan berdasarkan referensi yang digunakan.
4. Tulislah jawaban tersebut pada lembar yang telah disediakan.
F. Soal
1. Perhatikan gambar di bawah ini!
Jelaskan struktur sel saraf
yang ada pada gambar di
samping

beserta

dengan

fungsinya!

JAWAB:...................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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2. Pada gambar di samping terlihat seorang perawat
yang sedang memeriksa pasien. Salah satu rangkaian
pemeriksaan yang dilakukan adalah mengetuk lutut
pasien tersebut. Apa yang akan terjadi ketika perawat
mengetuk bagian lutut pasien tersebut? Jelaskan
implus saraf yang terjadi!
JAWAB:...................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

3. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini!
implus

Otak
Efektor

Sumsum tulang
belakang

Saraf motor

Refleks
Otak

Saraf sensor

Efektor
Reseptor

Saraf Motor

Medulla Oblongata

Refleks
implus
Saraf sensor

Reseptor
Medulla Oblongata
Sumsum tulang
belakang

Susunlah gambar-gambar di atas menjadi dua buah skema jalannya
rangsangan yang terjadi pada sistem saraf.
JAWAB:...................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
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4. Perhatikan gambar di bawa ini!

Jelaskan struktur otak yang ada pada
gambar di samping beserta dengan
fungsinya!

JAWAB:...................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

5. Mengapa seseorang dapat mengalami kelumpuhan? Jelaskan kondisi-

kondisi yang dapat menyebabkan seseorang mengalami kelumpuhan!

JAWAB:...................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Semangat Belajar dan Selamat Mengerjakan
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2. Penilaian Afektif (Sosial dan Sikap)
❖ Kisi-kisi Lembar Penilaian Afektif
Aspek

Indikator
Kesiapan siswa
dalam mengikuti
kegiatan
pembelajaran.

Minat

Tanggung
Jawab

Disiplin

Kesantunan

Sopan

Keaktifan siswa
dalam
pembelajaran.
Perhatian siswa
saat menanggapi
pertanyaanpertanyaan yang
diberikan
oleh
guru.
Tidak
menyalahkan
orang lain untuk
kesalahan dari
tindakan
diri
sendiri.
Melaksanakan
hal yang pernah
dikatakan atau
diminta.
Disiplin dalam
proses kegiatan
pembelajaran
dan
pengumpulan
tugas.
Santun
menyampaikan
pendapat
dan
penggunan
bahasa yang baik
dan benar.
Pakaian
yang
dikenakan siswa
sopan dan rapih.

Nomor
Pernyataan

1

2

3

4

5

6
7

8
9

10

Kegiatan dari aspek yang dinilai
Siswa siap mengikuti kegiatan
pembelajaran baik dari segi
perlengkapan/peralatan
belajar,
maupun antusias siswa dalam
belajar.
Siswa
turut
aktif
dalam
menyampaikan gagasan ide atau
pendapat di forum pembelajaran.
Siswa
memberikan
jawaban
dengan menggunakan sumber
referensi yang relevan baik dari
buku, media massa maupun
internet.
Siswa menerima resiko
tindakan yang dilakukan

dari

Siswa
melaksanakan
dan
mengerjakan
tugas
individu
dengan baik
Siswa
mengikuti
kegiatan
pembelajaran sesuai dengan jam
pembelajaran di sekolah
Siswa
mengumpulkan
atau
mengupload tugas tepat waktu
Santun dalam menyampaikan
pendapat
di
dalam
forum
pembelajaran.
Penggunaan bahasa yang baku,
baik dan benar.
Siswa mengenakan pakaian sopan
berkerah dan/atau baju seragam
sekolah.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
203

LEMBAR PENILAIAN SIKAP SELAMA PROSES PEMBELAJARAN
(OBSERVASI)
Satuan Pendidikan

:Sekolah Menengah Atas

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XI/Genap

Materi

: Sistem Koordinasi Manusia

PETUNJUK :
•

Lembar penilaian sikap ini diisi oleh guru untuk menilai sikap peserta didik selama
proses pembelajaran.

•

Berilah tanda cek (√) pada kolom skor penilaian sesuai dengan sikap yang
ditampilkan oleh peserta didik selama proses pembelajaran.

Nama Peserta Didik

:....................

Kelas

:....................

Hari/Tanggal Pengamatan

: . . . . . . /. . . . . . . . . . . . .

No

Sikap

1.

Siswa siap mengikuti kegiatan pembelajaran baik dari segi
perlengkapan/peralatan belajar, maupun antusias siswa dalam
belajar.
Siswa turut aktif dalam menyampaikan gagasan ide atau pendapat
di forum pembelajaran.
Siswa memberikan jawaban dengan menggunakan sumber
referensi yang relevan baik dari buku, media massa maupun
internet.
Siswa menerima resiko dari tindakan yang dilakukan
Siswa melaksanakan dan mengerjakan tugas individu dengan baik
Siswa mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan jam
pembelajaran di sekolah
Siswa mengumpulkan atau mengupload tugas tepat waktu
Santun dalam menyampaikan pendapat di dalam forum
pembelajaran
Penggunaan bahasa yang baku, baik dan benar
Siswa mengenakan pakaian sopan berkerah dan/atau baju
seragam sekolah.

4

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Skor
3 2

Pedoman Penskoran :
Skor 4 = Selalu, apabila siswa selalu melakukan kegiatan pembelajaran sesuai
dengan pernyataan.

Nilai
1
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Skor 3 = Sering, apabila siswa sering melakukan kegiatan sesuai dengan
pernyataan dan kadang-kadang juga tidak melakukan.
Skor 2 = Kadang-Kadang, apabila siswa kadang-kadang melakukan kegiatan
sesuai pernyataan dan sering tidak melakukan yang sesuai dengan
pernyataan.
Skor 1 = Tidak Pernah, apabila siswa tidak pernah melakukan kegiatan yang
sesuai dengan pernyataan.
Skor Maksimum

= 28

Skor Minimum

= 7

Pedoman Penilaian
Skor 5 - 12

=C

Skor 13 - 20

=B

Skor 21 - 28

=A

3. Penialaian Psikomotor (Keterampilan)

➢ Kisi-Kisi Penilaian Psikomotor
Aspek yang
dinilai

Pelaksanaan
Tugas

Indikator

Kegiatan dari Aspek yang dinilai

Siswa menulis jawaban sesuai dengan
Keterampilan siswa petunjuk yang ada di lembar soal.
dalam melaksanakan
tugas yang diberikan Siswa mengecek kejelasan soal sebelum
oleh guru
mengerjakan dan bertanya apabila terdapat
soal yang kurang jelas.
Siswa menggunakan waktu secara efektif.

Penyelesaian
Tugas

Kelengkapan jawaban yang diberikan.
Keterampilan siswa
dalam menyelesaikan Penyajian jawaban diketik dengan rapih.
tugas yang diberikan
oleh guru
Tampilan jawaban dalam bentuk tabel dan
paragraf sesuai dengan yang diperintahkan
pada petunjuk pengerjaan.
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LEMBAR PENILAIAN PSIKOMOTOR

Satuan Pendidikan

:Sekolah Menengah Atas

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XI/Genap

Materi

: Sistem Koordinasi Manusia

PETUNJUK :
•

Lembar penilaian ini diisi oleh guru untuk menilai sikap peserta didik
selama proses pembelajaran.

•

Berilah tanda cek (√) pada kolom skor penilaian sesuai dengan sikap yang
ditampilkan oleh peserta didik selama proses pembelajaran.

Nama Peserta Didik

:....................

Kelas

:....................

Hari/Tanggal Pengamatan : . . . . . . /. . . . . . . . . . . . .
No

Aspek yang dinilai
4

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Skor
3 2

Nilai
1

Siswa menulis jawaban sesuai dengan
petunjuk yang ada di lembar soal
Siswa mengecek kejelasan soal sebelum
mengerjakan dan bertanya apabila terdapat
soal yang kurang jelas
Siswa menggunakan waktu secara efektif
Kelengkapan jawaban yang diberikan
Penyajian jawaban diketik dengan rapih
Tampilan jawaban dalam bentuk tabel dan
paragraf sesuai dengan yang diperintahkan
pada petunjuk pengerjaan.

Pedoman Penskoran :
Skor 4 = Selalu, apabila siswa selalu melakukan kegiatan pembelajaran sesuai
dengan pernyataan.
Skor 3 = Sering, apabila siswa sering melakukan kegiatan sesuai dengan
pernyataan dan kadang-kadang juga tidak melakukan.
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Skor 2 = Kadang-Kadang, apabila siswa kadang-kadang melakukan kegiatan
sesuai pernyataan dan sering tidak melakukan yang sesuai dengan
pernyataan.
Skor 1 = Tidak Pernah, apabila siswa tidak pernah melakukan kegiatan yang
sesuai dengan pernyataan.
Skor Maksimum

= 24

Skor Minimum

= 6

Pedoman Penilaian
Skor 4 - 10

=C

Skor 11 - 17

=B

Skor 18 - 24

=A
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Penilaian Psikomotor : LAPORAN/PORTOFOLIO
➢ Rubrik Penilaian Laporan Hasil Percobaan Mandiri
No

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Komponen

Aspek yang dinilai

• Menuliskan
judul
percobaan
• Menuliskan
identitas
pengamat
• Menuliskan
tujuan
Tujuan
percobaan sesuai dengan
Percobaan
yang dilakukan
• Menuliskan
tujuan
dengan membuat point
• Menuliskan
rumusan
masalah dengan kalimat
Rumusan
tanya
Masalah
• Menuliskan
rumusan
masalah sesuai dengan
tujuan kegiatan
• Menuliskan teori yang
relevan dengan praktikum
• Menuliskan sitasi dengan
Dasar Teori
benar
• Menggunakan
sumber
yang terbaru (up to date)
• Menggunakan
sumber
dari buku maupun internet
• Menuliskan alat dan
bahan yang digunakan
Alat
dan
dengan lengkap
Bahan
• Mencantumkan kuantitas
dari alat dan bahan yang
digunakan
• Menuliskan dengan kata
kerja
Cara Kerja
• Menuliskan
dengan
diagram alur
• Menuliskan
secara
berurutan
Hasil
• Menuliskan
hasil
Pengamatan
pengamatan dalam bentuk
tabel
• Menuliskan
hasil
pengamatan dengan jelas
• Menambahkan foto hasil
pengamatan
Cover

Pedoman Penskoran
- Skor 5 jika memenuhi 2 aspek
- Skor 3 jika memenuhi 1 aspek
- Skor 0 jika tidak ada aspek yang
terpenuhi
- Skor 5 jika memenuhi 2 aspek
- Skor 3 jika memenuhi 1 aspek
- Skor 0 jika tidak ada aspek yang
terpenuhi
- Skor 5 jika memenuhi 2 aspek
- Skor 3 jika memenuhi 1 aspek
- Skor 0 jika tidak ada aspek yang
terpenuhi

- Skor 15 jika memenuhi 4 aspek
- Skor 12 jika memenuhi 3 aspek
- Skor 9 jika memenuhi 2 aspek
- Skor 5 jika memenuhi 1 aspek
- Skor 0 jika tidak ada aspek yang
terpenuhi

- Skor 5 jika memenuhi 2 aspek
- Skor 3 jika memenuhi 1 aspek
- Skor 0 jika tidak ada aspek yang
terpenuhi

- Skor 10 jika memenuhi 3 aspek
- Skor 7 jika memenuhi 2 aspek
- Skor 3 jika memenuhi 1 aspek
- Skor 0 jika tidak ada aspek yang
terpenuhi
- Skor 10 jika memenuhi 3 aspek
- Skor 7 jika memenuhi 2 aspek
- Skor 3 jika memenuhi 1 aspek
- Skor 0 jika tidak ada aspek yang
terpenuhi

Skor
maks
5

5

5

15

5

10

10
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8.

Pembahasan

9.

Kesimpulan

10.

Daftar
Pustaka

11.

Lampiran

• Melakukan pembahasan - Skor 25 jika memenuhi 3 aspek
- Skor 15 jika memenuhi 2 aspek
sesuai dengan data
• Menghubungkan
hasil - Skor 8 jika memenuhi 1 aspek
- Skor 0 jika tidak ada aspek yang
dengan literatur
• Membahas
jawaban terpenuhi
pertanyaan
yang
didiskusikan
• Membuat
kesimpulan - Skor 10 jika memenuhi 2 aspek
sesuai
dengan
hasil - Skor 5 jika memenuhi 1 aspek
pengamatan
dan - Skor 0 jika tidak ada aspek yang
terpenuhi
pembahasan
• Membuat
kesimpulan
sesuai dengan tujuan
kegiatan
• Menuliskan
semua - Skor 5 jika memenuhi 2 aspek
sumber referensi yang - Skor 2 jika memenuhi 1 aspek
- Skor 0 jika tidak ada aspek yang
digunakan
• Menuliskan sesuai dengan terpenuhi
urutan abjad
• Menyertakan
foto - Skor 5 jika aspek terpenuhi
kegiatan pengamatan dan - Skor 0 jika tidak ada aspek yang
terpenuhi
hasil pengamatan
Total Maksimal

Pedoman penilaian:
Nilai =

∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

x 100

25

10

5

5
100

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
209

Lembar Penilaian Portofolio/Laporan Praktikum Individu

Nama Peserta didik

:...................................................................................

Kelas

:...................................................................................

Hari/Tanggal

:...................................................................................

Judul Praktikum

:...................................................................................

No

Aspek yang dinilai

Skor
Maksimal
5

1.

Cover

2.

Tujuan percobaan

5

3.

Rumusan masalah

5

4.

Dasar Teori

15

5.

Alat dan Bahan

5

6.

Cara Kerja

10

7.

Hasil Pengamatan

10

8.

Pembahasan

25

9.

Kesimpulan

10

10.

Daftar Pustaka

5

11.

Lampiran

5
Jumlah

100

Skor yang
diperoleh siswa
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Lampiran 20 Instrumen Penilaian Pertemuan II
1. Penilaian Kognitif (Pengetahuan)
KISI-KISI SOAL DAN JAWABAN
LKPD PERTEMUAN KE II

Nama Sekolah

: Sekolah Menengah Atas

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XI/Genap

Jumlah Soal

:5

Alokasi Waktu

: 30 Menit

Kompetensi Dasar

: 3.10 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan
penyusun organ pada sistem koordinasi (saraf,
hormone dan alat indera) dalam kaitannya dengan
mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan
fungsi yang dapat terjadi pada sistem koordinasi
manusia.

Materi Pokok

: Sistem Endokrin

a. Kisi-Kisi Lembar Kerja Peserta Didik Pertemuan II
No

1.

2.

Indikator
Pencapaian
Mengidentifik
asi
karakteristik
kelenjar
endokrin
Mengelompok
kan kelenjar
endokrin
berdasarkan
letak
dan
fungsi
dari
kelenjar
endokrin.

Indikator Soal
Peserta
didik
diminta
untuk
menentukan karakteristik kelenjar
endokrin dengan tepat.

Disajikan gambar, peserta didik
diminta untuk menganalisis letak dan
nama kelenjar endokrin beserta
dengan hormon yang dihasilkan.
Peserta
didik
diminta
untuk
menjelaskan alasan hormon tidak
digunakan
setiap
saat
dan
memberikan contohnya.
Peserta
didik
diminta
untuk
menyebutkan ciri-ciri gangguan yang
terjadi pada penyakit tiroid dan
menyebutkan cara pola hidup
sederhana untuk mencegah agar

Tingkat
Kognitif

No
Soal

Bentuk
Soal

C3

1

Uraian

C4

2

Uraian

C5

3

Uraian

C4

4

Uraian
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No
3.

Indikator
Pencapaian
Mendiagnosis
gangguan atau
kelainan yang
mungkin
terjadi
pada
sistem
endokrin

Indikator Soal

Tingkat
Kognitif

No
Soal

Bentuk
Soal

C5

5

Uraian

terhindar dari penyakit tiroid atau
gangguan sistem endokrin yang
lainnya.
Disajikan sebuah kasus terkait dengan
kelainan atau gangguan pada sistem
endokrin peserta didik diminta
memberikan solusi untuk mengatasi
atau mengobati kelainan tersebut.

b. Bentuk Soal Lembar Kerja Peserta Didik Pertemuan II
1. Jelaskan apa saja karakteristik yang kamu ketahui tentang kelenjar
endokrin!
2. Perhatikan gambar di bawah ini!

Jelaskan letak dan keterangan nama kelenjar pada gambar di atas
beserta dengan hormon yang dihasilkan. Jawablah sesuai dengan
urutkan nomor yang ada!
3. Mengapa hormon tidak digunakan setiap saat dan hanya digunakan
pada saat tertentu saja? Jelaskan dan berikan contohnya!
4. Sebutkan ciri-ciri gangguan yang terjadi pada penyakit tiroid serta
cara menghindari agar tidak terkena penyakit tiroid atau gangguan
sistem endokrin lainnya!
5. Nyonya X berusia 45 tahun sering mengeluh cepat lelah, keingat
banyak, tidak tahan panas, peningkatan nafsu makan, diare, gelisah,
frekuensi denyut jantung meningkat dan adanya penurunan berat
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badan. Dari hasil pemeriksaan fisik diketahui bahwa adanya
pembesaran pada kelenjar tiroid di daerah leher. Hasil pemeriksaan
laboratorium ditemukan adanya peningkatan T3 dan T4 serum.
Berdasarkan uraian di atas, bagaimana cara atau solusi pengobatan
yang dapat digunakan oleh nyonya X?

c. Jawaban Soal Lembar Kerja Peserta Didik Pertemuan II
1. Karakteristik kelenjar endokrin antaralain sebagai berikut:
a. Merupakan kelenjar buntu, karena tidak memiliki saluran dan
menyekresikan hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel.
b. Memiliki sejumlah sel sekretori yang dikelilingi banyak pembuluh
darah dan ditopang oleh jaringan ikat
c. Menyekresi lebih dari satu jenis hormon, kecuali kelenjar paratiroid.
d. Sekresi hormon dapat distimulasi dan dihambat oleh hormon
lainnya.
e. Masa aktivitas kelenjar endokrin dalam menghasilkan hormon
berbeda-beda.

2. Berdasarkan gambar yang ditunjukkan di soal, maka penjelasan yang
dapat diberikan adalah sebagai berikut:
No
Letak Kelenjar
Nama Kelenjar
Hormon yang dihasilkakn
1. Berada di bawah Kelenjar
TSH, ACTH, FSH, LH, ADH,
otak besar
Pituitari
Oksitosin, Growth hormone,dan
Prolaktin.
2. Bagian leher, tepat Kelenjar
Parathormon
berada di bawah Paratiroid
kelenjar tiroid
3. Berada di daerah Kelenjar
Thymosin
dada
Timus
4. Berada di atas ginjal Kelenjar
Korteks mineral, glukokortikoid
Adrenal
dan Androgen
5. Terletak di daerah Ovarium
Estrogen dan Progesteron
perut
(Wanita)
6. Berada pada skrotum Testis (Pria)
Testosteron
atau buah zakar
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3. Hormon tidak digunakan setiap saat melainkan hanya pada saat-saat
tertentu saja. Hal ini terjadi karena hormon mempunyai banyak bagian
dan fungsi yang berbeda-beda, contohnya yaitu hormon yang
dikeluarkan oleh kelenjar hipofisa yaitu prolaktin. Hormon tersebut
menyebabkan kelenjar susu di payudara mengeluarkan atau
menghasilkan susu. Hal ini akan terjadi karena adanya isapan bayi
pada puting susu yang merangsang hipofisa untuk menghasilkan
banyak prolaktin. Maka bagi kita (wanita) yang belum menikah dan
belum punya anak tentu prolaktin tidak diproduksi dan payudara tidak
akan mengeluarkan susu. Selain kelenjar hipofisa terdapat kelenjar
pankreas dan kelenjar paratiroid. Mereka memiliki sistem sendiri
untuk merasakan apakah tubuh memerlukan banyak atau lebih sedikit
hormon. Misalnya pada kadar insulin yang segera meningkat setelah
makan.

4. Ciri-ciri dari penyakit tiroid adalah sebagai berikut:
a. Pada penderita hipertiroidisme gejala atau ciri-ciri yang akan
muncul yaitu: tremor, turunnya berat badan, mudah berkeringat,
gugup, cemas, mudah tersinggung, gangguan tidur dan jantung
berdebar.
b. Pada penderita hipotiroidisme gejala atau ciri-ciri yang akan
muncul ialah: mudah lupa, mudah serak, mudah mengantuk,
pembengkakan pada bagian tubuh dan terkhusus untukperempuan
akan mengalami menstruasi yang cukup banyak dari biasanya.
Sedangkan cara untuk menghindari agar tidak terkena
penyakit tiroid adalah dengan cara mengkonsumsi makanan yang
cukup mengandung iodium seperti misalnya ikan laut atau
menggunakan garam beriodium. Selain itu juga dapat dengan
melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, hal ini dapat
dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui kesehatan tubuh.
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Semakin dini kita mengetahui penyakit yang ada di tubuh kita maka
akan semakin mudah proses penyembuhannya.

5. Berdasarkan uraian pada soal dapat diketahui kelainan yang terjadi
pada nyonya X adalah Hipertiroidisme. Solusi atau cara pengobatan
yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:
a. Mengkonsumsi obat-obatan sesuai dengan anjuran dokter.
Pemberian

obat

bertujuan

untuk

menghambat

atau

menghentikan fungsi kelenjar tiroid dalam menghasilkan
hormon yang berlebih di dalam tubuh. Jenis obat yang
digunakan

adalah

methimazole,

carbimazole

dan

propylthiouracil.
b. Terapi

iodium

radioaktif.

Terapi

ini

bertujuan

untuk

menyusutkan kelenjar tiroid sehingga mengurangi jumlah
hormon tiroid yang dihasilkan. Penderita akan diberi cairan atau
kapsul yang mengandung zat radioaktif dan iodium dosis
rendah, yang kemudian akan diserap oleh kelenjar tiroid. Terapi
iodium radioaktif berlangsung selama beberapa minggu atau
bahkan bulan.
c. Kemudian pilihan lain yang dapat digunakan oleh nyinya X
adalah dengan cara melakukan operasi.
d. Rubrik Penilaian Jawaban dari soal Lembar Kerja Peserta Didik
Pertemuan II
1. Rubrik Penskoran Soal nomor 1
Skor
15
10
5
0

Kriteria Penilaian
Jika peserta didik mampu menjelaskan karakteristik kelenjar
endokrin dengan baik dan tepat
Jika peserta didik mampu menjelaskan karakteristik kelenjar
endokrin minimal 2 poin karakteristik dengan baik dan tepat .
Jika peserta didik mampu menjelaskan karakteristik kelenjar
endokrin dengan baik dan tepat.
Jika peserta didik tidak memberikan jawaban sama sekali.
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2. Rubrik Penskoran Soal nomor 2
Skor
25

20
15

10

5
0

Kriteria Penilaian
Jika peserta didik mampu mengidentifikasi letak dan nama
kelenjar endokrin yang ditunjukkan pada gambar beserta dengan
hormon yang dihasilkan dengan baik dan tepat.
Jika peserta didik mampu mengidentifikasi letak dan nama
kelenjar endokrin yang ditunjukkan pada gambar akan tetapi
terdapat maksimal 3 poin penjelasan yang kurang tepat.
Jika peserta didik mampu mengidentifikasi minimal 3 letak dan
nama kelenjar beserta hormon yang dihasilkan dengan baik dan
tepat.
Jika peserta didik hanya mampu mengidentifikasi dua sub poin
yang diberintahkan baik letak dan nama kelenjar, nama kelenjar
dan hormon yang dihasilkan atau sebagainya dengan tepat akan
tetapi hanya terdapat maksimal 3 poin penjelasan fungsi yang
benar.
Jika peserta didik hanya menyebutkan satu sub poin pentihan
saja dengan baik dan tepat.
Jika peserta didik tidak memberikan jawaban sama sekali

3. Rubrik Penskoran Soal nomor 3
Skor

Kriteria Penilaian

15

Jika peserta didik mampu menjelaskan alasan hormon
digunakan pada saat tertentu disertai dengan contohnya dengan
baik dan tepat.
Jika peserta didik hanya mampu menjelaskan alasan hormon
yang hanya dapat digunakan saat tertentu tanpa disertai dengan
contohnya.
Jika peserta didik memberikan alasan beserta dengan contohnya
akan tetapi masih tidak tepat.
Jika peserta didik tidak memberikan jawaban sama sekali.

10

5
0

4. Rubrik Penskoran Soal nomor 4
Skor
25

20

15

Kriteria Penilaian
Jika peserta didik mampu menyebutkan ciri-ciri gangguan pada
penyakit tiroid disertai dengan cara untuk menghindari untuk
tidak terkena penyakit tiroid atau sistem endokrin lainnya
dengan baik dan tepat.
Jika peserta didik mampu menyebutkan ciri-ciri gangguan pada
penyakit tiroid disertai dengan cara untuk menghindari untuk
tidak terkena penyakit tiroid atau sistem endokrin lainnya
dengan baik dan tepat Akan tetapi pada bagian ciri-ciri penyakit
endokri terdapat beberapa poin penjelasan yang tidak tepat.
Jika peserta didik hanya mampu menyebutkan salah satu gejala
atau ciri-cirinya saja disusul dengan cara untuk menghindari
penyakit tiroid atau gangguan pada sistem endokrin dengan baik
dan tepat.
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10

5
0

Jika peserta didik hanya mampu menyebutkan gejala atau ciriciri penyakit tiroid dengan baik dan tepat akan tetapi tidak
memberikan solusi atau cara untuk mencegah kelainan tiroid
maupun kelainan pada sistem endokrin lainnya.
Jika peserta didik tidak mampu menyebutkan dan menjelaskan
gejala atau ciri-ciri penyakit tiroid maupun cara mengatasi atau
emnghindari kelainan tersebut.
Jika peserta didik tidak memberikan jawaban sama sekali

5. Rubrik Penskoran Soal nomor 5
Skor
20

15

10

5
0

Kriteria Penilaian
Jika peserta didik mampu mengidentifikasi kelainan yang terjadi
pada Nyonya X dan memberikan beberapa beberapa cara
pengobatan kelainan tersebut dengan baik dan tepat minimal 3
solusi atau cara.
Jika peserta didik mampu mengidentifikasi kelainan yang terjadi
pada Nyonya Xdan memberikan beberapa cara pengobatan
kelainan tersebut dengan baik dan benar minimal 1 dengan baik
dan tepat.
Jika peserta didik mampu mengidentifikasi kelainan yang
dialami oleh Nyonya X dengan baik dan tepat, akan tetapi
peserta didik tidak memberikan solusi atau cara pengobatan
sama sekali kepada Nyonya X.
Jika peserta didik mampu mengidentifikasi kelainan yang
dialami oleh Nyonya X dan memberikan beberapa cara
penobatan akan tetapi masih belum tepat.
Jika peserta didik tidak memberikan jawaban sama sekali

Pedoman Penilaian :

Skor =

Ʃ𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑎ℎ
Ʃ𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑋 100
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Nama
Kelas
No Absen

:
:
:

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
(LKPD)
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas
Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XI/Genap

Materi Pokok

: Sistem Endokrin/Sistem Hormon

A. Kompetensi Dasar
3.10 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada
sistem koordinasi (saraf, hormon dan alat indra) dalam kaitannya
dengan mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi
yang dapat terjadi pada sistem koordinasi manusia.
B. Indikator Pencapaian Kompetensi
3.10.6 Mengidentifikasi karakteristik kelenjar endokrin.
3.10.7 Mengelompokkan kelenjar endokrin berdasarkan letak dan fungsi.
3.10.8 Mendiagnosis gangguan atau kelainan yang mungkin terjadi pada sistem
endokrin.

C. Tujuan
3.10.6 Melalui kegiatan kajian materi pada aplikasi Biology Learning
peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik kelenjar
endokrin.
3.10.7 Melalui kegiatan kajian materi pada aplikasi Biology Learning
peserta

didik

mampu

mengelompokkan

kelenjar

endokrin

berdasarkan letak dan fungsinya.
3.10.8 Melalui kegiatan kajian materi pada aplikasi Biology Learning
peserta didik mampu mendiagnosis gangguan atau kelainan yang
mungkin terjadi pada sistem endokrin.
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D. Konsep
Sistem endokrin memiliki karakteristik yang berbeda dari sistem
yang lainnya. Sistem endokrin ini memiliki hormon yang nantinya akan
melakasanakan berbagai fungsi untuk menjaga dan mengatur homeostatis
dalam tubuh manusia. Hormon sendiri dapat dikelompokkan menjadi
beberapa jenis atau klasifikasi dan diproduksi oleh kelenjar yang spesifik di
beberapa organ tubuh manusia. Terkait dengan sekresi hormon yang
dihasilkan oleh kelenjar dikendalikan oleh sistem neurohormonal dan
dipengaruhi oleh mekanisme umpan balik baik umpan negatif maupun
umpan positif serta stressor.
E. Cara Kerja
1. Peserta didik mengerjakan LKPD yang telah diberikan secara individu.
2. Cari dan bacalah sumber referensi yang berkaitan dengan materi dan
soal yang diberikan.
3. Jawablah soal yang diberikan berdasarkan referensi yang digunakan.
4. Tulislah jawaban tersebut pada lembar yang telah disediakan.
F. Soal
1. Jelaskan apa saja karakteristik yang kamu ketahui tentang kelenjar
endokrin!
JAWAB:.....................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
2. Perhatikan gambar di bawah ini!
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Jelaskan letak dan keterangan nama kelenjar pada gambar di atas beserta
dengan hormon yang dihasilkan. Jawablah sesuai dengan urutkan nomor
yang ada!
JAWAB:
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Letak Kelenjar

Nama Kelenjar

Hormon yang dihasilkan

3. Mengapa hormon tidak digunakan setiap saat dan hanya digunakan pada
saat tertentu saja? Jelaskan dan berikan contohnya!
JAWAB:
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

4. Sebutkan ciri-ciri gangguan yang terjadi pada penyakit tiroid serta cara
menghindari agar tidak terkena penyakit tiroid atau gangguan sistem
endokrin lainnya!
JAWAB:
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

5. Nyonya X berusia 45 tahun sering mengeluh cepat lelah, keingat banyak,
tidak tahan panas, peningkatan nafsu makan, diare, gelisah, frekuensi
denyut jantung meningkat dan adanya penurunan berat badan. Dari hasil
pemeriksaan fisik diketahui bahwa adanya pembesaran pada kelenjar
tiroid di daerah leher. Hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan adanya
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peningkatan T3 dan T4 serum. Berdasarkan uraian di atas, bagaimana cara
atau solusi pengobatan yang dapat digunakan oleh nyonya X?
JAWAB:
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

Semangat Belajar dan Selamat Mengerjakan
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2. Penilaian Afektif (Sosial dan Sikap)
❖ Kisi-kisi Lembar Penilaian Afektif
Aspek

Indikator
Kesiapan
siswa
dalam
mengikuti
kegiatan
pembelajaran.

Minat

Tanggung
Jawab

Disiplin

Kesantun
an

Sopan

Keaktifan
siswa
dalam
pembelajaran.
Perhatian siswa saat
menanggapi
pertanyaanpertanyaan
yang
diberikan oleh guru.
Tidak menyalahkan
orang lain untuk
kesalahan
dari
tindakan
diri
sendiri.
Melaksanakan hal
yang
pernah
dikatakan
atau
diminta.
Disiplin
dalam
proses
kegiatan
pembelajaran dan
pengumpulan tugas.
Santun
menyampaikan
pendapat
dan
penggunan bahasa
yang baik dan
benar.
Pakaian
yang
dikenakan
siswa
sopan dan rapih.

Nomor
Pernyataan

1

2

3

4

5

6
7

8
9

10

Kegiatan dari aspek yang dinilai
Siswa siap mengikuti kegiatan
pembelajaran baik dari segi
perlengkapan/peralatan belajar,
maupun antusias siswa dalam
belajar.
Siswa
turut
aktif
dalam
menyampaikan gagasan ide atau
pendapat di forum pembelajaran.
Siswa memberikan jawaban
dengan menggunakan sumber
referensi yang relevan baik dari
buku, media massa maupun
internet.
Siswa menerima resiko dari
tindakan yang dilakukan

Siswa
melaksanakan
dan
mengerjakan tugas individu
dengan baik
Siswa
mengikuti
kegiatan
pembelajaran sesuai dengan jam
pembelajaran di sekolah
Siswa
mengumpulkan
atau
mengupload tugas tepat waktu
Santun dalam menyampaikan
pendapat di dalam forum
pembelajaran.
Penggunaan bahasa yang baku,
baik dan benar.
Siswa mengenakan pakaian
sopan berkerah dan/atau baju
seragam sekolah.
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LEMBAR PENILAIAN SIKAP SELAMA PROSES PEMBELAJARAN
(OBSERVASI)

Satuan Pendidikan

:Sekolah Menengah Atas

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XI/Genap

Materi

: Sistem Koordinasi Manusia

PETUNJUK :
•

Lembar penilaian sikap ini diisi oleh guru untuk menilai sikap peserta didik
selama proses pembelajaran.

•

Berilah tanda cek (√) pada kolom skor penilaian sesuai dengan sikap yang
ditampilkan oleh peserta didik selama proses pembelajaran.

Nama Peserta Didik

:....................

Kelas

:....................

Hari/Tanggal Pengamatan

: . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . .

No

Sikap

1.

Siswa siap mengikuti kegiatan pembelajaran baik dari segi
perlengkapan/peralatan belajar, maupun antusias siswa
dalam belajar.
Siswa turut aktif dalam menyampaikan gagasan ide atau
pendapat di forum pembelajaran.
Siswa memberikan jawaban dengan menggunakan sumber
referensi yang relevan baik dari buku, media massa maupun
internet.
Siswa menerima resiko dari tindakan yang dilakukan
Siswa melaksanakan dan mengerjakan tugas individu dengan
baik
Siswa mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan jam
pembelajaran di sekolah
Siswa mengumpulkan atau mengupload tugas tepat waktu
Santun dalam menyampaikan pendapat di dalam forum
pembelajaran
Penggunaan bahasa yang baku, baik dan benar
Siswa mengenakan pakaian sopan berkerah dan/atau baju
seragam sekolah.

4

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Skor
3
2

Nilai
1
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Pedoman Penskoran :
Skor 4 = Selalu, apabila siswa selalu melakukan kegiatan pembelajaran sesuai
dengan pernyataan.
Skor 3 = Sering, apabila siswa sering melakukan kegiatan sesuai dengan pernyataan
dan kadang-kadang juga tidak melakukan.
Skor 2 = Kadang-Kadang, apabila siswa kadang-kadang melakukan kegiatan sesuai
pernyataan dan sering tidak melakukan yang sesuai dengan pernyataan.
Skor 1 = Tidak Pernah, apabila siswa tidak pernah melakukan kegiatan yang sesuai
dengan pernyataan.
Skor Maksimum

= 28

Skor Minimum

= 7

Pedoman Penilaian
Skor 5 - 12 = C
Skor 13 - 20 = B
Skor 21 - 28 = A

3. Penialaian Psikomotor (Keterampilan)

➢ Kisi-Kisi prnilaian Psikomotor
Aspek yang
dinilai

Indikator

Kegiatan dari Aspek yang dinilai
Siswa menulis jawaban sesuai dengan petunjuk
yang ada di lembar soal

Pelaksanaan
Tugas

Keterampilan
siswa dalam
melaksanakan
tugas
yang
diberikan oleh
guru

Siswa mengecek kejelasan soal sebelum
mengerjakan dan bertanya apabila terdapat soal
yang kurang jelas
Siswa menggunakan waktu secara efektif
Kelengkapan jawaban yang diberikan

Penyelesaian
Tugas

Keterampilan
siswa dalam
menyelesaikan
tugas
yang
diberikan oleh
guru

Penyajian jawaban diketik dengan rapih
Tampilan jawaban dalam bentuk tabel dan
paragraf sesuai dengan yang diperintahkan pada
petunjuk pengerjaan.
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LEMBAR PENILAIAN PSIKOMOTOR

Satuan Pendidikan

:Sekolah Menengah Atas

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XI/Genap

Materi

: Sistem Koordinasi Manusia

PETUNJUK :
•

Lembar penilaian ini diisi oleh guru untuk menilai sikap peserta didik
selama proses pembelajaran.

•

Berilah tanda cek (√) pada kolom skor penilaian sesuai dengan sikap yang
ditampilkan oleh peserta didik selama proses pembelajaran.

Nama Peserta Didik

:....................

Kelas

:....................

Hari/Tanggal Pengamatan : . . . . . . /. . . . . . . . . . . . .
No

Aspek yang dinilai
4

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Skor
3 2

Nilai
1

Siswa menulis jawaban sesuai dengan petunjuk
yang ada di lembar soal
Siswa mengecek kejelasan soal sebelum
mengerjakan dan bertanya apabila terdapat soal
yang kurang jelas
Siswa menggunakan waktu secara efektif
Kelengkapan jawaban yang diberikan
Penyajian jawaban diketik dengan rapih
Tampilan jawaban dalam bentuk tabel dan
paragraf sesuai dengan yang diperintahkan pada
petunjuk pengerjaan.

Pedoman Penskoran :
Skor 4 = Selalu, apabila siswa selalu melakukan kegiatan pembelajaran sesuai
dengan pernyataan.
Skor 3 = Sering, apabila siswa sering melakukan kegiatan sesuai dengan
pernyataan dan kadang-kadang juga tidak melakukan.
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Skor 2 = Kadang-Kadang, apabila siswa kadang-kadang melakukan kegiatan
sesuai pernyataan dan sering tidak melakukan yang sesuai dengan
pernyataan.
Skor 1 = Tidak Pernah, apabila siswa tidak pernah melakukan kegiatan yang
sesuai dengan pernyataan.
Skor Maksimum

= 24

Skor Minimum

= 6

Pedoman Penilaian
Skor 4 - 10

=C

Skor 11 - 17

=B

Skor 18 - 24

=A

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
226

Lampiran 21 Instrumen Penilaian Pertemuan III
1. Penilaian Kognitif (Pengetahuan)
KISI-KISI SOAL DAN JAWABAN
LKPD PERTEMUAN KE III
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Jumlah Soal
Alokasi Waktu
Kompetensi Dasar

Materi Pokok

: Sekolah Menengah Atas
: Biologi
: XI/Genap
:5
: 30 Menit
: 3.10 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan
penyusun organ pada sistem koordinasi (saraf,
hormone dan alat indera) dalam kaitannya dengan
mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan
fungsi yang dapat terjadi pada sistem koordinasi
manusia.
: Sistem Indra

a. Kisi-Kisi Lembar Kerja Peserta Didik Pertemuan III
No

Indikator Pencapaian

Indikator Soal

1.

Mengidentifikasi
struktur
bagianbagian dari indra
pengecap (lidah).

Disajikan struktur gambar indra
pengecap, peserta didik diminta
untuk menganalisis letak tingkat
kepekaan rasa pada lidah.
Disajikan bagian-bagian struktur
dari indra penglihatan, peserta
didik diminta untuk menjelaskan
fungsi dari bagian indra tersebut.
Disajikan bagian-bagian struktur
indra penciuman, peserta didik
diminta untuk menjelaskan
fungsi dari bagian indra
penciuman.
Disajikan gambar seseorang
yang sedang mendengarkan
musik, peserta didik diminta
untuk menganalisis cara kerja
dari indra pendengaran.
Disajikan ciri-ciri dan gejala
kelainan pada indra peraba,
peserta
diminta
untuk
mendiagnosis dan memberikan
solusi untuk mengatasi kelainan
tersebut.

2.

3.

4.

Menguraikan fungsi
dari struktur bagian
indra
penglihatan
(Mata) dan indra
Penciuman (Hidung).

Menjelaskan
kerja
dari
pendengaran
(telinga)

cara
indra

Mendiagnosis
kelainan-kelainan
yang terjadi pada
Indra Peraba (Kulit).

Tingkat
Kognitif

No
Soal

Bentuk
Soal

C4

1

Uraian

C4

2

Uraian

C4

3

Uraian

C6

4

Uraian

C5

5

Uraian
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b. Bentuk Soal Lembar Kerja Peserta Didik Pertemuan III
1. Perhatikan gambar di bawah ini!
Berdasarkan gambar di atas, tentukan tingkat
kepekaan yang ada pada lidah!

2. Perhatikan

gambar

struktur

bagian

mata

di

disamping!
Pada organ penglihatan berikut, sebutkan dan
jelaskan fungsi bagian-bagian mata berdasarkan
nomor yang ditunjukkan beserta dengan fungsinya!

3. Lengkapilah nama bagian-bagian dari struktur indra penciuman berikut
ini disertai dengan fungsinya masing-masing!

4. Pada gambar berikut terlihat jelas seseorang yang sedang mendengarkan
musik, bagaimana mekanisme jalannya suara musik sehingga bisa
terdengar oleh orang tersebut? jelaskan!
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5. Ibu Mirna adalah seorang ibu rumah tangga, beliau sering mengeluh
tentang kulit kaki yang terasa seperti terbakar, terdapat ruam kemerahan,
gatal, kering, pecah-pecah, kulit kaki terkelupas dan juga terdapat warna
kemerahan diantara jari dan telapak kaki. Berdasarkan keluhan yang
disampaikan oleh Ibu Mirna maka tentukan kelainan/penyakit kulit yang
diderita oleh ibu Mirna dan berikan solusi untuk mengatasi kelainan
tersebut!

c. Jawaban Soal Lembar Kerja Peserta Didik Pertemuan III
1. Tingkat kepekaan lidah yang ditunjukkan oleh gambar pada soal adalah
sebagai berikut:
a. Gambar lidah yang ditunjukkan oleh nomor 1 merupakan bagian
pengecap yang peka akan rasa pahit.
b. Gambar lidah yang ditunjukkan oleh nomor 2 dan 6 merupakan bagian
pengecap yang peka akan rasa asin.
c. Gambar lidah yang ditunjukkan oleh nomor 3 dan 5 merupakan bagian
pengecap yang peka akan rasa masam.
d. Gambar lidah yang ditunjukkan oleh nomor 4 merupakan bagian
pengecap yangg peka akan rasa manis.
2. Berikut ini merupakan penjelasan dari struktur bagian mata beserta
fungsinya:
No
1.

Nama struktur
bagian mata
Sklera

2.

Iris

3.

Lensa

4.

Retina

Fungsi
Sklera berperan untuk melindungi bola mata dari
kerusakan mekanis, memungkinkan melekatnya otot
mata, dan membantu mempertahankan bentuk bola
mata.
Iris berfungsi sebagai tirai yang melindungi retina dan
mengendalikan jumlah cahaya yang masuk ke mata.
Lensa berfungsi untuk membiaskan berkas-berkas
cahaya yang terpantul dari benda-benda yang dilihat
menjadi bayangan jelas pada retina.
Penerima atau reseptor cahaya akan memberikan
visualisasi atas apa yang dilihat oleh mata.
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No
5.

6.
7.

8.

9.

10.

Nama struktur
bagian mata
Kornea

Fungsi

Kornea merupakan jendela bening yang melindungi
struktur halus yang berada di belakang mata serta
membantu memfokuskan bayangan pada retina.
Pupil
Pupil merupakan celah dalam iris yang mengarahkan
cahaya menuju ke retina.
Badan Siliari
Menjaga agar lensa tetap pada tempatnya, mengubah
bentuk lensa sehingga cahaya dapat difokuskan pada
retina.
Koroid
Untuk mencegah refleksi internal berkas cahaya dan
mengandung banyak pembuluh darah untuk
memberikan nutrisi.
Fovea
atau Bertanggung jawab terhadap ketajaman penglihatan
Bintik Kuning yang sangat dibutuhkan manusia untuk membaca,
mengendarai kendaraan atau melakukan aktivitas
apapun yang memerlukan ketajaman penglihatan.
Saraf Optik
Meneruskan informasi visual benda yang diterima
retina menuju ke otak.

3. Nama-nama bagian dari struktur indra penciuman pada gambar di soal

disertai dengan fungsinya masing-masing adalah sebagai berikut:
No
1.

Nama Struktur
Tulang hidung

2.
3.

Serabut saraf
pembau / olfaktori
Serabut saraf ke otak

4.

Selaput Lendir

Fungsi
Berfungsi untuk memberikan bentuk pada
hidung.
Mengirimkan bau-bauan ke otak.
Berfungsi untuk mendeteksi zat kimia yang
ada dalam udara pernapasan.
Berfungsi untuk menempelnya kotoran dan
sebagai indra pembau.

4. Mekanisme pendengaran yang terjadi pada saat kita sedang mendengar
musik atau yang lainnya adalah sebagai berikut:
Gelombang bunyi (getaran) ditangkap oleh daun kartilago telinga
=> menjalar ke kanal auditori eksternal (meatus) => membentuk getaran
pada membran timpani => menjalar ke osikel auditori (maleus, inkus dan
stapes) => menuju ke fenestra vestibuli => terbentuk gelombang tekanan
pada perilimfa skala vestibuli => menjalar ke skala timpani =>
menyebabkan getaran pada membran basilar => sel-sel rambut
melengkung => memicu implus saraf => menjalar ke serabut saraf
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vestibulokoklear (CN VIII) => menjalar ke korteks auditori ke otak =>
bunyi diinterpretasikan.

5. Berdasarkan gejala dan ciri-ciri yang dikeluhkan oleh Ibu Mirna maka
diagnosis yang sesuai adalah Ibu Mirna mengalami kelainan indra peraba
yaitu Kutu Air. Penyakit kutu air ini terjadi karena infeksi jamur pada
kulit kaki, biasanya bermula dari jari kaki kemudian menyebar ke semua
area kaki. Penyakit ini dapat terjadi pada semua golongan usia. Cara yang
dapat digunakan untuk mengatasi kutu air adalah dengan memberikan
obat kutu air. Pengobatan ini dilakukan dengan tujuan untuk meredakan
infeksi serta mecegah penyebaran dan kekambuhan infeksi. Biasanya
kutu air diobati dengan menggunakan obat antijamur topikal yang
biasanya dioleskan langsung ke kulit yang terinfeksi atau dapat juga
menggunakan obat yang diminum. Beberapa jenis antijamur yang bisa
digunakan adalh sebagai berikut: miconazole, econazole, clorimazole,
terbinafine, ciclopirox, tolnaftate, neftifine dan fluconazole.

d. Rubrik Penilaian Jawaban dari soal Lembar Kerja Peserta Didik
Pertemuan II
1. Rubrik Penskoran Soal Nomor 1
Skor
15

10

5
0

Kriteria Penilaian
Jika peserta didik mampu mengidentifikasi letak tingkat kepekaan
rasa pada lidah dengan baik dan tepat.
Jika peserta didik mampu mengidentifikasi letak tingkat kepekaan
rasa pada lidah dengan baik akan tetapi terdapat maksimal 2 poin
penjelasan yang tidak tepat.
Jika peserta didik mampu mengidentifikasi letak tingkat kepekaan
rasa pada lidah dengan baik akan tetapi terdapat minimal 3 poin
penjelasan yang tidak tepat.
Jika peserta didik tidak memberikan jawaban sama sekali.

2. Rubrik Penskoran Soal Nomor 2
Skor
25

Kriteria Penilaian
Jika peserta didik mampu mengidentifikasi struktur bagian mata
beserta fungsinya dengan baik dan tepat.
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Skor
20

15

10
5
0

Kriteria Penilaian
Jika peserta didik mampu mengidentifikasi struktur bagian mata
dengan baik, akan tetapi terdapat maksimal 3 poin penjelasan fungsi
yang kurang tepat.
Jika peserta didik mampu mengidentifikasi struktur bagian mata
dengan baik, akan tetapi terdapat minimal 3 poin penjelasan fungsi
yang kurang tepat.
Jika peserta didik mampu mengidentifikasi struktur bagian mata
dengan baik, akan tetapi terdapat lebih dari 5 poin penjelasan fungsi
yang kurang tepat.
Jika peserta didik mampu mengidentifikasi struktur bagian mata
dengan baik dan benar akan tetapi tidak disertai dengan fungsinya.
Jika peserta didik tidak memberikan jawaban sama sekali

3. Rubrik Penskoran Soal Nomor 3
Skor
15
10

5

0

Kriteria Penilaian
Jika peserta didik mampu mengidentifikasi struktur hidung disertai
dengan penjelasan fungsi dengan baik dan tepat.
Jika peserta didik mampu mengidentifikasi struktur hidung dengan
baik akan tetapi terdapat maksimal 2 poin penjelasan fungsi yang
tidak tepat.
Jika peserta didik mampu mengidentifikasi struktur hidung dengan
baik akan tetapi terdapat minimal 3 poin penjelasan fungsi yang
tidak tepat.
Jika peserta didik tidak memberikan jawaban sama sekali.

4. Rubrik Penskoran Soal Nomor 4
Skor
25

20

15

10
5
0

Kriteria Penilaian
Jika peserta didik mampu menjelaskan mekanisme orang dalam
mendengar bunyi/suara/getaran dengan baik dan tepat.
Jika peserta didik mampu menjelaskan mekanisme orang dalam
mendengar dengan baik, akan tetapi terdapat maksimal 4
langkah/tahap proses mendengar yang kurang tepat.
Jika peserta didik mampu menjelaskan mekanisme orang dalam
mendengar dengan baik, akan tetapi terdapat minimal 4
langkah/tahap proses mendengar yang kurang tepat.
Jika peserta didik mampu menjelaskan mekanisme orang dalam
mendengar dengan baik, akan tetapi terdapat maksimal 8
langkah/proses mendengar yang kurang tepat.
Jika peserta didik tidak mampu menjelaskan mekanisme seseorang
dalam mendengar dengan baik dan benar.
Jika peserta didik tidak memberikan jawaban sama sekali

5. Rubrik Penskoran Soal Nomor 5
Skor
20

Kriteria Penilaian
Jika peserta didik mampu mengidentifikasi kelainan yang terjadi
pada Ibu Mirna dan memberikan solusi/cara pengobatan kelainan
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Skor

15

10

5
0

Kriteria Penilaian
tersebut dengan baik dan tepat disertai dengan penjelasan jenis
obatnya minimal menyebutkan lebih dari 4 jenis obat yang cocok
untuk digunakan.
Jika peserta didik mampu mengidentifikasi kelainan yang terjadi
pada Ibu Mirna dan memberikan solusi/cara pengobatan kelainan
tersebut dengan baik dan tepat disertai dengan penjelasan jenis
obatnya minimal menyebutkan maksimal 4 jenis obat yang cocok
untuk digunakan.
Jika peserta didik mampu mengidentifikasi kelainan yang terjadi
pada Ibu Mirna dan memberikan solusi/cara pengobatan kelainan
tersebut dengan baik dan tepat tanpa disertai penjelasan jenis obat
yang cocok untuk digunakan.
Jika peserta diidk kurang mampu memberikan diagnosis kelainan
yang dialami oleh Ibu Mirna.
Jika peserta didik tidak memberikan jawaban sama sekali

Pedoman Penilaian :

Skor =

Ʃ𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑎ℎ
Ʃ𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑋 100
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Nama
Kelas
No Absen

:
:
:

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
(LKPD)

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas
Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XI/Genap

Materi Pokok

: Sistem Indra

A. Kompetensi Dasar
3.10 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada
sistem koordinasi (saraf, hormone dan alat indera) dalam kaitannya
dengan mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi
yang dapat terjadi pada sistem koordinasi manusia.
B. Indikator Pencapaian Kompetensi
3.10.1 Mengidentifikasi struktur bagian-bagian dari panca indra (hidung,
mata, dan lidah).
3.10.2 Menguraikan fungsi dari masing-masing struktur bagian panca
indra (hidung, mata dan lidah).
3.10.3 Menjelaskan cara kerja dari indra pendengaran.
3.10.4 Mendiaknosis kelainan yang terjadi pada sistem indra.
C. Tujuan
3.10.1 Melalui kegiatan kajian materi pada aplikasi Biology Learning
peserta didik mampu mengidentifikasi struktur bagian-bagian dari
panca indra (hidung, mata, dan lidah).
3.10.2 Melalui kegiatan kajian materi pada aplikasi Biology Learning
peserta didikk mampu menguraikan fungsi dari massing-masing
struktur bagian panca indra (hidung, mata, dan lidah).
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3.10.3 Melalui kegiatan kajian materi pada aplikasi Biology Learning
peserta didik mampu menjelaskan cara kerja dari indra pendengaran.
3.10.4 Melalui kegiatan kajian materi pada aplikasi Biology Learning
peserta didik mampu mendiagnosis kelainan yang terjadi pada
sistem indra.
D. Konsep
Sistem indra merupakan salah satu bagian dari sistem koordinasi
yang bekerja sama dengan sistem saraf untuk menginterpretasikan sebuah
reseptor yang diterima oleh tubuh. Alat indra atau reseptor indra pada
manusia disebut juga dengan panca indra, hal ini didasarkan pada jumlah
alat indra pada manusia. Manusia memiliki 5 indra yang tediri dari indra
penglihatan (mata), indra pendengar (telinga), indra pembau (hidung), indra
pengecap (lidah) dan indra peraba (kulit).
E. Cara Kerja
1. Peserta didik mengerjakan LKPD yang telah diberikan secara individu.
2. Cari dan bacalah sumber referensi yang berkaitan dengan materi dan
soal yang diberikan.
3. Jawablah soal yang diberikan berdasarkan referensi yang digunakan.
4. Tulislah jawaban tersebut pada lembar yang telah disediakan.
F. Soal
1. Perhatikan gambar di bawah ini!

Berdasarkan gambar di atas, tentukan tingkat
kepekaan yang ada pada lidah!

JAWAB:....................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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...................................................................................................................
...................................................................................................................

2. Perhatikan gambar struktur bagian mata di
disamping!
Pada organ penglihatan berikut, sebutkan dan
jelaskan

fungsi

bagian-bagian

mata

berdasarkan nomor yang ditunjukkan beserta
dengan fungsinya!
JAWAB:....................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
3. Lengkapilah

nama

bagian-bagian

dari

struktur indra penciuman berikut ini disertai
dengan fungsinya masing-masing!

JAWAB:....................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
4. Pada gambar berikut terlihat jelas seseorang yang
sedang

mendengarkan

musik,

bagaimana

mekanisme jalannya suara musik sehingga bisa
terdengar oleh orang tersebut? jelaskan!
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JAWAB:.....................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
5. Ibu Mirna adalah seorang ibu rumah tangga, beliau sering mengeluh
tentang kulit kaki yang terasa seperti terbakar, terdapat ruam kemerahan,
gatal, kering, pecah-pecah, kulit kaki terkelupas dan juga terdapat warna
kemerahan diantara jari dan telapak kaki. Berdasarkan keluhan yang
disampaikan oleh Ibu Mirna maka tentukan kelainan/penyakit kulit yang
diderita oleh ibu Mirna dan berikan solusi untuk mengatasi kelainan
tersebut!
JAWAB:.....................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

Semangat Belajar dan Selamat Mengerjakan
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2. Penilaian Afektif (Sosial dan Sikap)
❖ Kisi-kisi Lembar Penilaian Afektif
Aspek

Indikator
Kesiapan siswa
dalam mengikuti
kegiatan
pembelajaran.

Minat

Tanggung
Jawab

Disiplin

Keaktifan siswa
dalam
pembelajaran.
Perhatian siswa
saat menanggapi
pertanyaanpertanyaan yang
diberikan
oleh
guru.
Tidak
menyalahkan
orang lain untuk
kesalahan
dari
tindakan
diri
sendiri.
Melaksanakan
hal yang pernah
dikatakan
atau
diminta.
Disiplin dalam
proses kegiatan
pembelajaran dan
pengumpulan
tugas.

Santun
menyampaikan
Kesantunan pendapat
dan
penggunan
bahasa yang baik
dan benar.
Pakaian
yang
Sopan
dikenakan siswa
sopan dan rapih.

Nomor
Pernyataan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Kegiatan dari aspek yang
dinilai
Siswa siap mengikuti
kegiatan
pembelajaran
baik
dari
segi
perlengkapan/peralatan
belajar, maupun antusias
siswa dalam belajar.
Siswa turut aktif dalam
menyampaikan gagasan
ide atau pendapat di forum
pembelajaran.
Siswa
memberikan
jawaban
dengan
menggunakan
sumber
referensi yang relevan
baik dari buku, media
massa maupun internet.
Siswa menerima resiko
dari
tindakan
yang
dilakukan

Siswa melaksanakan dan
mengerjakan
tugas
individu dengan baik
Siswa mengikuti kegiatan
pembelajaran
sesuai
dengan jam pembelajaran
di sekolah
Siswa
mengumpulkan
atau mengupload tugas
tepat waktu
Santun
dalam
menyampaikan pendapat
di
dalam
forum
pembelajaran.
Penggunaan bahasa yang
baku, baik dan benar.
Siswa
mengenakan
pakaian sopan berkerah
dan/atau baju seragam
sekolah.
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LEMBAR PENILAIAN SIKAP SELAMA PROSES
PEMBELAJARAN
(OBSERVASI)

Satuan Pendidikan

: Sekolah Menengah Atas

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XI/Genap

Materi

: Sistem Koordinasi Manusia

PETUNJUK :
•

Lembar penilaian sikap ini diisi oleh guru untuk menilai sikap peserta didik
selama proses pembelajaran.

•

Berilah tanda cek (√) pada kolom skor penilaian sesuai dengan sikap yang
ditampilkan oleh peserta didik selama proses pembelajaran.

Nama Peserta Didik

:....................

Kelas

:....................

Hari/Tanggal Pengamatan

: . . . . . . /. . . . . . . . . . . . .

No

Sikap

1.

Siswa siap mengikuti kegiatan pembelajaran baik dari segi
perlengkapan/peralatan belajar, maupun antusias siswa
dalam belajar.
Siswa turut aktif dalam menyampaikan gagasan ide atau
pendapat di forum pembelajaran.
Siswa memberikan jawaban dengan menggunakan sumber
referensi yang relevan baik dari buku, media massa maupun
internet.
Siswa menerima resiko dari tindakan yang dilakukan
Siswa melaksanakan dan mengerjakan tugas individu dengan
baik
Siswa mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan jam
pembelajaran di sekolah
Siswa mengumpulkan atau mengupload tugas tepat waktu
Santun dalam menyampaikan pendapat di dalam forum
pembelajaran
Penggunaan bahasa yang baku, baik dan benar
Siswa mengenakan pakaian sopan berkerah dan/atau baju
seragam sekolah.

4

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Skor
3 2

Nilai
1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
239

Pedoman Penskoran :
Skor 4 = Selalu, apabila siswa selalu melakukan kegiatan pembelajaran
sesuai dengan pernyataan.
Skor 3 = Sering, apabila siswa sering melakukan kegiatan sesuai dengan
pernyataan dan kadang-kadang juga tidak melakukan.
Skor 2 = Kadang-Kadang, apabila siswa kadang-kadang melakukan
kegiatan sesuai pernyataan dan sering tidak melakukan yang
sesuai dengan pernyataan.
Skor 1 = Tidak Pernah, apabila siswa tidak pernah melakukan kegiatan
yang sesuai dengan pernyataan.
Skor Maksimum = 28
Skor Minimum = 7
Pedoman Penilaian
Skor 5 - 12

=C

Skor 13 - 20

=B

Skor 21 - 28

=A

3. Penialaian Psikomotor (Keterampilan)
➢ Kisi-Kisi prnilaian Psikomotor
Aspek yang
dinilai
Pelaksanaan
Tugas

Penyelesaian
Tugas

Indikator

Kegiatan dari Aspek yang dinilai

Keterampilan siswa
dalam
melaksanakan tugas
yang diberikan oleh
guru

Siswa menulis jawaban sesuai dengan
petunjuk yang ada di lembar soal

Siswa mengecek kejelasan soal sebelum
mengerjakan dan bertanya apabila terdapat
soal yang kurang jelas
Siswa menggunakan waktu secara efektif
Keterampilan siswa Kelengkapan jawaban yang diberikan
dalam
Penyajian jawaban diketik dengan rapih
menyelesaikan
Tampilan jawaban dalam bentuk tabel dan
tugas
yang paragraf sesuai dengan yang diperintahkan
diberikan oleh guru pada petunjuk pengerjaan.
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LEMBAR PENILAIAN PSIKOMOTOR

Satuan Pendidikan

:Sekolah Menengah Atas

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XI/Genap

Materi

: Sistem Koordinasi Manusia

PETUNJUK :
•

Lembar penilaian ini diisi oleh guru untuk menilai sikap peserta didik
selama proses pembelajaran.

•

Berilah tanda cek (√) pada kolom skor penilaian sesuai dengan sikap yang
ditampilkan oleh peserta didik selama proses pembelajaran.

Nama Peserta Didik

:....................

Kelas

:....................

Hari/Tanggal Pengamatan : . . . . . . /. . . . . . . . . . . . .
No

Aspek yang dinilai
4

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Skor
3 2

Nilai
1

Siswa menulis jawaban sesuai dengan petunjuk yang
ada di lembar soal
Siswa mengecek kejelasan soal sebelum
mengerjakan dan bertanya apabila terdapat soal yang
kurang jelas
Siswa menggunakan waktu secara efektif
Kelengkapan jawaban yang diberikan
Penyajian jawaban diketik dengan rapih
Tampilan jawaban dalam bentuk tabel dan paragraf
sesuai dengan yang diperintahkan pada petunjuk
pengerjaan.

Pedoman Penskoran :
Skor 4 = Selalu, apabila siswa selalu melakukan kegiatan pembelajaran sesuai
dengan pernyataan.
Skor 3 = Sering, apabila siswa sering melakukan kegiatan sesuai dengan
pernyataan dan kadang-kadang juga tidak melakukan.
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Skor 2 = Kadang-Kadang, apabila siswa kadang-kadang melakukan kegiatan
sesuai pernyataan dan sering tidak melakukan yang sesuai dengan
pernyataan.
Skor 1 = Tidak Pernah, apabila siswa tidak pernah melakukan kegiatan yang
sesuai dengan pernyataan.

Pedoman Penilaian
Skor 4 - 10

=C

Skor 11 - 17

=B

Skor 18 - 24

=A

Skor Maksimum

= 24

Skor Minimum

= 6
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Penilaian Psikomotor : LAPORAN/PORTOFOLIO
➢ Rubrik Penilaian Laporan Hasil Percobaan Mandiri
No

Komponen

1.

Cover

2.

Tujuan
Percobaan

3.

4.

5.

6.

7.

Aspek yang dinilai

- Skor 5 jika memenuhi 2 aspek
• Menuliskan judul percobaan
• Menuliskan
identitas - Skor 3 jika memenuhi 1 aspek
- Skor 0 jika tidak ada aspek
pengamat
yang terpenuhi
• Menuliskan tujuan percobaan - Skor 5 jika memenuhi 2 aspek
sesuai dengan yang dilakukan - Skor 3 jika memenuhi 1 aspek
• Menuliskan tujuan dengan - Skor 0 jika tidak ada aspek
yang terpenuhi
membuat point

• Menuliskan rumusan masalah
dengan kalimat tanya
Rumusan
• Menuliskan rumusan masalah
Masalah
sesuai dengan tujuan kegiatan
• Menuliskan teori yang relevan
dengan praktikum
• Menuliskan sitasi dengan
Dasar Teori
benar
• Menggunakan sumber yang
terbaru (up to date)
• Menggunakan sumber dari
buku maupun internet
• Menuliskan alat dan bahan
yang
digunakan
dengan
Alat
dan
lengkap
Bahan
• Mencantumkan kuantitas dari
alat dan bahan yang digunakan
• Menuliskan dengan kata kerja
• Menuliskan dengan diagram
Cara Kerja
alur
• Menuliskan secara berurutan

Hasil
Pengamatan

Pedoman Penskoran

- Skor 5 jika memenuhi 2 aspek
- Skor 3 jika memenuhi 1 aspek
- Skor 0 jika tidak ada aspek
yang terpenuhi
- Skor 15 jika memenuhi 4
aspek
- Skor 12 jika memenuhi 3
aspek
- Skor 9 jika memenuhi 2 aspek
- Skor 5 jika memenuhi 1 aspek
- Skor 0 jika tidak ada aspek
yang terpenuhi
- Skor 5 jika memenuhi 2 aspek
- Skor 3 jika memenuhi 1 aspek
- Skor 0 jika tidak ada aspek
yang terpenuhi

- Skor 10 jika memenuhi 3
aspek
- Skor 7 jika memenuhi 2 aspek
- Skor 3 jika memenuhi 1 aspek
- Skor 0 jika tidak ada aspek
yang terpenuhi
• Menuliskan hasil pengamatan - Skor 10 jika memenuhi 3
aspek
dalam bentuk tabel
• Menuliskan hasil pengamatan - Skor 7 jika memenuhi 2 aspek
- Skor 3 jika memenuhi 1 aspek
dengan jelas
• Menambahkan foto hasil - Skor 0 jika tidak ada aspek
yang terpenuhi
pengamatan

Skor
maks
5

5

5

15

5

10

10
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8.

• Melakukan pembahasan sesuai
dengan data
• Menghubungkan hasil dengan
literatur
• Membahas
jawaban
pertanyaan yang didiskusikan

Pembahasan

•
9.

Kesimpulan
•
•

10.

11.

Daftar
Pustaka

•

- Skor 25 jika memenuhi 3
aspek
- Skor 15 jika memenuhi 2
aspek
- Skor 8 jika memenuhi 1 aspek
- Skor 0 jika tidak ada aspek
yang terpenuhi
Membuat kesimpulan sesuai - Skor 10 jika memenuhi 2
dengan hasil pengamatan dan aspek
- Skor 5 jika memenuhi 1 aspek
pembahasan
Membuat kesimpulan sesuai - Skor 0 jika tidak ada aspek
yang terpenuhi
dengan tujuan kegiatan
Menuliskan semua sumber - Skor 5 jika memenuhi 2 aspek
- Skor 2 jika memenuhi 1 aspek
referensi yang digunakan
Menuliskan sesuai dengan - Skor 0 jika tidak ada aspek
yang terpenuhi
urutan abjad

• Menyertakan foto kegiatan - Skor 5 jika aspek terpenuhi
pengamatan
dan
hasil - Skor 0 jika tidak ada aspek
yang terpenuhi
pengamatan
Total Maksimal

Lampiran

Pedoman penilaian:

Nilai =

∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

x 100

25

10

5

5
100
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Lembar Penilaian Portofolio/Laporan Praktikum Individu

Nama Peserta didik

:.........................................

Kelas

:.........................................

Hari/Tanggal

:.........................................

Judul Praktikum

:........................................

No

Aspek yang dinilai

Skor
Maksimal

1.

Cover

5

2.

Tujuan percobaan

5

3.

Rumusan masalah

5

4.

Dasar Teori

15

5.

Alat dan Bahan

5

6.

Cara Kerja

10

7.

Hasil Pengamatan

10

8.

Pembahasan

25

9.

Kesimpulan

10

10.

Daftar Pustaka

5

11.

Lampiran

5
Jumlah

100

Skor yang
diperoleh siswa

