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MOTTO  

 

“Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata untuk Allah.”  

(QS. Al An‟am [6] : 162) 

 

“Sesungguhnya Allah Swt. tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” 

(QS. Ar Ra‟du [13] : 11) 

 

 “Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan 

diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi 

mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Mengenal.” 

(QS. Luqman [31] : 34) 
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ABSTRAK 
 

 

Kinanti, Armya Aisyah. 2015. Pengembangan Multimedia Interaktif Jaringan 

Hewan sebagai Suplemen Pembelajaran Biologi di SMA. Skripsi, Jurusan Biologi 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Dra. Endah Peniati, M.Si.  

 

Kata kunci : Multimedia interaktif, Jaringan hewan 

Materi jaringan hewan merupakan materi yang cukup rumit untuk 

dipelajari karena ukuran dari objek yang diamati sangat kecil. Objek dapat diamati 

melalui kegiatan pengamatan preparat awetan jaringan hewan secara langsung 

dengan menggunakan mikroskop, namun tidak semua sekolah dapat melakukan 

kegiatan pengamatan dikarenakan keterbatasan peralatan dan waktu. Kegiatan 

pengamatan pun belum sepenuhnya bisa menjamin seluruh siswa mendapatkan 

pemahaman dan persepsi yang tepat dan sama dari suatu konsep. Multimedia 

interaktif jaringan hewan dikembangkan sebagai pelengkap atau suplemen untuk 

studi struktur dan fungsi jaringan hewan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

mengembangkan multimedia interaktif jaringan hewan, mengetahui 

karakteristiknya, dan untuk mengetahui efektifitasnya saat diterapkan dalam 

kegiatan pembelajaran Biologi di SMA.  

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode research and 

development (R&D). Langkah-langkah R&D yang dijadikan acuan yaitu langkah-

langkah R&D Sugiyono (2013). Identifikasi potensi dan masalah, pengumpulan 

data, uji keterterapan dan uji pemakaian media dilakukan di SMAN 2 Magelang.  

Hasil identifikasi potensi dan masalah serta pengumpulan data  

menunjukkan bahwa multimedia interaktif jaringan hewan perlu dikembangkan. 

Hasil validasi desain produk multimedia interaktif menunjukkan persentase 

penilaian oleh ahli materi dan ahli media yaitu 94,2% dan 97,7% (sangat layak). 

Rata-rata peningkatan hasil belajar siswa dari kedua kelas antara sebelum dan 

sesudah menggunakan multimedia interaktif menunjukkan peringkat sedang. 

Hasil belajar siswa saat post test menunjukkan bahwa 96,43% siswa kelas XI 

MIA 1 dan 85,19% siswa kelas XI MIA 2 tuntas dalam belajarnya. Hasil analisis 

aktivitas siswa menunjukkan bahwa sebagian besar siswa dari kelas XI MIA 1 dan 

XI MIA 2 memiliki aktivitas yang tinggi saat pembelajaran berlangsung. 

Tanggapan guru dan sebagian besar siswa terhadap penerapan multimedia 

interaktif jaringan hewan sebagai suplemen pembelajaran adalah sangat baik.  

Berdasarkan analisis dan pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa multimedia interaktif jaringan hewan sebagai suplemen pembelajaran 

Biologi di SMA telah berhasil dikembangkan melalui sembilan tahapan; 

multimedia interaktif ini berisikan beberapa komponen media yang memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda, format sajian dari multimedia interaktif ini 

adalah tutorial dengan struktur navigasi nonlinier; dan multimedia interaktif 

jaringan hewan yang dikembangkan efektif digunakan sebagai suplemen 

pembelajaran Biologi di SMA.  
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1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Materi jaringan hewan dalam kurikulum 2013 tingkat SMA diberikan pada 

siswa kelas XI tepatnya di semester gasal. Angelina (2013) berpendapat bahwa 

jaringan hewan merupakan salah satu materi biologi yang cukup rumit untuk 

dipelajari karena ukuran dari objek sangat kecil, dan dibutuhkan bantuan beberapa 

macam alat untuk dapat melihat dan mengamatinya. Hal ini dapat diatasi dengan 

membuat objek menjadi lebih nyata melalui praktikum, yaitu dengan mengamati 

preparat awetan jaringan hewan secara langsung menggunakan mikroskop. 

Keterbatasan peralatan dan waktu pada beberapa sekolah menyebabkan tidak 

terlaksananya pengamatan ini. Sekalipun terlaksana, pengamatan tersebut belum 

sepenuhnya dapat menjamin seluruh siswa mendapatkan pemahaman dan persepsi 

yang tepat dan sama dari konsep jaringan hewan.    

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak positif 

pada dunia pendidikan, yaitu munculnya berbagai inovasi dan kreasi dalam proses 

penyampaian materi atau konsep dari guru kepada siswa. Saat ini sudah banyak 

guru yang memanfaatkan komputer sebagai sarana untuk menyampaikan materi 

atau konsep. Penggunaan berbagai jenis aplikasi atau program teknologi berbasis 

komputer dalam pembelajaran umumnya dikenal sebagai computer assisted 

instruction (CAI) atau pembelajaran berbantuan komputer (PBK). Darmawan 

(2012) menilai bahwa sistem pada komputer dapat menyampaikan pembelajaran 

secara langsung kepada siswa melalui cara berinteraksi dengan mata pelajaran 

yang diprogramkan ke dalam sistem tersebut. 

Pembelajaran dengan memanfaatkan multimedia interaktif merupakan salah 

satu alternatif pembelajaran berbantuan komputer yang efektif guna memperbaiki 

dan meningkatkan iklim pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas 

(Ariani & Haryanto, 2010). Multimedia interaktif berisi perpaduan berbagai 

media yang dikemas menjadi sebuah file digital dan dilengkapi dengan alat 

pengontrol sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses 

selanjutnya (Vaughan, 2006; Wicaksono & Hakim, 2012).  
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Keefektifan multimedia interaktif telah terbukti dari beberapa hasil 

penelitian terdahulu. Hasil-hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa 

multimedia interaktif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran (Suartama, 

2010); membuat siswa menjadi mandiri dan aktif saat pembelajaran berlangsung 

karena multimedia interaktif melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran 

(Kariadinata, 2007; Tapilouw & Setiawan, 2008; Novana, 2012; Yumarlin, 2012); 

memvisualisasikan objek yang abstrak atau objek yang hanya dapat dilihat dengan 

alat tertentu sehingga dapat membantu siswa untuk memahami materi dan 

mencapai kompetensi secara optimal (Lieu, 1999; Novana, 2012); fleksibel dalam 

menyesuaikan dengan kecepatan, waktu, dan tempat belajar siswa (Idris, 2008; 

Novana, 2012); meningkatkan pemahaman dan retensi siswa pada konsep yang 

dipelajari (Tapilouw & Setiawan, 2008); dan memotivasi siswa untuk belajar 

(Tapilouw & Setiawan, 2008; Novana, 2012). Sekalipun efektif, ternyata 

multimedia interaktif belum banyak dibuat maupun dimanfaatkan di sekolah.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMAN 2 Magelang diperoleh 

informasi bahwa pada pembelajaran materi jaringan hewan, guru telah berupaya 

menggunakan media slide power point, buku paket, LKS, dan LDS untuk 

memudahkan siswa dalam memahami materi jaringan hewan yang cukup banyak 

dan agak rumit. Namun siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami 

materi jaringan hewan, terbukti dari beberapa siswa yang masih mendapatkan 

nilai di bawah KKM. Hasil pengisian angket tanggapan guru dan siswa 

menunjukkan bahwa mereka mengharapkan adanya variasi pada media 

pembelajaran jaringan hewan untuk melengkapi dan menyempurnakan perangkat 

pembelajaran yang telah tersedia. Variasi yang diharapkan yaitu adanya media 

pembelajaran jaringan hewan yang menarik, memiliki banyak gambar, dan dapat 

digunakan untuk pembelajaran siswa secara mandiri. SMAN 2 Magelang  telah 

dilengkapi dengan sebuah laboratorium komputer yang siap apabila akan 

digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, termasuk untuk pembelajaran mata 

pelajaran biologi.   

Materi jaringan hewan sangat cocok untuk disampaikan kepada siswa  

melalui multimedia. Barton sebagaimana dikutip oleh Pramono (2008) 

menyatakan bahwa dari segi visualisasi multimedia dapat membuat yang tidak 
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terlihat menjadi terlihat, membuat suatu animasi yang mampu menambah 

pemahaman, menunjukkan suatu gambar atau foto yang mampu menambah 

pemahaman suatu konsep abstrak, dan memperjelas visualisasi yang terlalu kecil, 

terlalu cepat, terlalu lamban, atau terlalu berbahaya.  

Arsyad (2013) menyatakan bahwa media pembelajaran berupa multimedia 

interaktif berbentuk program atau aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran 

berbantuan komputer dapat dikembangkan dalam beberapa format, antara lain 

drills & practice, tutorial, simulasi, permainan, dan discovery. Media 

pembelajaran yang dikembangkan pada penelitian ini yaitu multimedia interaktif 

jaringan hewan. Media ini termasuk ke dalam multimedia interaktif dengan 

format sajian tutorial. Selain berisi gambar, foto, video, musik, materi, dan soal 

evaluasi, media ini juga dilengkapi dengan kuis yang dapat membantu 

meningkatkan pemahaman siswa mengenai konsep jaringan hewan.  

Multimedia interaktif pada penelitian ini dikembangkan sebagai suplemen 

pembelajaran pada materi jaringan hewan. Suplemen pembelajaran dapat 

digunakan sebagai penunjang pembelajaran di dalam kelas maupun secara mandiri 

di luar kelas, untuk membantu siswa dalam mempelajari dan memperluas 

pengetahuan yang masih perlu dikembangkan lebih dalam (Novana, 2012).  

Contoh bentuk pemanfaatan multimedia interaktif sebagai salah satu unsur 

pembelajaran di dalam kelas yaitu, saat guru menjelaskan materi jaringan hewan 

menggunakan suatu buku acuan atau saat guru menjelaskan materi jaringan hewan 

setelah siswa melakukan pengamatan preparat. Multimedia interaktif ini dapat 

digunakan sebagai media pelengkap yang mampu memvisualisasikan objek pada 

jaringan hewan dengan sangat jelas di depan kelas, serta dapat memberikan 

kesamaan pengalaman dan pemahaman pada siswa. Multimedia interaktif ini juga 

cocok digunakan untuk pembelajaran mandiri siswa  sebab seluruh fasilitas bagi 

pembelajaran, termasuk materi, latihan, feedback, dan tes evaluasi yang 

mendukung tujuan pembelajaran telah tersedia di dalamnya.   

Berbagai keterangan yang telah disebutkan di atas merupakan dasar bagi 

peneliti untuk mengembangkan multimedia interaktif jaringan hewan sebagai 

suplemen pembelajaran Biologi di SMA. Pengembangan multimedia interaktif ini 

diharapkan dapat menguatkan konsep siswa mengenai materi jaringan hewan, 
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memudahkan siswa dalam memahami materi, dan dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana mengembangkan multimedia interaktif jaringan hewan sebagai 

suplemen pembelajaran Biologi di SMA? 

2. Bagaimanakah karakteristik multimedia interaktif jaringan hewan sebagai 

suplemen pembelajaran Biologi di SMA? 

3. Apakah multimedia interaktif jaringan hewan sebagai suplemen pembelajaran 

efektif diterapkan dalam kegiatan pembelajaran Biologi di SMA?  

1.3 Penegasan Istilah 

Berikut ini merupakan penjelasan dari beberapa istilah yang berkaitan 

dengan masalah yang dikaji.  

1.3.1 Suplemen pembelajaran  

Suplemen pembelajaran adalah alat tambahan yang digunakan guru untuk 

melengkapi perangkat pembelajaran yang sudah tersedia di sekolah. Suplemen 

pembelajaran yang dikembangkan dan diuji efektifitasnya pada penelitian ini 

yaitu multimedia interaktif jaringan hewan.  

1.3.2 Multimedia interaktif 

Multimedia interaktif jaringan hewan yang dikembangkan pada penelitian 

ini termasuk dalam format sajian tutorial yaitu merupakan suatu program 

pembelajaran tutorial dengan bantuan komputer meniru sistem tutor yang 

dilakukan oleh guru. Multimedia interaktif jaringan yang dikembangkan 

diharapkan dapat membuat siswa memiliki kebebasan untuk belajar mandiri tanpa 

harus selalu didampingi guru. 

1.3.3 Materi jaringan hewan 

Materi jaringan hewan diajarkan pada siswa kelas XI SMA pada semester 

gasal, tepatnya di bab kedua yaitu bab struktur dan fungsi sel penyusun jaringan 

pada tumbuhan dan hewan. Materi jaringan hewan yang dibahas pada penelitian 

ini yaitu mengenai konsep, struktur, dan fungsi dari jaringan hewan.  
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1.3.4 Keefektifan 

Keefektifan dari suatu pembelajaran adalah seberapa besar ketercapaian 

target yang telah ditentukan guru, tanpa adanya tekanan dalam kegiatan belajar 

mengajar. Keefektifan penerapan multimedia interaktif jaringan hewan dalam 

kegiatan pembelajaran Biologi di SMA yang dikembangkan pada penelitian ini 

ditinjau dari besarnya peningkatan hasil belajar yang didapat siswa sebelum dan 

sesudah menggunakan multimedia interaktif jaringan hewan, ketuntasan klasikal 

hasil belajar siswa saat post test, aktivitas siswa selama pembelajaran 

menggunakan multimedia interaktif jaringan hewan, serta tanggapan guru dan 

siswa setelah menggunakan multimedia interaktif jaringan hewan.   

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :  

1. Mengembangkan multimedia interaktif jaringan hewan sebagai suplemen 

pembelajaran Biologi di SMA.   

2. Mengetahui karakteristik multimedia interaktif jaringan hewan sebagai 

suplemen pembelajaran Biologi di SMA.   

3. Mengetahui keefektifan multimedia interaktif jaringan hewan sebagai 

suplemen pembelajaran yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran 

Biologi di SMA.   

1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :  

1. Bagi siswa 

Memberikan pemahaman mengenai materi jaringan hewan yang disampaikan 

melalui multimedia interaktif.  

2. Bagi guru 

Guru mampu mengembangkan dan menerapkan multimedia interaktif sebagai 

suplemen pembelajaran pada materi jaringan hewan, sebagai bentuk inovasi 

dalam proses pembelajaran.  

3. Bagi sekolah 

Memberikan sumbangan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di 

sekolah.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Suplemen Pembelajaran 

Media pembelajaran dapat berfungsi sebagai suplemen apabila siswa memiliki 

kebebasan untuk memilih, apakah akan memanfaatkan media pembelajaran yang guru 

sediakan atau tidak. Sekalipun bersifat opsional, Darmawan (2012) berpendapat bahwa 

siswa yang memanfaatkan media pembelajaran tambahan dari guru tentu akan 

memilliki tambahan pengetahuan atau wawasan. Fungsi utama suplemen pembelajaran 

ialah sebagai pelengkap, tidak bisa menggantikan peran perangkat pembelajaran 

utama. Jadi dapat disimpulkan bahwa suplemen pembelajaran adalah alat tambahan 

yang digunakan guru untuk melengkapi perangkat pembelajaran yang sudah tersedia 

di sekolah. Suplemen pembelajaran dapat berupa bahan ajar, video pembelajaran, 

media pembelajaran, lembar kerja siswa, dan lembar diskusi siswa.  

Suplemen pembelajaran yang dikembangkan pada penelitian ini yaitu 

multimedia interaktif jaringan hewan. Format sajian suplemen pembelajaran ini yaitu 

tutorial. Arsyad (2013) menyatakan bahwa multimedia interaktif dengan format 

tutorial merupakan multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol sehingga dapat 

dioperasikan oleh pengguna (siswa/guru) dengan bantuan komputer, meniru sistem 

tutor yang dilakukan oleh guru atau  instruktur. Tujuan dari pemanfaatan suplemen 

pembelajaran berupa multimedia interaktif jaringan hewan yaitu untuk mencapai 

tujuan yang tidak mampu dicapai apabila hanya menggunakan perangkat pembelajaran 

yang tersedia di sekolah.  

2.2 Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius yang secara harfiahnya 

berarti tengah, pengantar atau perantara. Dalam bahasa Arab media disebut ‘wasail’ 

bentuk jama’ dari ‘wasilah’ yakni sinonim ‘al-wasth’ yang artinya juga tengah. Kata 

tengah itu sendiri berarti berada di antara dua sisi, maka disebut juga sebagai perantara 

atau yang mengantarai kedua sisi tersebut. Munadi (2013) menyatakan bahwa media 
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merupakan suatu pengantar atau penghubung, yakni yang menghantarkan atau 

menghubungkan atau menyalurkan sesuatu hal dari satu sisi ke sisi lainnya. Smaldino, 

et. al. (2005) menyatakan bahwa media merupakan perantara atau pengantar terjadinya 

komunikasi dari pengirim menuju penerima.  

Kata pembelajaran merupakan padanan kata dari kata instruction. Kata 

instruction memiliki pengertian yang lebih luas daripada pengajaran. Kata pengajaran 

ada dalam konteks guru-murid di kelas secara formal, sedangkan pembelajaran 

mencakup pula kegiatan belajar mengajar yang tidak dihadiri guru secara fisik. 

Penekanan dalam pembelajaran yaitu dalam proses belajarnya, maka usaha-usaha yang 

terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar 

dalam diri siswa disebut sebagai pembelajaran (Munadi, 2013). Daryanto (2013) 

memaknai pembelajaran sebagai sebuah proses penciptaan lingkungan yang 

memungkinkan terjadinya proses belajar. 

Berdasarkan uraian di atas, maka media pembelajaran dapat dipahami sebagai 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan  pesan atau informasi 

sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam proses belajar mengajar 

baik di dalam maupun di luar kelas. Definisi ini sejalan dengan definisi media 

pembelajaran yang dinyatakan oleh Munadi (2013) yaitu merupakan segala sesuatu 

yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana 

sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat 

melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Pada salah satu penelitiannya, 

Rasyid (2008) menjelaskan bahwa tujuan pemanfaatan media dalam proses 

pembelajaran adalah untuk mengefektifkan dan mengefisienkan proses pembelajaran.  

Munadi (2013) menyatakan bahwa salah satu gambaran yang paling banyak 

dijadikan acuan sebagai landasan teoritis pemanfaatan media dalam proses 

pembelajaran adalah Dale’s cone of experience atau kerucut pengalaman Dale seperti 

pada Gambar 2.1. Edgar Dale berusaha memanfaatkan media dalam proses 

pembelajaran, yaitu dengan mengadakan klasifikasi pengalaman menurut tingkat dari 

yang paling konkrit ke yang paling abstrak. Tingkat pengalaman dalam kerucut 

tersebut berdasarkan seberapa banyak indera yang terlibat di dalamnya.  
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Gambar 2.1 Kerucut Pengalaman Dale (Lee &Reeves, 2007).  

Pada Gambar 2.1 bisa dilihat bahwa pengalaman belajar konkret yang secara 

langsung dialami siswa terletak di bagian bawah kerucut. Di sinilah pengalaman 

belajar yang paling besar dan banyak memperoleh manfaat karena dengan cara 

mengalaminya sendiri. Pada kerucut pengalaman Dale bagian bawah terlihat bahwa 

tingkatan dari pengalaman melakukan sendiri hampir setara dengan melakukan 

simulasi atau model kegiatan yang hampir menyerupai pengalaman melakukan di 

dunia nyata. Menurut analisis Dale, pengalaman langsung atau melakukan simulasi 

mendapat tempat utama dan terbesar, sedangkan belajar melalui abstrak berada di 

puncak kerucut. Kerucut ini menggambarkan bahwa seseorang dapat dikatakan 

memiliki cara belajar yang berkualitas apabila ia telah mampu memaknai simbol-

simbol abstrak, karena cara belajar demikian itu memiliki pengertian atau wawasan 

yang tertinggi. Untuk menuju kepada wawasan yang tertinggi, tentu melalui fase dan 

tahapan-tahapan perantara terlebih dahulu seperti tergambar dalam kerucut.  
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Arsyad (2013) menyatakan bahwa tingkat keabstrakan pesan akan semakin 

tinggi ketika pesan itu dituangkan ke dalam lambang-lambang seperti bagan, grafik, 

atau kata. Apabila pesan terkandung dalam lambang-lambang seperti bagan, grafik, 

atau kata maka indera yang terlibat dalam proses penafsiran akan semakin terbatas, 

yaitu indera penglihatan atau indera pendengaran. Saat tingkat partisipasi fisik 

berkurang, maka keterlibatan imajinatif akan semakin bertambah. Pengalaman konkret 

dan pengalaman abstrak dialami silih berganti. Hasil belajar dari pengalaman langsung 

dapat mengubah dan memperluas jangkauan abstraksi seseorang, dan sebaliknya. 

Kemampuan interpretasi lambang kata atau lambang verbal dapat membantu 

seseorang untuk memahami pengalaman yang di dalamnya ia terlibat langsung.  

Menurut Arsyad (2013), ada beberapa manfaat atau fungsi penting yang harus 

diketahui oleh guru mengenai penggunaan media pembelajaran, yaitu (1) media 

pembelajaran dapat memperjelas penyajian materi dan informasi sehingga dapat 

memperlancar proses belajar mengajar; (2) media pembelajaran dapat mengatasi 

keterbatasan indera, ruang, dan waktu; (3) media pembelajaran dapat memberikan 

kesamaan pengalaman kepada siswa tentang berbagai peristiwa di lingkungan mereka 

serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru dan masyarakat; (4) 

pelajaran akan lebih jelas maknanya dan tujuannya sehingga siswa mudah 

memahaminya; dan (5) metode mengajar akan lebih beragam, tidak semata-mata 

hanya mengandalkan komunikasi verbal, sehingga siswa tidak merasa  bosan dengan 

kegiatan belajar mengajar tersebut. 

Munadi (2013) mengelompokkan fungsi media pembelajaran berdasarkan pada 

analisis fungsi media pembelajaran. Analisis terhadap fungsi media pembelajaran ini 

lebih difokuskan pada dua hal, yaitu analisis fungsi yang didasarkan pada medianya 

dan didasarkan pada penggunaannya.  

Pertama, analisis fungsi yang didasarkan pada media terdapat tiga fungsi media 

pembelajaran. Tiga fungsi tersebut antara lain (1) media pembelajaran berfungsi 

sebagai sumber belajar; (2) fungsi semantik, yaitu kemampuan media dalam 

menambah perbendaharaan kata yang makna atau maksudnya benar-benar dipahami 

siswa; (3) fungsi manipulatif, yaitu berkaitan dengan media pembelajaran yang dapat 

mengatasi batas-batas ruang dan waktu, dan mengatasi keterbatasan inderawi (Munadi, 

2013).  
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Kedua, analisis fungsi didasarkan pada penggunaannya (siswa) terdapat dua 

fungsi. Dua fungsi tersebut yaitu (1) fungsi psikologis, yaitu termasuk fungsi atensi 

(dapat meningkatkan perhatian siswa terhadap materi ajar), fungsi afektif (menggugah 

perasaan, emosi, dan tingkat penerimaan atau penolakan siswa terhadap sesuatu), 

fungsi kognitif (siswa akan memperoleh dan menggunakan bentuk-bentuk representasi 

yang mewakili objek-objek yang dihadapi, baik objek berupa orang, benda, atau 

kejadian), fungsi imajinatif, dan fungsi motivasi (dapat mendorong siswa untuk 

terdorong melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran tercapai); dan (2) 

fungsi sosio-kultural yaitu media pembelajaran dapat mengatasi hambatan sosio-

kultural antar peserta komunikasi pembelajaran, sebab media pembelajaran memiliki 

kemampuan dalam memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, 

dan menimbulkan persepsi yang sama (Munadi, 2013).  

2.3 Pembelajaran Berbantuan Komputer 

Komputer memiliki kemampuan mengolah berbagai macam simbol bahasa 

sebagai stimulus, mulai dari huruf, angka, kata, simbol suara, gambar diam, gambar 

gerak, dan lain sebagainya. Selain itu, komputer juga bisa dikatakan sebagai sumber 

belajar yang menyediakan berbagai macam bentuk media yang memungkinkan siswa 

membuat desain dan merekayasa suatu konsep dan ilmu pengetahuan, tidak hanya 

sebagai sarana komputasi dan pengolahan kata saja. Munadi (2013) berpendapat 

bahwa banyaknya sumber belajar dalam komputer yang dapat merangsang beberapa 

indera, diharapkan mampu mengaktifkan fungsi-fungsi psikologis siswa meliputi 

fungsi kognitif, fungsi konatif-dinamik, fungsi afektif, dan fungsi sensori-motorik. 

Lieu (1999) menyatakan bahwa komputer dapat memberikan pengalaman 

multisensori, yaitu bahwa komputer dapat dikendalikan dan dikelola sesuai keinginan 

pengguna komputer. Arsyad (2013) menjabarkan bahwa komputer mampu melibatkan 

berbagai indera dan organ tubuh, seperti telinga (audio), mata (visual), dan tangan 

(kinetik), yang dengan pelibatan ini dimungkinkan informasi atau pesan akan mudah 

untuk dimengerti.  
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Berdasarkan penelitian mengenai pengalaman para calon guru di Australia 

yang mengkombinasikan teknologi ke dalam proses belajar mengajar, Chittleborough 

(2014) menyatakan bahwa teknologi dapat memberikan berbagai representasi visual 

yang dapat menjelaskan ide-ide abstrak, selain itu teknologi juga dapat menyediakan 

hal-hal penting seperti memberikan penjelasan, visualisasi dan umpan balik. 

Teknologi berbasis komputer merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan 

materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor (Arsyad, 

2013). Perbedaan antara media yang dihasilkan oleh teknologi berbasis komputer 

dengan yang dihasilkan oleh teknologi cetak dan teknologi audio-visual adalah karena 

informasi atau materi disimpan dalam bentuk digital, bukan dalam bentuk cetakan atau 

visual.  

Berbagai jenis aplikasi atau program teknologi berbasis komputer dalam 

pembelajaran umumnya dikenal sebagai computer assisted instruction (CAI) atau 

pembelajaran berbantuan komputer (PBK). Menurut Surjono sebagaimana dikutip 

oleh Idris (2008) menyatakan bahwa istilah CAI umumnya menunjuk pada semua 

perangkat lunak pendidikan yang diakses melalui komputer di mana siswa dapat 

berinteraksi dengannya. Pada pembelajaran berbantuan komputer, peserta didik 

berhadapan dan berinteraksi secara langsung dengan komputer. Interaksi antara 

komputer dengan peserta didik ini terjadi secara individual, sehingga apa yang dialami 

oleh seorang peserta didik dapat berbeda dengan apa yang dialami oleh peserta didik 

yang lainnya. 

Dilihat dari situasi belajar di mana komputer digunakan untuk menyampaikan 

isi pelajaran, CAI bisa berbentuk tutorial, drills and practice, simulasi, dan permainan. 

Arsyad (2013) dan Darmawan (2012) menjelaskan bahwa program pembelajaran 

tutorial dengan bantuan komputer meniru sistem tutor yang dilakukan oleh guru atau 

instruktur, program pembelajaran drills and practice dengan bantuan komputer berisi 

serangkaian pertanyaan atau soal dan biasanya merekam hasil jawaban siswa yang 

kemudian dapat dilaporkan kepada siswa atau guru pada akhir kegiatan, program 

pembelajaran simulasi dengan bantuan komputer mencoba untuk menyamai proses 

dinamis yang terjadi di dunia nyata, dan program pembelajaran permainan dengan 

bantuan komputer menyediakan suasana atau lingkungan yang memberikan fasilitas 
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belajar yang menambah kemampuan siswa dan menyediakan tantangan yang 

menyenangkan bagi siswa.  

Penggunaan komputer menjadi sangat populer sebagai media pengajaran dan 

pembelajaran, sebab komputer memilki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh media 

lain. Keistimewaan komputer sebagai media telah disebutkan oleh Munir (1999) 

,antara lain (1) hubungan interaktif, yaitu komputer menyebabkan terwujudnya 

hubungan antara stimulus dan respons, menumbuhkan inspirasi dan meningkatkan 

minat; (2) pengulangan, yaitu komputer memberikan fasilitas bagi pengguna untuk 

mengulang materi atau bahan pelajaran yang diperlukan, memiliki kebebasan dalam 

memilih materi atau bahan pelajaran, memperkuat proses pembelajaran dan 

memperbaiki ingatan; (3) umpan balik dan peneguhan, yaitu media komputer 

membantu pelajar memperoleh umpan balik (feedback) terhadap pelajaran secara 

leluasa dan dapat memacu motivasi pelajar dengan peneguhan positif yang diberi 

apabila pelajar memberikan jawaban; (4) simulasi dan uji coba, yaitu media komputer 

dapat mensimulasikan atau menguji coba penyajian bahan pelajaran yang rumit dan 

teliti. 

Asyad (2013) mengidentifikasi beberapa kekuatan komputer yang digunakan 

untuk tujuan-tujuan pendidikan. Arsyad menjelaskan secara rinci bahwa (1) komputer 

dapat mengakomodasi siswa yang lamban untuk menerima pelajaran, sebab komputer 

dapat memberikan iklim yang lebih bersifat afektif dengan cara yang lebih individual; 

(2) komputer dapat merangsang siswa untuk mengerjakan latihan, melakukan kegiatan 

laboratorium atau simulasi karena tersedianya animasi grafik, warna, dan musik yang 

dapat menambah realisme; (3) kendali berada di tangan siswa sehingga tingkat 

kecepatan belajar siswa dapat disesuaikan dengan tingkat penguasaannya; dan (4) 

kemampuan merekam aktivitas siswa selama menggunakan suatu program 

pembelajaran memberi kesempatan lebih baik untuk pembelajaran secara perorangan 

dan perkembangan setiap siswa selalu dapat dipantau.  

Darmawan (2012) menjelaskan bahwa pembelajaran dengan bantuan komputer 

dipromosikan untuk mengatasi keterbatasan waktu yang tersedia bagi siswa untuk 

berkonsultasi dengan guru, jumlah siswa yang terlalu banyak sehingga kurang 

tersedianya jawaban yang cukup jelas dari guru atas pertanyaan yang diajukan siswa 

secara individual, tidak tersedianya bantuan secara langsung dari guru kepada siswa, 
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jumlah siswa yang banyak memiliki kecenderungan terjadinya penjiplakan yang 

dilakukan beberapa siswa ketika mereka dihadapkan pada suatu masalah yang 

menuntut mereka untuk bisa menyelesaikan secara individual, minimnya kegiatan 

praktik secara langsung, dan menjembatani keterbatasan guru sebagai tenaga pengajar 

yang mengalami hambatan untuk datang dan mengajar sebagaimana mestinya. Jadi 

pembelajaran dengan bantuan komputer secara umum memiliki karakteristik yang 

khas, yaitu menekankan pada pembelajaran secara mandiri, bersifat interaktif, dan 

menyediakan bimbingan.  

2.4 Multimedia  

Multimedia merupakan kombinasi teks, seni, suara, animasi, dan video yang 

disampaikan kepada  pengguna dengan komputer atau peralatan elektronik dan 

peralatan digital lain (Vaughan, 2006). Lieu (1999) menyatakan dengan adanya 

kombinasi gerak, suara, teks, video dan gambar melalui multimedia, diharapkan 

kesulitan yang ditemukan pada pembelajaran apabila hanya digunakan media cetak 

tradisional dapat diringankan.  

Multimedia dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu multimedia linier dan 

multimedia nonlinier (Vaughan, 2006). Multimedia linier adalah suatu multimedia 

yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh 

pengguna, sedangkan multimedia nonlinier adalah suatu multimedia yang dilengkapi 

dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna 

dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya (Ariani & Haryanto, 

2010; Daryanto, 2013). Multimedia linier memiliki sebuah struktur multimedia di 

mana pengguna harus bernavigasi sesuai urutan, dari satu informasi ke informasi lain. 

Contoh nyata dari multimedia linier yaitu penyampaian informasi pada televisi dan 

film. Multimedia nonlinier memiliki struktur di mana pengguna menavigasi secara 

bebas ke dalam kumpulan informasi dari suatu multimedia, tidak dibatasi oleh rute 

yang telah ditentukan. Contoh nyata dari multimedia nonlinier yaitu multimedia 

pembelajaran interaktif, aplikasi permainan, dan lain-lain.  
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Materi yang berhubungan dengan sains sangat cocok untuk dijelaskan melalui 

multimedia, sebab sifat dari materi sains banyak berhubungan dengan penjelasan suatu 

fenomena, proses, dan hal-hal lain yang cukup dinamis. Barton sebagaimana dikutip 

oleh Pramono (2008) menyatakan bahwa dari segi visualisasi multimedia dapat 

membuat yang tidak terlihat menjadi terlihat, menghadirkan reaksi yang tidak nampak 

saat melakukan praktikum di laboratorium, membuat suatu animasi yang mampu 

menambah pemahaman, menunjukkan suatu gambar atau foto yang mampu 

menambah pemahaman suatu konsep abstrak, dan memperjelas visualisasi yang terlalu 

kecil, terlalu cepat, terlalu lamban, atau terlalu berbahaya.  

Melakukan praktikum dengan multimedia dan praktikum sesungguhnya di 

laboratorium jelas sangat berbeda. Pramono (2008) menegaskan bahwa praktikum 

dengan multimedia bukan tidak memiliki nilai positif akan tetapi perlu ditekankan 

praktikum dengan multimedia lebih menekankan pada penjelasan proses yang rumit 

atau konsep yang abstrak agar siswa mendapatkan gambaran umum dari suatu proses 

atau konsep, sedangkan praktikum sesungguhnya adalah latihan bagi siswa untuk 

mencoba menguji teori-teori yang ada pada keadaan yang nyata dengan berbagai 

kendala yang ada.  

2.5 Multimedia Interaktif 

Vaughan (2006) menyatakan bahwa multimedia interaktif masuk ke dalam 

kelompok multimedia non linier dan ketika pengguna multimedia mendapatkan 

keleluasaan dalam mengontrol apa dan dalam hal apa urutan elemen multimedia 

dikirimkan, multimedia ini disebut multimedia interaktif. Selain itu Ariani & Haryanto 

(2010) dan Wicaksono & Hakim (2012) juga mendefinisikan multimedia interaktif 

sebagai suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat 

dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki 

untuk proses selanjutnya.  

Diantara media-media lain, interaktivitas multimedia interaktif adalah yang 

paling nyata. Media televisi pun sebenarnya juga menyediakan interaktivitas, hanya 

saja interaktivitas itu samar. Keunggulan multimedia interaktif dalam hal interaktivitas 

salah satunya yaitu media ini secara inheren memaksa pengguna untuk berinteraksi 
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dengan materi. Interaksi ini bervariasi dari yang paling sederhana hingga yang paling 

kompleks.  

Interaksi dari multimedia interaktif jaringan hewan yang dikembangkan 

termasuk cukup sederhana, misalnya pengguna harus menekan keyboard atau 

melakukan klik dengan mouse untuk berpindah-pindah halaman atau memasukkan 

jawaban dari suatu latihan dan kuis, kemudian komputer merespon dengan 

memberikan jawaban benar melalui suatu umpan balik. Interaktif memiliki arti bahwa 

antara pengguna dan media ada hubungan timbal balik. Lieu (1999) menyatakan 

bahwa interaksi secara langsung dengan informasi dapat memberikan efek positif pada 

proses pembelajaran, sebab siswa dapat mengingat lebih banyak informasi apabila 

mereka berinteraksi dengan informasi tersebut secara langsung, misalnya saja dengan 

mendengar, melihat, dan melakukan.  

Munadi (2013) berpendapat bahwa untuk merancang dan memproduksi 

program multimedia interaktif perlu diperhatikan beberapa kriteria penilaian, 

diantaranya adalah (1) kriteria kemudahan navigasi, yaitu sebuah program harus 

dirancang sesederhana mungkin sehingga siswa tidak perlu belajar komputer lebih 

dahulu; (2) kriteria kandungan kognisi, yaitu bahwa kandungan isi program harus 

memberikan pengalaman kognitif (pengetahuan) yang dibutuhkan siswa; (3) kriteria 

integrasi media, di mana media harus mengitegrasikan beberapa aspek dan 

keterampilan lainnya yang harus dipelajari, seperti keterampilan berbahasa, 

mendengarkan, berbicara, menulis, dan membaca; (4) untuk menarik minat pembelajar 

program harus mempunyai tampilan yang artistik maka estetika juga merupakan 

sebuah kriteria; dan (5) kriteria penilaian yang terakhir adalah fungsi secara 

keseluruhan, yaitu bahwa program yang dikembangkan harus dapat memberikan 

pembelajaran yang diinginkan siswa secara utuh, sehingga pada waktu siswa selesai 

menjalankan sebuah program dia akan merasa telah belajar sesuatu.  

Multimedia interaktif merupakan perpaduan berbagai media yang dikemas 

menjadi sebuah file digital. Setiap komponen media dapat merangsang satu atau lebih 

indera manusia. Teori Koehnert menyatakan bahwa semakin banyak indera yang 

terlibat dalam proses belajar, maka proses belajar tersebut akan menjadi lebih efektif 

(Idris, 2008). Yumarlin (2012) menjabarkan dalam jurnal penelitiannya bahwa produk 

multimedia interaktif ini mampu melibatkan secara aktif minimal indera penglihatan 
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dan pendengaran siswa, yaitu melalui teks, gambar, video, dan suara, sehingga dapat 

menarik perhatian siswa, dan memudahkan siswa dalam memahami materi atau 

konsep. Oleh karena itu pemanfaatan multimedia interaktif diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

Pernyataan di atas berkaitan dengan pandangan Baugh dan Dale sebagaimana 

dikutip dalam Arsyad (2013), yaitu bahwa mereka memiliki pandangan serupa 

mengenai perbandingan perolehan hasil belajar melalui indera pandang dan indera 

dengar. Perbandingan pemerolehan hasil belajar melalui indera pandang dan indera 

dengar cukup signifikan perbedaannya. Dale menyatakan bahwa pemerolehan hasil 

belajar melalui indera pandang berkisar 75%, melalui indera dengar sekitar 13%, dan 

melalui indera lainnya sekitar 12%. Sedangkan Baugh menyatakan bahwa kurang 

lebih 90% hasil  belajar seseorang diperoleh melalui indera pandang, 5% diperoleh 

melalui indera dengar, dan 5% lagi diperoleh melalui indera lainnya.  

Konsep interaktif pada pembelajaran memiliki kaitan yang erat dengan media 

berbasis komputer. Arsyad (2013) mengungkapkan bahwa dalam lingkungan 

pembelajaran berbasis komputer pada umumnya ada tiga unsur yang harus diikuti, 

yaitu (1) urut-urutan instruksional yang dapat disesuaikan; (2) jawaban/respons atau 

pekerjaan siswa; dan (3) umpan balik yang dapat disesuaikan. Mohler (2001) 

menyatakan bahwa interaksi yang telah direncanakan memiliki efek yang sangat 

positif pada pembelajaran dan hal ini mungkin merupakan komponen yang paling 

penting dari lingkungan belajar, terutama pada pembelajaran yang berbasis komputer.  

Pramono (2008) menekankan bahwa keunggulan multimedia di dalam 

interaktivitas adalah media ini secara inheren mampu memaksa pengguna untuk 

berinteraksi dengan materi baik secara fisik dan mental. Kemampuan memaksa ini 

tergantung pada seberapa efektif instruksi pembelajaran mampu menarik pengguna 

untuk mencoba secara aktif pembelajaran yang disajikan. Interaktivitas secara fisik 

dalam multimedia pembelajaran bervariasi dari yang paling sederhana hingga yang 

kompleks.  
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Interaktivitas sederhana misalnya menekan keyboard atau melakukan klik 

dengan mouse untuk berpindah halaman atau memasukkan jawaban dari suatu latihan 

yang diberikan oleh komputer. Interaktivitas yang komplek misalnya aktivitas di 

dalam suatu simulasi sederhana di mana pengguna bisa mengubah-ubah suatu variabel 

tertentu atau di dalam simulasi komplek di mana pengguna bisa menirukan gerakan 

mengemudikan pesawat terbang. Sedangkan interaktivitas mental adalah interaktivitas 

di mana pengguna mencoba memahami materi dengan cara menangkap informasi-

informasi yang ditampilkan, mengolah, dan menyimpannya dalam otak. Keberhasilan 

seorang pengguna melakukan interaktivitas mental tergantung pada seberapa baik 

instruksi pembelajaran yang dirancang.  

Multimedia interaktif dinilai efektif digunakan dalam pembelajaran. 

Keefektifan multimedia interaktif telah terbukti dari penelitian-penelitian terdahulu, 

yaitu multimedia interaktif yang dikembangkan mampu meningkatkan kualitas 

pembelajaran (Suartama, 2010); membuat siswa menjadi mandiri dan aktif saat 

pembelajaran berlangsung karena multimedia interaktif melibatkan siswa secara aktif 

dalam pembelajaran (Kariadinata, 2007; Tapilouw & Setiawan, 2008; Yumarlin, 2012; 

Novana, 2012); memvisualisasikan objek yang abstrak atau objek yang hanya dapat 

dilihat dengan alat tertentu sehingga mampu membantu siswa untuk memahami materi 

dan mencapai kompetensi secara optimal (Lieu, 1999; Novana, 2012); fleksibel dalam 

menyesuaikan dengan kecepatan, waktu, dan tempat belajar siswa (Idris, 2008; 

Novana, 2012); meningkatkan pemahaman dan retensi siswa pada konsep yang 

dipelajari (Tapilouw & Setiawan, 2008); dan memotivasi siswa untuk belajar 

(Tapilouw & Setiawan, 2008; Novana, 2012).  

Keefektifan penggunaan multimedia interaktif dalam pembelajaran juga 

diperkuat oleh pernyataan Munadi (2013) yaitu bahwa multimedia interaktif memiliki  

beberapa kelebihan, antara lain interaktif, mampu memberikan iklim afeksi secara 

individual, mampu meningkatkan motivasi belajar, mampu memberikan umpan balik, 

dan kontrol berada di tangan pemakai. Menurutnya kelebihan multimedia interaktif 

sebagai media pembelajaran yang pertama yaitu interaktif. Sesuai dengan namanya, 

program multimedia ini diprogram atau dirancang untuk dipakai oleh siswa secara 

individual (belajar mandiri). Saat siswa mengaplikasikan program ini, ia diajak untuk 

terlibat secara auditif, visual, dan kinetik, sehingga dengan pelibatan ini dimungkinkan 
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informasi atau pesannya mudah dimengerti. Kedua, memberikan iklim afeksi secara 

individual. Karena dirancang khusus untuk pembelajaran mandiri, kebutuhan siswa 

secara individual terasa terakomodasi, termasuk bagi mereka yang lamban dalam 

menerima pelajaran. Karena multimedia interaktif mampu memberi iklim yang lebih 

bersifat afektif dengan cara yang lebih individual, tidak pernah lupa, tidak pernah 

bosan, sangat sabar dalam menjalankan instruksi, seperti yang diinginkan. Iklim 

afektif ini akan melibatkan penggambaran ulang berbagai objek yang ada dalam 

pikiran siswa. Ketiga, meningkatkan motivasi belajar. Dengan terakomodasinya 

kebutuhan siswa, siswa pun akan termotivasi untuk terus belajar. Keempat, 

memberikan umpan balik. Multimedia interaktif dapat menyediakan umpan balik 

(respon) yang segera terhadap hasil belajar yang dilakukan oleh peserta didik. Kelima, 

karena multimedia interaktif diprogram untuk pembelajaran mandiri, maka kontrol 

pemanfaatannya sepenuhnya berada pada penggunaannya.  

Multimedia interaktif jelas dapat memberikan beberapa keuntungan pada 

bidang pendidikan. Cairncross (2001) menyatakan bahwa keistimewaan dari  

multimedia interaktif dalam bidang pendidikan yaitu siswa dapat mengontrol 

penyampaian informasi dan interaktivitas dapat membantu siswa untuk dapat 

memahami informasi lebih mendalam melalui (1) mendukung konseptualisasi dan 

kontekstualisasi dari materi atau informasi baru yang disajikan; (2) secara aktif 

melibatkan pelajar dalam proses belajar; dan (3) mempromosikan refleksi internal.  

Cairncross (2001) juga menjelaskan apabila pengembang ingin 

mengembangkan produk multimedia interaktif yang diperuntukkan bagi bidang 

pendidikan, maka perlu diperhatikan apakah produk yang dikembangkan telah 

didesain sesuai dengan kebutuhan siswa untuk memahami materi, apakah produk 

multimedia interaktif yang dikembangkan mampu membuat siswa memahami materi 

yang disampaikan, dan apakah produk multimedia interaktif telah disusun sesuai 

dengan kurikulum yang berlaku di sekolah. Cukup banyak hal yang perlu 

diperhatikan, sebab belajar merupakan proses yang kompleks dengan berbagai faktor 

yang harus dipertimbangkan.  
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Produk multimedia interaktif yang berhasil yaitu produk yang didesain sesuai 

dengan kebutuhan pengguna. Produk tersebut tidak hanya berisikan animasi, kuis, atau 

permainan yang dapat menarik perhatian penggunanya, namun juga harus dapat 

membuat penggunanya mempelajari informasi yang ada pada produk secara 

mendalam. Pembelajaran secara mendalam ini tidak hanya berupa pemerolehan 

informasi, tapi juga melalui pemahaman yaitu dengan menghubungkan informasi yang 

sedang dipelajari dengan pengetahuan yang sudah dimiliki atau pengalaman 

sebelumnya.  

2.6 Format Multimedia Interaktif yang Dikembangkan 

Format sajian multimedia interaktif yang dikembangkan yaitu tutorial. 

Penyampaian materi pada format sajian ini dilakukan secara tutorial, sebagaimana 

layaknya tutorial yang dilakukan oleh guru atau instruktur. Pada multimedia interaktif 

ini, informasi yang berisi konsep disajikan dengan perpaduan teks, gambar, audio, 

video, dan foto.  

Pada saat yang tepat, yaitu ketika dianggap bahwa siswa selaku pengguna telah 

membaca, menginterpretasikan dan menyerap konsep, maka akan muncul kuis. Di 

dalam multimedia interaktif jaringan ini terdapat empat kuis, yaitu kuis jaringan epitel, 

kuis jaringan ikat, kuis jaringan otot, dan kuis jaringan syaraf. Bentuk dari kuis ini 

berupa mencocokkan suatu gambar atau foto dengan jawaban yang telah disediakan. 

Jika jawaban atau respon siswa benar, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang 

lebih mendalam dari materi yang dikuiskan. Jika jawaban atau respon siswa salah, 

maka siswa harus mengulang mengerjakan kuis, atau siswa dapat mempelajari 

kembali konsep sesuai dengan kesulitan masing-masing siswa.  

Kemudian apabila siswa sudah mempelajari dan memahami konsep jaringan 

hewan yang tersedia pada multimedia interaktif, maka siswa dapat mengevaluasi 

pemahamannya dengan mengerjakan soal-soal evaluasi. Soal-soal evaluasi ini 

merupakan serangkaian pertanyaan yang merupakan tes untuk mengukur tingkat 

pemahaman siswa atas konsep atau materi yang telah dipelajari.  
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2.7 Materi Jaringan Hewan 

Pada kurikulum 2013, materi jaringan hewan diberikan pada siswa SMA kelas 

XI tepatnya di semester 1. Materi yang berkaitan dengan jaringan hewan ada pada bab 

kedua yaitu bab struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada tumbuhan dan hewan. 

Pada silabus alokasi, waktu yang direncanakan untuk bab struktur dan fungsi sel 

penyusun jaringan pada tumbuhan dan hewan yaitu 12 jam pelajaran (jp), untuk materi 

jaringan hewan mendapat jatah 6 jp. Hal-hal yang akan dibahas dalam materi jaringan 

hewan adalah konsep, struktur, dan fungsi pada jaringan hewan.  

Angelina (2013) berpendapat bahwa sel, molekul, jaringan, sistem tubuh, 

aneka metabolisme dalam tubuh makhluk hidup merupakan hal yang abstrak. Hal ini 

dicoba diatasi dengan membuatnya menjadi lebih nyata melalui praktikum, namun 

karena keterbatasan peralatan dan waktu yang tersedia di sekolah, tidak semua 

fenomena biologi dapat diungkap. Tapilouw & Setiawan (2008) menyatakan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan teknologi multimedia interaktif individual dan 

klasikal, dapat meningkatkan pemahaman dan retensi siswa, bahkan kedua 

pembelajaran mampu membuat siswa termotivasi mempelajari kembali konsep 

walaupun pembelajaran telah selesai. 

2.8 Keefektifan Penggunaan Multimedia Interaktif 

Keefektifan berasal dari kata efektif. Etzioni sebagaimana dikutip oleh 

Daryanto (2013) menyatakan bahwa keefektifan dapat dinyatakan sebagai tingkat 

keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasarannya. Jadi keefektifan suatu 

pembelajaran yaitu merupakan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, seberapa besar 

ketercapaian target yang telah ditentukan guru tanpa adanya tekanan dalam kegiatan 

belajar mengajar. Keefektifan penerapan multimedia interaktif jaringan hewan dalam 

kegiatan pembelajaran Biologi di SMA yang dikembangkan pada penelitian ini 

ditinjau dari besarnya peningkatan hasil belajar yang didapat siswa sebelum dan 

sesudah menggunakan multimedia interaktif jaringan hewan, ketuntasan klasikal hasil 

belajar siswa saat post test, aktivitas siswa selama pembelajaran menggunakan 

multimedia interaktif jaringan hewan, serta tanggapan guru dan siswa setelah 

menggunakan multimedia interaktif jaringan hewan.  
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Keberhasilan penggunaan multimedia interaktif salah satunya telah terbukti 

pada penelitian yang telah dilakukan oleh Novana (2012), yaitu multimedia interaktif 

berbahasa Inggris pada materi vertebrata yang dikembangkan menunjukkan rata-rata 

nilai hasil belajar siswa sebesar 93,13 pada kelas yang menggunakan media tersebut 

dan dinilai efektif digunakan dalam pembelajaran. Program komputer berisi materi 

pembelajaran ini dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, dapat membangun 

sikap, perbuatan dan membangkitkan emosi. Penggunaan multimedia interaktif 

sebagai media pembelajaran, menvisualisasikan contoh-contoh spesies yang beraneka 

ragam sehingga dapat membantu siswa untuk memahami materi dan mencapai 

kompetensi secara optimal. Siswa dituntut untuk belajar mandiri dengan 

mengoperasikan multimedia interaktif sehingga siswa terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran.  

2.9 Adobe Flash Program Aplikasi untuk Menyusun Multimedia 

Interaktif 

Perangkat lunak Adobe flash yang selanjutnya disebut flash dulunya bernama 

“Macromedia flash”, merupakan software multifungsi unggulan yang sebelumnya 

dikembangkan oleh Macromedia, tetapi sekarang dikembangkan dan didistribusikan 

oleh Adobe System. Adobe Flash merupakan sebuah program yang didesain khusus 

oleh Adobe dan program aplikasi standar authoring tool professional yang digunakan 

untuk membuat animasi dan bitmap yang sangat menarik untuk keperluan 

pembangunan situs web yang interaktif dan dinamis.  

Nurtantio & Syarif (2013) menjelaskan bahwa Adobe Flash merupakan 

program animasi yang juga mendukung pemrograman dengan Action Script-nya dan 

tepat digunakan untuk mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif karena 

mendukung animasi, gambar, audio, teks, video, dan pemrograman. Teks, gambar, 

audio, video, dan animasi merupakan komponen multimedia yang biasa ditemukan 

dalam multimedia pembelajaran interaktif.  

Flash didesain dengan kemampuan untuk membuat animasi dua dimensi yang 

handal dan ringan sehingga flash banyak digunakan untuk membangun dan 

memberikan efek animasi pada website, CD Interaktif dan yang lainnya. Selain itu 

aplikasi ini juga dapat digunakan untuk membuat animasi logo, movie, game, 

pembuatan navigasi pada situs web, tombol animasi, banner, menu interaktif, 
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interaktif form isian, e-card, screen saver dan pembuatan aplikasi-aplikasi web 

lainnya. 

Wibawanto (2006) menyatakan bahwa flash merupakan progam grafis 

multimedia dan animasi yang dapat dipergunakan untuk membuat aplikasi web 

interaktif yang menarik, dan dapat dimanfaatkan sebagai progam pembuat game. 

Alasan yang mendasari pernayataannya yaitu karena flash memiliki beberapa 

kemampuan, antara lain (1) animasi dan gambar yang dibuat dengan flash akan tetap 

bagus ukuran window dan resolusi layar berapapun, hal ini karena flash merupakan 

suatu progam grafis dengan sistem vektor, (2) waktu loading, baik untuk animasi 

ataupun game, sangat cepat lebih cepat dari progam sejenis lainnya, (3) 

kemampuannya sebagai pembuat progam pembuat web interaktif, karena ditunjang 

beberapa Action Script penting, dapat kita manfaatkan untuk membuat game, (4) 

mampu menganimasikan grafis, sekalipun dalam ukuran besar, dengan cepat dan 

mampu mengerjakan sejumlah frame dengan urutan, (5) mudah diintegrasikan dengan 

progam lain, seperti dengan server sidescripting (CGI, PHP, dan ASP).  
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2.10 Kerangka berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Materi jaringan hewan merupakan materi yang 

cukup rumit untuk dipelajari karena ukuran dari 

objek sangat kecil.   

 Keterbatasan peralatan dan waktu yang tersedia di 

beberapa sekolah menyebabkan tidak semua 

sekolah dapat melaksanakan pengamatan preparat 

awetan jaringan hewan dengan menggunakan 

mikroskop.  

 Kegiatan pengamatan tersebut belum sepenuhnya 

bisa menjamin seluruh siswa mendapatkan 

pemahaman dan persepsi yang tepat dan sama dari 

suatu konsep.  

 Media pembelajaran berbasis teknologi pada 

materi jaringan hewan di SMAN 2 Magelang 

kurang bervariasi.  

 Beberapa siswa yang masih mendapatkan nilai di 

bawah KKM. 

 Diharapkan adanya variasi pada media 

pembelajaran jaringan hewan, yaitu adanya media 

pembelajaran jaringan hewan yang menarik, 

memiliki banyak gambar, dan dapat digunakan 

untuk pembelajaran siswa secara mandiri. 

Potensi Masalah  

 Pembelajaran berbantuan komputer 

dengan memanfaatkan multimedia 

interaktif efektif untuk memperbaiki 

dan meningkatkan iklim pembelajaran 

di dalam maupun di luar kelas.  

 Materi jaringan hewan sangat cocok 

untuk disampaikan kepada siswa  

melalui multimedia.  

 Dari segi visualisasi multimedia dapat 

membuat yang tidak terlihat menjadi 

terlihat, membuat suatu animasi yang 

mampu menambah pemahaman, 

menunjukkan suatu gambar atau foto 

yang mampu menambah pemahaman 

suatu konsep abstrak, dan memperjelas 

visualisasi yang terlalu kecil 

 SMAN 2 Magelang  telah dilengkapi 

dengan sebuah laboratorium komputer 

yang siap apabila akan digunakan 

untuk kegiatan belajar mengajar.  

Dikembangkan multimedia interaktif sebagai suplemen pembelajaran pada materi jaringan hewan tingkat SMA.   

 Multimedia interaktif jaringan hewan berhasil dikembangkan melalui sembilan tahapan.  

 Multimedia interaktif jaringan hewan berisi berbagai macam komponen yang memiliki karakteristik berbeda-

beda dan format sajian dari multimedia interaktif ini adalah tutorial dengan struktur navigasi nonlinier. 

 Multimedia interaktif jaringan hewan efektif digunakan sebagai suplemen pembelajaran Biologi di SMA. 

Terbukti dari uji coba skala luas yang dilakukan di SMAN 2 Magelang pada siswa kelas XI MIA 1 dan XI 

MIA 2, didapatkan rata-rata peningkatan hasil belajar siswa antara sebelum dan sesudah menggunakan 

multimedia interaktif menunjukkan peringkat sedang; hasil belajar siswa saat post test tuntas secara klasikal;  

hasil analisis aktivitas siswa menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki aktivitas yang tinggi saat 

pembelajaran berlangsung; dan hasil analisis tanggapan guru dan siswa adalah sangat baik.  

 

Gambar 2.2  Kerangka berpikir pengembangan multimedia interaktif jaringan 

hewan sebagai suplemen pembelajaran Biologi di SMA.  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Prosedur Penelitian  

Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah research and 

development (R&D). Langkah-langkah R&D yang dijadikan acuan merupakan 

langkah-langkah R&D Sugiyono (2013), yaitu terdiri dari  potensi dan masalah, 

pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba, revisi 

produk, uji coba pemakaian, revisi produk, dan produksi massal. Langkah-

langkah tersebut peneliti modifikasi dengan mengubah langkah produksi massal 

menjadi langkah produk final. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi sumber daya 

yang sangat terbatas, sehingga belum memungkinkan untuk dilaksanakannya 

produksi massal. Langkah-langkah penelitian yang direncanakan tercantum pada 

Gambar 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah pengembangan multimedia interaktif 

Langkah-langkah dari pengembangan multimedia interaktif sebagai 

suplemen pembelajaran akan dijelaskan sebagai berikut. 

1. Potensi dan masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan potensi yang 

bisa digunakan untuk membuat variasi media pembelajaran yang inovatif dan 
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kreatif dalam pembelajaran. Terutama dalam pembelajaran biologi yang tidak 

cukup hanya disampaikan dengan variasi metode pembelajaran, namun juga 

membutuhkan variasi media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMA N 2 Magelang diketahui 

bahwa meskipun fasilitas dari segi teknologi yang ada cukup memadai, namun 

variasi media pembelajaran berbasis teknologi masih sangat kurang. Media 

pembelajaran berbasis teknologi yang digunakan guru dalam mengajar yaitu 

slide power point.   

2. Pengumpulan data 

Hasil observasi dikumpulkan kemudian disusun menjadi data awal untuk 

mendesain produk yang dikembangkan. Data awal yang dikumpulkan adalah 

perangkat pembelajaran di sekolah, media pembelajaran di sekolah, analisis 

kekurangan media pembelajaran, dan analisis media pembelajaran tambahan 

yang dibutuhkan sekolah sebagai bahan kajian dalam proses pengembangan. 

Pada tahap ini peneliti juga mengumpulkan data-data atau informasi lain yang 

dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk yang dikembangkan.  

3. Penyusunan desain produk multimedia interaktif 

Media pembelajaran yang dinilai cocok untuk dikembangkan kemudian 

disiapkan. Pada tahap ini peneliti mulai menyusun desain media pembelajaran 

multimedia interaktif jaringan hewan yang meliputi penyusunan pokok materi, 

penyusunan naskah secara keseluruhan, pembuatan media dan editing.  

4. Validasi desain produk multimedia interaktif oleh ahli 

Produk divalidasi oleh ahli media dan ahli materi menggunakan angket 

validasi penilaian multimedia interaktif jaringan hewan sebagai suplemen 

pembelajaran. Ada dua validator yaitu Ir. Tyas Agung Pribadi, M.Sc. ST sebagai 

ahli media dan Dr. Lisdiana, M.Si. sebagai ahli materi.  

5. Revisi I desain produk multimedia interaktif 

 Setelah desain produk multimedia interaktif di validasi oleh ahli, maka 

diketahui kelemahan dan kekurangan dari media yang dikembangakan. Produk 

selanjutnya di revisi untuk diperbaiki.  
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6. Uji coba skala terbatas desain produk (keterterapan) 

 Uji coba keterterapan dilakukan oleh 28 orang siswa dari kelas XI MIA 3. 

Siswa yang mengikuti uji coba keterterapan  dipilih berdasarkan purposive 

sampling, yaitu dipilih berdasarkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis, 

karena siswa harus memberikan tanggapan pada multimedia yang 

dikembangkan.    

7. Revisi II desain produk multimedia interaktif 

 Revisi desain produk dilakukan atas masukan pada uji coba skala terbatas 

(keterterapan).  

8. Uji coba skala luas desain produk (pemakaian) 

 Uji coba pemakaian produk pada skala luas dilakukan oleh 57 orang siswa 

yang dilaksanakan di dua kelas, yaitu kelas XI MIA 1 dan kelas XI MIA 2. 

Teknik pengambilan sampel untuk uji coba pemakaian yaitu menggunakan 

purposive sampling. Pengambilan sampel dibantu oleh guru biologi yang 

bersangkutan, salah satunya alasannya yaitu dikarenakan pertimbangan 

keefisienan waktu peneliti dan guru tersebut. Sampel dipilih langsung oleh guru 

mata pelajaran biologi atas dasar rata-rata hasil belajar dan kemampuan siswa 

yang hampir sama pada kedua kelas tersebut. Dalam tahap uji coba pemakaian 

atau uji coba skala luas, bentuk desain eksperimennya adalah Pre Experimental 

Design dengan jenis Pre-test and Post-test One Group Design. 

9. Revisi III produk multimedia interaktif 

 Pada tahap ini dilakukan review dan revisi desain produk dari masukan 

pada saat dilakukan uji coba pemakaian.  

10. Produk final multimedia interaktif 

 Setelah melalui beberapa tahapan diatas maka akan didapatkan produk 

final yang telah diuji coba dan dinyatakan layak untuk digunakan.  

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada 15 September 2014 hingga 20 Oktober 2014. 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2 Magelang karena sekolah memiliki 

potensi dan siap untuk melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi, baik dari 

sisi guru, siswa, dan perangkat yang tersedia di sekolah.  
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3.3 Subjek Penelitian 

Subjek dalam uji coba keterterapan adalah 28 orang siswa kelas XI MIA 3, 

sedangkan untuk uji coba pemakaian adalah 57 orang siswa kelas XI MIA 1 dan 

XI MIA 2.  

3.4 Rancangan Penelitian 

Dalam tahap uji coba pemakaian atau uji coba skala luas, bentuk desain 

eksperimennya adalah Pre Experimental Design dengan jenis Pre-test and Post-

test One Group Design. Pada desain eksperimen ini, sebelumnya siswa diberi pre-

test (O1) kemudian diberi perlakuan yaitu pembelajaran dengan menggunakan 

multimedia interaktif jaringan hewan, selanjutnya siswa diberi post-test (O2).  

3.5 Data dan Metode Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini meliputi data kualitatif dan data kuantitatif. Data 

yang diambil dalam penelitian dan cara pengambilan data tercantum dalam Tabel 

3.1.  

Tabel 3.1  Data dan cara pengambilan data 

No.  Data Cara Pengumpulan Data 

1. Kelayakan multimedia 

interaktif dari ahli materi 

dan ahli media. 

 

Diperoleh dengan menggunakan instrumen 

angket bentuk daftar cek, yang dilakukan 

setelah multimedia interaktif jadi. 

2. Tanggapan / penilaian siswa  

terhadap multimedia 

interaktif.   

 

Diperoleh dengan menggunakan instrumen 

angket bentuk daftar cek, dilakukan saat uji 

keterterapan (uji coba skala terbatas). 

  

3. Hasil belajar siswa.  Diperoleh dengan teknik tes menggunakan 

post test dan pre test pada saat uji coba 

pemakaian (uji coba skala luas).  

 

4. Aktivitas siswa.  Diperoleh dengan lembar observasi bentuk 

daftar cek pada saat uji pemakaian (uji coba 

skala luas).  

 

5. Tanggapan siswa dan guru 

terhadap multimedia 

interaktif.  

Diperoleh dengan menggunakan instrumen 

angket bentuk daftar cek yang dilakukan saat 

uji coba pemakaian (uji coba skala luas).  
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3.6 Metode Analisis Data 

Data-data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis menggunakan 

beberapa metode sebagai berikut.  

3.6.1 Analisis data hasil validasi multimedia interaktif jaringan hewan 

Analisis data angket mengenai validasi atau penilaian terkait kelayakan 

multimedia interaktif jaringan hewan oleh ahli materi dan media dilakukan 

dengan teknik deskriptif persentase. Skor yang diperoleh kemudian dihitung 

dengan rumus sebagai berikut.  

P = 
   

  
  1    

Keterangan : 

P  = persentase 

Σni  = jumlah skor yang diperoleh 

Σn  = jumlah skor maksimal 

Tabel 3.2  Kriteria tingkat kelayakan multimedia interaktif jaringan hewan dari 

segi materi 

Interval Kriteria (%) Kriteria 

80,77 < P ≤ 100 Sangat layak 

61,54 < P ≤ 80,77   Layak 

42,31 < P ≤ 61,54   Cukup layak 

25       < P  ≤ 42,31  Kurang layak 

 

Tabel 3.3  Kriteria tingkat kelayakan multimedia interaktif jaringan hewan dari 

segi media  

Interval Kriteria (%) Kriteria 

82,93 < P ≤ 100 Sangat layak 

63,61 < P ≤ 82,93   Layak 

44,30 < P ≤ 63,61   Cukup layak 

25       < P  ≤ 44,30  Kurang layak 

3.6.2 Analisis hasil belajar siswa 

Hasil belajar siswa merupakan keseluruhan nilai yang terdiri atas nilai pre 

test  dan nilai post test (evaluasi) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut.  

Nilai = 
                           

                     
  1     

Selanjutnya dilakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data hasil 

pretest dan postest yang dianalisis terdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

dihitung dengan rumus sebagai berikut.  
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Keterangan: 
2  = chi kuadrat 

Ei = frekuensi yang diharapkan   

Oi = frekuensi pengamatan 

k = jumlah kelas interval 

2 yang diperoleh berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut 

terdistribusi normal. 

Kemudian untuk mengetahui besarnya peningkatan yang terjadi antara 

sebelum dan sesudah menggunakan multimedia interaktif jaringan hewan, 

dihitung menggunakan uji N-gain dengan rumus:  

g = 
              

           
   

Keterangan: 

g = faktor gain 

<Spre> = skor rata-rata tes awal (%) 

<Spost> = skor rata-rata tes akhir (%) 

Tabel 3.4  Klasifikasi faktor gain 

Interval Faktor Gain Kriteria 

0,70 < g ≤ 1 Tinggi 

0,30 < g ≤ 0,70   Sedang 

0       < g ≤ 0,30   Rendah 

Siswa dikatakan tuntas dalam pembelajaran biologi apabila mencapai nilai 

≥75, sesuai dengan nilai KKM biologi yang ditentukan sekolah. Pembelajaran 

biologi menggunakan multimedia interaktif jaringan hewan ini dianggap tuntas 

apabila siswa mencapai nilai post test ≥75. Persentase ketuntasan siswa secara 

klasikal dihitung dengan rumus sebagai berikut.  

P = 
 

 
  1     

Keterangan: 

P  : persentase (ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal) 

F  : frekuensi yang sedang dicari persentasenya (jumlah siswa yang tuntas)  

N  : jumlah siswa keseluruhan 
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Instrumen untuk pengambilan data hasil belajar diujicoba terlebih dahulu 

terkait dengan validitas, daya beda, tingkat kesukaran, dan reliabilitasnya. 

Analisis data penelitian meliputi analisis data butir soal instrumen penelitian 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

1. Validitas butir soal 

 Validitas butir soal diketahui dengan menggunakan rumus korelasi 

product moment dengan angka kasar.  

 

Keterangan: 

r xy  = Koefisien korelasi 

N  = Jumlah subjek 

X  = Skor soal yang dicari validitasnya 

Y  = Skor total 

XY    = Perkalian antara skor soal dengan skor total 

 Hasil r xy kemudian dikonsultasikan dengan harga product moment 

dengan taraf signifikan 5 %. Jika rxy > rtabel dengan α= 5% maka alat ukur 

dikatakan valid atau dengan kata lain jika harga r lebih kecil dari harga kritik 

dalam tabel maka korelasi tersebut tidak signifikan.  

Tabel 3.5  Analisis validitas butir soal uji coba 

Kriteria Jumlah Nomor soal 

Valid 30 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 

40 

 

Tidak valid 10 12, 13, 16, 17, 24, 26, 27, 30, 32, 34 

*Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 9 halaman 124 

2. Reliabilitas 

 Reliabilitas tes diketahui dengan  menggunakan rumus KR-20 sebagai 

berikut.  

 

Keterangan: 

r11  = reliabilitas instrument 

p  = proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q  = proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q = 1-p) 

pq  = jumlah hasil perkalian antara p dan q 

n  = banyaknya item 

S  = standar deviasi dari tes 
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 Harga r yang diperoleh dikonsultasikan dengan r tabel product moment 

dengan taraf signifikan 5 %. Jika r hitung > r tabel maka tes dinyatakan reliabel.  

Hasil perhitungan reliabilitas uji coba soal diperoleh r hitung  = 0,51 dengan r 

tabel = 0,367, karena r hitung > r tabel maka dapat disimpulkan instrumen 

tersebut reliabel (Lampiran 9 halaman 122).  

3. Taraf kesukaran soal 

 Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya sesuatu disebut indeks 

kesukaran. Besarnya indeks kesukaran antara 0,00 sampai dengan 1,0 indeks 

kesukaran menunjukkan taraf kesukaran soal. Teknik yang digunakan dalam 

perhitungan taraf kesukaran soal adalah menghitung banyaknya siswa yang 

menjawab soal itu dengan benar. Rumus mencari indeks kesukaran yaitu sebagai 

berikut. 

 

Keterangan : 

P  = indeks kesukaran 

B  = banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar. 

JS  = jumlah seluruh peserta tes 

Klasifikasi indeks kesukaran soal. 

Soal dengan P 0,00 sampai 0.30 adalah soal sukar 

Soal dengan P 0,31 sampai 0,70 adalah soal sedang 

Soal dengan P 0,71 sampai 1,00 adalah soal mudah  

Tabel 3.6  Perhitungan indeks kesukaran soal uji coba 

Kriteria Jumlah Nomor soal 

Sukar 11 4, 12, 13, 16, 17, 24, 26, 27, 30, 32, 34 

 

Sedang 29 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

25, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40 

Mudah 0 - 

*Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 9 halaman 124 
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4. Daya pembeda 

 Daya beda pada tiap soal dapat diketahui dengan menghitungnya 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

Keterangan: 

DP  = daya pembeda 

BA = jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas 

BB  = jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah 

JA  = banyaknya siswa pada kelompok atas 

JB = banyaknya siswa pada kelompok bawah 

Kriteria soal-soal yang dapat dipakai sebagai instrumen berdasarkan daya 

pembedanya diklasifikasikan sebagai berikut. 

D : 0,00 - 0,20 maka daya pembedanya jelek (poor) 

D : 0,20 - 0,40 maka daya pembedanya cukup (satisfactory) 

D : 0,40 - 0,70 maka daya pembedanya baik (good) 

D : 0,70 - 1,00 maka daya pembedanya baik sekali (excellen) 

D : negatif, berarti semua tidak baik 

Tabel 3.7  Perhitungan daya pembeda soal uji coba 

Kriteria Jumlah Nomor soal 

Sangat baik 13 2, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 28, 33, 36, 38, 40 

Baik 13 1, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 22, 23, 29, 35, 39 

Cukup 10 4, 16, 17, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 37 

Jelek 3 13, 27, 34 

Sangat jelek 1 12 

*Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 9 halaman 124 

5. Memilih butir soal yang akan digunakan. 

Pemillihan soal yang digunakan berdasarkan analisis validitas, reliabilitas, 

dan tingkat kesukaran butir soal dengan dasar seluruhnya harus mencakup 

indikator kelayakan soal dan seluruh indikator materi harus terwakili. Jumlah 

soal yang digunakan yaitu sebanyak 30 soal (Tabel 3.8).   

Tabel 3.8  Soal uji coba yang digunakan dalam penelitian 

Kategori Jumlah Nomor soal 

Soal dipakai 30 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 25, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40 

 

Soal tidak 

dipakai 

10 12, 13, 16, 17, 24, 26, 27, 30, 32, 34 

*Data selengkapnya disajikan pada Lampiran 9 halaman 124 
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3.6.3 Analisis aktivitas siswa 

Data aktivitas diperoleh dari lembar observasi, kemudian dianalisis secara 

deskriptif persentase. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase 

aktivitas siswa adalah sebagai berikut.   

P = 
Σ   

Σ  
  1     

Keterangan: 

P  = Persentase aktivitas siswa 

Σni  = Jumlah skor yang diperoleh oleh responden (dua kali pertemuan) 

Σn  = Jumlah skor maksimal (dua kali pertemuan) 

Tabel 3.9  Kriteria aktivitas siswa  

Interval Kriteria (%) Kriteria 

81,23 < P ≤ 100 Sangat tinggi 

62,48 < P ≤ 81,23 Tinggi 

43,73 < P ≤ 62,48 Rendah 

25       < P ≤ 43,73  Sangat rendah 

Penilaian aktivitas siswa secara klasikal dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut.  

P = 
 

 
  1     

Keterangan: 

P  : persentase (keaktifan siswa secara klasikal) 

F  : frekuensi yang sedang dicari persentasenya (jumlah siswa dengan aktivitas 

sangat tinggi atau tinggi)  

N  : jumlah siswa keseluruhan 

3.6.4 Analisis data tanggapan siswa dan guru (uji ketertarapan & uji 

pemakaian)  

Data hasil tanggapan siswa berupa angket dianalisis dengan langkah-

langkah sebagai berikut.  

a. Membuat rekapitulasi hasil kuesioner mengenai tanggapan siswa terhadap 

kegiatan pembelajaran. 

b. Menghitung persentase jawaban siswa.  

c. Melakukan analisis data kuesioner.  
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Siswa dan guru diminta untuk mengisi angket berisi pernyataan dengan 

pilihan jawaban ya atau tidak. Hasil angket ini dianalisis dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut.   

Skor tanggapan (%) = 
                        

                    
  1     

Tabel 3.10  Kriteria tanggapan / penilaian siswa saat uji keterterapan 

Interval Kriteria (%) Kriteria 

73      < x ≤ 100 Sangat baik 

46,08 < x ≤ 73 Baik 

26,85 < x ≤ 46,08 Tidak baik 

0         < x ≤ 26,85  Sangat tidak baik 

 

Tabel 3.11  Kriteria tanggapan guru saat uji pemakaian 

Interval Kriteria (%) Kriteria 

66,67 < x ≤ 100 Sangat baik 

41,67 < x ≤ 66,67 Baik 

16,67 < x ≤ 41,67 Tidak baik 

0        < x ≤ 16,67  Sangat tidak baik 

 

Tabel 3.12  Kriteria tanggapan siswa saat uji pemakaian 

Interval Kriteria (%) Kriteria 

74,9 < x ≤ 100 Sangat baik 

49,9 < x ≤ 74,9 Baik 

24,9 < x ≤ 49,9 Tidak baik 

0       < x ≤ 24,9  Sangat tidak baik 

Persentase tanggapan siswa dan guru secara klasikal dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut.  

P = 
 

 
  1     

Keterangan: 

P  : persentase (tanggapan siswa secara klasikal) 

F  : frekuensi yang sedang dicari persentasenya (jumlah siswa yang memberi 

tanggapan baik atau sangat baik)  

N  : jumlah siswa keseluruhan 
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3.6.5 Target penelitian  

Target penelitian pengembangan multimedia interaktif jaringan hewan 

sebagai suplemen pembelajaran Biologi di SMA adalah sebagai berikut.   

1. Persentase tingkat kelayakan yang diberikan ahli materi >61,54 dan dari ahli 

media >63,61 dengan kriteria layak atau sangat layak.  

2. Besarnya peningkatan hasil belajar (faktor gain) yang didapat siswa sebelum 

dan sesudah menggunakan multimedia interaktif jaringan hewan >0,30 dengan 

kriteria sedang atau tinggi.  

3. Hasil belajar siswa saat post test secara klasikal menunjukkan ≥75% dari 

jumlah siswa mampu mencapai nilai tuntas yaitu ≥75.  

4. Secara klasikal ≥75% aktivitas siswa dalam proses pembelajaran termasuk 

dalam kriteria tinggi atau sangat tinggi.  

5. Secara klasikal ≥75% tanggapan siswa dan guru terhadap penggunaan media 

pembelajaran termasuk dalam kriteria baik atau sangat baik.  
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dan pembahasan disajikan dalam tiga bagian, yaitu 

pengembangan multimedia interaktif jaringan hewan sebagai suplemen 

pembelajaran Biologi di SMA, karakteristik multimedia interaktif jaringan hewan 

sebagai suplemen pembelajaran Biologi di SMA, dan keefektifan multimedia 

interaktif jaringan hewan sebagai suplemen pembelajaran Biologi di SMA.  

4.1 Pengembangan Multimedia Interaktif Jaringan Hewan 

sebagai Suplemen Pembelajaran Biologi di SMA 

Pengembangan multimedia interaktif jaringan hewan sebagai suplemen 

pembelajaran Biologi di SMA dilakukan dengan memodifikasi langkah-langkah 

R&D Sugiyono (2013). Langkah-langkah pengembangan multimedia interaktif ini 

akan dijelaskan sebagai berikut. 

1. Potensi dan masalah 

Materi jaringan hewan merupakan materi yang cukup rumit untuk 

dipelajari karena ukuran dari objek yang diamati sangat kecil. Objek dapat diamati 

melalui kegiatan pengamatan preparat awetan jaringan hewan secara langsung 

dengan menggunakan mikroskop, namun tidak semua sekolah dapat melakukan 

kegiatan pengamatan dikarenakan keterbatasan peralatan dan waktu. Kegiatan 

pengamatan belum sepenuhnya bisa menjamin seluruh siswa mendapatkan 

pemahaman dan persepsi yang tepat dan sama dari suatu konsep. Penyampaian 

materi jaringan hewan sangat cocok apabila dilakukan dengan bantuan komputer, 

lebih tepatnya dengan memanfaatkan multimedia interaktif. Dari segi visualisasi 

multimedia dapat membuat yang tidak terlihat menjadi terlihat, mampu 

menambah pemahaman suatu konsep abstrak, dan mampu memperjelas visualisasi 

yang terlalu kecil.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMAN 2 Magelang, media 

pembelajaran berbasis teknologi yang digunakan guru dalam pembelajaran materi 

jaringan hewan adalah slide power point. Meskipun fasilitas dari segi teknologi di 

SMAN 2 Magelang sudah cukup memadai, ternyata variasi media pembelajaran 
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berbasis teknologi pada materi jaringan hewan masih kurang. Sekolah telah 

menyediakan laboratorium komputer yang siap digunakan untuk pembelajaran 

biologi. Guru bisa memanfaatkan laboratorium komputer ini untuk pembelajaran 

materi jaringan hewan, sehingga selama pembelajaran siswa dapat menggunakan 

media pembelajaran berbasis teknologi tambahan selain slide power point yang 

mampu membantu siswa untuk lebih memahami materi dan mencapai kompetensi 

secara optimal.  

2. Pengumpulan data 

Pada bulan Februari hingga bulan Maret tahun 2014 telah dilaksanakan 

pengumpulan data awal di SMAN 2 Magelang dengan melibatkan seorang guru 

dan 30 siswa kelas XI IPA. Berdasarkan pengumpulan data awal ini diperoleh 

informasi bahwa guru telah berupaya menggunakan media slide power point, 

buku paket, LKS, dan LDS untuk memudahkan siswa dalam memahami materi 

jaringan hewan yang cukup banyak dan rumit.  

Berdasarkan hasil angket yang diberikan kepada salah satu guru biologi di 

SMAN 2 Magelang diketahui bahwa media pembelajaran yang digunakan dalam 

pembelajaran materi jaringan hewan selama ini yaitu LKS, LDS, buku paket, 

modul, gambar, video, dan media slide power point (Lampiran 3). Hasil angket 

yang diberikan pada guru mengenai media pembelajaran yang digunakan tersebut 

didukung oleh hasil angket ketersediaan media pembelajaran yang diberikan 

kepada siswa (Lampiran 4). Ketersediaan media pembelajaran biologi materi 

jaringan hewan di SMAN 2 Magelang pada tahun 2014 terdapat pada Tabel 4.1.  

Tabel 4.1  Ketersediaan media pembelajaran biologi materi jaringan hewan di 

SMAN 2 Magelang pada tahun 2014 
Kategori Jenis media pembelajaran Kesesuaian 

dengan materi 

Ketersediaan 

Media cetak Buku paket, modul, LKS, LDS Sesuai Ada 

 

Media visual Gambar, foto, slide Microsoft power 

point 

Sesuai Ada 

 

 

Media audio visual Video, slide Microsoft power point 

dengan speaker 

Sesuai Ada 

 

 

Media interaktif CD interaktif, web pembelajaran, 

game edukasi komputer 

- Tidak ada 

*Hasil selengkapnya terdapat pada Lampiran 13 halaman 147 
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Kategori media cetak, visual, audio visual sudah terwakili ketersediannya, 

namun pada kategori media pembelajaran interaktif belum tersedia. Variasi media 

pembelajaran interaktif seperti multimedia interaktif, game edukasi berbasis 

komputer ataupun web pembelajaran belum digunakan, khususnya pada 

pembelajaran materi struktur dan fungsi jaringan hewan. Hal tersebut 

menunjukkan perlunya dilakukan pengembangan multimedia interaktif jaringan 

hewan sebagai suplemen pembelajaran Biologi di SMA.  

Hasil pengisian angket guru menunjukkan bahwa guru biologi 

memberikan tanggapan positif mengenai perlunya dilakukan pengembangan 

multimedia interaktif sebagai suplemen pembelajaran pada materi jaringan hewan 

untuk siswa kelas XI di SMA N 2 Magelang (Lampiran 3). Perlunya media 

pembelajaran interaktif juga didukung oleh hasil angket siswa yang menunjukan 

bahwa siswa menyukai berbagai jenis media khususnya media visual (Lampiran 

4).  

Hasil wawancara dengan beberapa orang siswa menunjukkan bahwa 

mereka merasa bosan dengan media pembelajaran yang sudah ada saat ini, dan 

merasa gambar-gambar yang ada pada media masih kurang. Hasil angket 

tanggapan guru dan siswa juga menunjukkan 100% siswa dan guru mengharapkan 

adanya variasi pada media pembelajaran jaringan hewan untuk melengkapi dan 

menyempurnakan perangkat pembelajaran yang telah tersedia (Lampiran 3 dan 

Lampiran 13). Siswa dan guru menginginkan adanya media pembelajaran yang 

menarik, memiliki banyak gambar, dan dapat digunakan untuk pembelajaran 

siswa secara mandiri. Pengembangan multimedia interaktif ini  dirasa sangat 

cocok dilakukan di SMAN 2 Magelang, sebab sekolah telah dilengkapi dengan 

sebuah laboratorium komputer yang siap digunakan untuk kegiatan belajar 

mengajar.  

3. Penyusunan desain produk multimedia interaktif 

Berdasarkan hasil angket ketersediaan media pembelajaran yang diberikan 

pada guru dan hasil analisis angket kebutuhan media pembelajaran yang 

diberikan pada siswa menunjukkan bahwa diperlukan adanya variasi media 

pembelajaran, khususnya media pembelajaran interaktif. Salah satu media 

pembelajaran interaktif yang cocok untuk diterapkan yaitu multimedia interaktif 
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jaringan hewan. Yumarlin (2012) menyatakan dalam jurnal penelitiannya bahwa 

produk multimedia interaktif ini mampu melibatkan secara aktif minimal indera 

penglihatan dan pendengaran siswa, yaitu melalui teks, gambar, video, dan suara, 

sehingga dapat menarik perhatian siswa, dan memudahkan siswa dalam 

memahami materi atau konsep.  

Dalam proses penyusunan desain produk multimedia interaktif jaringan 

hewan sebagai suplemen pembelajaran ini dibutuhkan sumber informasi utama. 

Oleh karena itu peneliti menggunakan beberapa sumber, yaitu buku biologi kelas 

XI, buku campbell (edisi ke-lima,jilid tiga), buku histologi umum, buku-buku 

mengenai penyusunan multimedia interaktif, buku-buku mengenai penelitian r&d, 

dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan pengembangan multimedia 

interaktif sebagai suplemen pembelajaran dalam bentuk jurnal.  

Media pembelajaran dikembangkan dengan melakukan penggabungan 

pada beberapa komponen media. Komponen pertama yaitu video pengantar yang 

membahas mengenai tingkatan organisasi mahluk hidup. Komponen kedua adalah 

penjelasan materi dari setiap jenis jaringan hewan. Komponen ketiga adalah 

gambar dan foto dari jaringan hewan. Komponen keempat adalah audio dan musik 

latar. Komponen yang terakhir adalah soal latihan, yaitu berupa kuis dan soal 

evaluasi.   

Komponen-komponen yang terdapat dalam multimedia interaktif jaringan 

hewan disatukan menggunakan software Adobe Flash. Tahapannya secara umum 

adalah sebagai berikut. Melakukan capture gambar, foto, dan video dari sumber 

yang telah ditentukan, kemudian menyusun frame-frame sesuai dengan skenario 

naskah atau storyboard. Mengintegrasikan video, sound effect, gambar, foto, dan 

teks ke dalam multimedia yang dikembangkan. 

4. Validasi desain produk multimedia interaktif oleh pakar 

Validasi suplemen pembelajaran dilakukan oleh ahli materi dan ahli media 

menggunakan angket validasi multimedia interaktif jaringan hewan. Peneliti 

mempercayakan penilaian dari segi materi kepada Dr. Lisdiana, M. Si., dan 

penilaian dari segi media kepada Ir. Tyas Agung Pribadi, M.Sc. ST. Ahli materi 

memberikan skor total 49 dengan persentase 94,2% dan ahli media memberikan 

skor total 43 dengan persentase 97,7%. Kedua persentase tersebut menunjukkan 
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bahwa baik dari segi materi maupun media, suplemen pembelajaran dinilai 

termasuk pada kriteria sangat layak. Data lengkap terdapat dalam Lampiran materi 

dan media.  

Hasil penilaian ahli materi menunjukkan bahwa suplemen pembelajaran 

yang dikembangkan memiliki kedalaman materi yang sesuai apabila digunakan 

oleh siswa tingkat SMA, materi yang sesuai dengan kompetensi dasar, waktu 

pembelajaran yang sesuai dengan materi pokok, dan kalimat yang mudah 

dipahami. Konsep dinilai sudah disajikan secara benar, tepat, dan mudah untuk 

dipahami. Gambar yang digunakan  dalam suplemen pembelajaran sudah jelas, 

sesuai dengan materi, dan dapat membantu siswa untuk memahami materi. 

Suplemen pembelajaran dinilai bersifat komunikatif dan interaktif. Penyajian 

materi dinilai sudah runtut dan sistematis. Tampilan suplemen pembelajaran 

secara umum dinilai menarik. Ahli materi memberikan skor total 49 dengan 

persentase 94,2% (kriteria sangat layak).  

Selama proses validasi, peneliti mendapatkan beberapa komentar dan 

saran dari ahli materi. Saran dari ahli materi tercantum dalam tabel 4.2.  

Tabel 4.2  Saran ahli materi  

No Saran Ahli Materi 

1.  Perlu dilakukan pemberian nomor urut pada jenis jaringan penyusun tubuh 

hewan.   

2.  Perlu dilakukan perbaikan kalimat pada narasi video tingkat organisasi 

makhluk hidup (“Dibutuhkan bata kecil untuk membangun tembok, 

dibutuhkan empat tembok untuk membangun sebuah ruangan, dan 

dibutuhkan banyak ruangan untuk membangun sebuah rumah. Seperti 

halnya pada manusia. Dibutuhkan kumpulan sel sejenis untuk dapat 

membentuk suatu jaringan, dibutuhkan bermacam-macam jaringan untuk 

membentuk suatu organ, kumpulan organ akan bekerja bersama-sama 

untuk membentuk sistem organ, dan kumpulan dari sistem organ akan 

membentuk organisme.”) dan perlu ditambahkan gambar tingkat organisasi 

makhluk hidup yang lengkap di akhir tayangan video.  

3.  Perlu dilakukan pembenahan konsep dari membrana basalis, peneliti 

mencantumkan bahwa membran dasar atau membrana basalis pada 

umumnya terdiri dari dua lapis, yaitu lamina basalis dan lamina retikularis 

4.  Perlu dilakukan pembenahan konsep dari epitelium berlapis semu, yaitu 

berupa penambahan keterangan. Sebab peneliti hanya mencantumkan 

bahwa epitelium berlapis semu sebenarnya berlapis tunggal tetapi terlihat 

berlapis-lapis karena sel-sel memiliki panjang yang berbeda-beda.  

5.  Perlu dilakukan pembenahan istilah pada beberapa bagian, yaitu: (a)„sel 

tiang‟, (b)„jaringan ikat berserat‟, (c)„tulang rawan fibroblas‟, dan 

(d)„sinyal‟.  
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6.  Perlu dilakukan pembenahan konsep mengenai sel pada tulang rawan,  

yaitu pada  keterangan bahwa sel penghasil kondroitin sulfat dan kolagen 

pada tulang rawan adalah kondrosit.  

7.  Perlu ditambahkan penjelasan dan gambar dari struktur tulang kompak dan 

tulang spongiosa 

8.  Sebaiknya oligodendrosit tidak dimasukkan pada gambaran umum dari 

struktur neuron dalam suplemen pembelajaran dan perlu ditambahkan 

penjelasan mengenai sel Schwann dan selubung mielin.  

  

 Saran tersebut menjadi dasar atas perbaikan suplemen pembelajaran yang 

dikembangkan. Perbaikan pada beberapa bagian ini dilakukan dengan harapan 

suplemen pembelajaran yang dikembangkan siap untuk diujicobakan di sekolah. 

 Hasil penilaian ahli media menunjukkan bahwa multimedia interaktif 

jaringan hewan yang dikembangkan mudah dalam pemeliharaan dan 

pengelolaannya, mudah digunakan dan sederhana dalam pengoperasiannya, 

mudah dalam penginstalannya, dan sebagian atau seluruh program media 

pembelajaran dapat dimanfaatkan kembali untuk mengembangkan media 

pembelajaran lain. Tampilan, gambar, dan kalimat dalam media pembelajaran 

sederhana dan mudah dipahami. Musik latar dan efek suara tidak mengganggu 

pembelajaran. Penempatan judul, subjudul, dan ilustrasi seimbang dan tidak 

mengganggu pemahaman. Ikon navigasi sudah disertai dengan petunjuk yang 

jelas, mudah dimengerti, menggunakan warna yang mudah dibedakan dengan 

warna slide. Tombol navigasi pada suplemen pembelajaran ini memungkinkan 

siswa belajar mandiri dan memberi kesempatan siswa untuk mengisi jawaban 

yang benar dalam menjawab pertanyaan di media. Ahli media menilai bahwa 

suplemen pembelajaran sudah bersifat komunikatif dan interaktif. Tampilan 

media pembelajaran secara umum sudah dinilai menarik. Ahli media memberikan 

skor total 43 dengan persentase 97,7% (kriteria sangat layak).  

Selama proses validasi, peneliti mendapatkan beberapa komentar dan 

saran dari ahli media. Komentar dan saran tersebut menjadi dasar atas perbaikan 

suplemen pembelajaran yang dikembangkan. Perbaikan pada beberapa bagian ini 

dilakukan dengan harapan suplemen pembelajaran yang dikembangkan siap untuk 

diujicobakan di sekolah. Saran dari ahli media tercantum dalam tabel 4.3.  

Tabel 4.3  Saran ahli media  

No.  Saran Ahli Media 
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1.  Tombol menu utama pada halaman menu suplemen pembelajaran 

ukurannya terlalu kecil dan kurang jelas karena letaknya dibawah.  

2.  Saat tombol „keluar‟ ( ) di pojok kanan atas pada halaman aplikasi 

di‟klik‟ sebaiknya muncul kotak konfirmasi yang menanyakan apakah 

aplikasi akan benar-benar ditutup.  

3.  Gambar pada kuis jaringan epitel terlalu kecil, sebaiknya diperbesar.  

4.  Pada bagian tengah halaman menu terlalu banyak bagian kosong.  

5.  Perlu ditambahkan tombol untuk mengatur alunan musik latar.  

 

 

5. Revisi I desain produk multimedia interaktif 

 Setelah desain produk multimedia interaktif di validasi oleh ahli, maka 

akan diketahui kelemahan dan kekurangan dari media yang dikembangkan. 

Revisi ini dilakukan agar dihasilkan produk yang baik dan layak digunakan 

untuk uji skala kecil atau uji keterterapan.  

Saran ahli materi menjadi dasar atas perbaikan isi materi dan konsep dari 

multimedia interaktif jaringan hewan yang dikembangkan.  Perbaikan dari segi 

materi dapat dilihat pada Tabel 4.4.   

Tabel 4.4  Perbaikan materi yang telah dilakukan 

No.  Perbaikan 

1.  Pada jenis jaringan penyusun tubuh hewan telah diberikan nomor urut, 

yaitu: (1)epitel, (2)ikat, (3)otot, (4)syaraf (Gambar 4.1).  

2.  Kalimat pada narasi video tingkat organisasi makhluk hidup telah 

diperbaiki (“Susunan bata-bata kecil dapat membentuk sebuah tembok, 

susunan beberapa tembok dapat membentuk sebuah ruangan, dan 

kumpulan beberapa ruangan dapat membentuk sebuah rumah. Seperti 

halnya pada manusia, kumpulan sel sejenis akan membentuk suatu 

jaringan, bermacam-macam jaringan akan membentuk suatu organ, 

kumpulan organ akan bekerja bersama-sama untuk membentuk suatu 

sistem organ, dan kumpulan sistem organ akan membentuk organisme.”) 

dan telah ditambahkan gambar tingkat organisasi makhluk hidup yang 

lengkap di akhir tayangan video (Gambar 4.2).  

3.  Telah dilakukan pembenahan konsep dari membrana basalis, yaitu bahwa 

membrana basalis terdiri dari dua lapisan yaitu lamina basalis dan lamina 

retikularis (Gambar 4.3).  

4.  Telah dilakukan pembenahan konsep dari epitelium berlapis semu, yaitu 

dengan ditambahkannya keterangan bahwa pada epitelium berlapis semu 

semua sel bertumpu pada membrana basalis, namun tidak semua sel 

mencapai permukaan bebas (Gambar 4.4).   

5.  Telah dilakukan pembenahan istilah, yaitu: (a)istilah „sel tiang‟ menjadi 

„sel mast‟ atau „mast cell‟, (b)istilah „jaringan ikat berserat‟ menjadi 

„jaringan ikat padat‟, (c)istilah „tulang rawan fibroblas‟ menjadi 

„fibrocartilage‟ atau „kartilago fibrosa‟ atau „tulang rawan fibrosa‟, dan 
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(d)istilah „sinyal‟ menjadi „rangsang‟ (Gambar 4.5).  

6.  Telah dilakukan pembenahan konsep, yaitu bahwa sel penghasil 

kondroitin sulfat dan kolagen pada tulang rawan adalah kondroblast 

(Gambar 4.6).  

7.  Telah ditambahkan penjelasan dan gambar dari struktur tulang kompak 

dan tulang spongiosa (Gambar 4.7) 

8.  Bagian oligodendrosit telah dihapus (Gambar 4.8) dan telah dilakukan 

penambahan penjelasan mengenai sel Schwann dan selubung mielin, yaitu 

bahwa selubung mielin terbentuk dari fusi antara sel schwann dan akson.  

Pemberian nomor urut pada jenis jaringan penyusun tubuh hewan yang 

disarankan oleh ahli materi (Gambar 4.1) didukung oleh Subowo (2002) dalam 

bukunya Histologi Umum dan Aryulina et al. (2004) dalam bukunya Biologi 

SMA & MA untuk kelas XI, dimana dalam kedua buku tersebut mereka 

mengurutkan jenis jaringan penyusun tubuh hewan menjadi jaringan epitel di 

urutan pertama, jaringan ikat diurutan kedua, jaringan otot diurutan ketiga, dan 

jaringan syaraf diurutan keempat.  

 
Gambar 4.1  Tampilan pemberian nomor urut pada jenis jaringan penyusun tubuh 

hewan dalam multimedia interaktif jaringan hewan 

Ahli materi menyarankan untuk dilakukan perbaikan pada narasi video 

tingkat organisasi makhluk hidup. Perbaikan ini diperlukan karena kalimat yang 

dipilih kurang sesuai dengan konten atau isi dari video. Sadiman (2012) 

menyatakan bahwa narasi pada suatu program harus sesuai dengan visualnya.  

Guna memperjelas penyampaian konsep mengenai tingkatan organisasi 

pada makhluk hidup, ahli materi menyarankan untuk ditambahkannya  gambar 

tingkat organisasi makhluk hidup yang lengkap pada akhir tayangan video 

(Gambar 4.2). Peneliti juga melengkapi gambar tersebut dengan penjelasan dari 

masing-masing tingkatan organisasi makhluk hidup.  
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Gambar 4.2  Tampilan penambahan gambar tingkatan organisasi makhluk hidup 

dalam multimedia interaktif jaringan hewan 

Sebelum dilakukan revisi, pada penjelasan dari struktur dan fungsi 

jaringan epitelium dalam suplemen pembelajaran, peneliti mencantumkan bahwa 

jaringan epitelium dan jaringan ikat yang berada di bawahnya dihubungkan oleh 

membran dasar yang pada umumnya terdiri dari dua lapis, yaitu lamina basalis 

dan lamina retikularis. Ahli materi mengoreksi bahwa jaringan epitelium 

dipisahkan dengan jaringan ikat di bawahnya oleh membrana basalis, dan 

membrana basalis terdiri dari dua lapis yaitu lamina basalis dan lamina retikularis 

(Gambar 4.3). Jadi pemilihan kalimat “yang pada umumnya terdiri dari dua lapis” 

kurang tepat karena membrana basalis memang terdiri dari dua lapisan yaitu 

lamina basalis dan lamina retikularis. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari 

Subowo (2002) di dalam bukunya Histologi Umum, yaitu apabila dilihat dengan 

menggunakan mikroskop elektron dapat dilihat bahwa membrana basalis dapat 

dibedakan dalam lamina basalis yang ketebalannya antara 500 Å -1000 Å 

terutama merupakan anyaman padat filamen halus, dan lamina retikularis yang 

terdapat di bawah lamina basalis yang merupakan anyaman serat-serat retikuler 

dalam substansi dasar. Selain itu juga dijelaskan bahwa kadang-kadang 

diketemukan serat elastis diantaranya, misalnya pada membrana basalis epitelium 

trachea dan sebaliknya pada beberapa epitelium, lamina retikularisnya kurang 

berkembang, sehingga seolah-olah hanya terdiri dari lamina basalis saja.  
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Gambar 4.3  Tampilan pembenahan konsep dari membrana basalis dalam 

multimedia interaktif jaringan hewan 

Kemudian pada suplemen pembelajaran yang belum direvisi, peneliti 

hanya mencantumkan bahwa epitelium berlapis semu sebenarnya berlapis tunggal 

tetapi terlihat berlapis-lapis karena sel-selnya memiliki panjang yang berbeda-

beda. Ahli materi menyarankan untuk dilakukannya pembenahan konsep dari 

epitelium berlapis semu, yaitu berupa penambahan keterangan bahwa pada 

epitelium berlapis semu semua sel bertumpu pada membrana basalis, namun tidak 

semua sel mencapai permukaan bebas (Gambar 4.4). Keterangan tambahan tadi 

diperlukan untuk memperjelas penyebab dari epitelium yang disebut berlapis 

semu. Jadi sel-sel epitelium berlapis semu memiliki panjang yang berbeda-beda, 

namun semua sel tetap bertumpu pada membrana basalis. Bagian puncak dari sel 

yang lebih pendek tidak dapat mencapai permukaan bebas seperti pada sel yang 

lebih panjang. Hal tersebut menyebabkan letak inti-inti sel epitelium berlapis 

semu tidak sejajar sehingga epitelium berlapis semu terlihat seperti memiliki lebih 

dari satu lapisan atau berlapis. Saran ahli materi ini didukung oleh Subowo (2002) 

di dalam bukunya Histologi Umum, yaitu apabila dilihat sepintas, epitelium 

berlapis semu mirip epitelium berlapis, namun apabila diperhatikan secara 

seksama ternyata semua sel-sel yang menyusunnya mencapai membrana basalis. 

Karena tinggi sel-selnya tidak sama, maka tidak semua puncaknya dapat mencapai 

permukaan bebas epitelium. Oleh karena itu letak inti-inti sel pada potongan tegak 

lurus epitelium tidak terletak dalam satu garis, maka nampak beringkat atau 

berlapis.  
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Gambar 4.4  Tampilan pembenahan konsep dari epitelium berlapis semu dalam 

multimedia interaktif jaringan hewan 

 Ahli materi menemukan ada beberapa pilihan kata atau istilah yang kurang 

tepat apabila digunakan dalam suplemen pembelajaran, yaitu „sel tiang‟, „jaringan 

ikat berserat‟, „tulang rawan fibroblas‟, dan „sinyal‟. Oleh karena itu peneliti telah 

melakukan pembenahan pada kata atau istilah tersebut (Gambar 4.5).  Istilah „sel 

tiang‟ diubah menjadi „sel mast‟ atau „mast cell‟, istilah „jaringan ikat berserat‟ 

diubah menjadi „jaringan ikat padat‟, istilah „tulang rawan fibroblas‟ diubah 

menjadi „fibrocartilage‟ atau „kartilago fibrosa‟ atau „tulang rawan fibrosa‟, dan 

istilah „sinyal‟ diubah menjadi „rangsang‟.  
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Gambar 4.5  Tampilan pembenahan istilah dalam multimedia interaktif jaringan 

hewan 

 Ahli materi juga menemukan konsep yang kurang tepat pada pembahasan 

mengenai tulang rawan atau kartilago. Sebelum dilakukan revisi, pada suplemen 

pembelajaran dikatakan bahwa sel penghasil kondroitin sulfat dan kolagen pada 

tulang rawan adalah kondrosit. Namun ahli materi menyatakan bahwa sel 

penghasil kondroitin sulfat dan kolagen pada tulang rawan adalah kondroblast 

(Gambar 4.6). Pernyataan ahli materi tersebut didukung oleh keterangan pada 

panduan histologi (www.histology.leeds.ac.uk) yaitu bahwa matriks ekstraseluler 

dari tulang rawan disekresikan oleh kondroblast yang dapat ditemukan pada 

lapisan luar yang menutupi kartilago. Selanjutnya kondroblast terjebak di dalam 

matriks dan serat-serat yang disekresikannya, dan akan menjadi sel yang lebih 

dewasa atau matang, yaitu kondrosit.  

 
Gambar 4.6  Tampilan pembenahan konsep dari kondroblast dalam multimedia 

interaktif jaringan hewan 

http://www.histology.leeds.ac.uk/
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 Di dalam suplemen pembelajaran, tepatnya pada bagian pembahasan 

mengenai tulang sejati, ahli materi memberi saran pada peneliti untuk 

menambahkan penjelasan disertai gambar dari struktur tulang kompak dan tulang 

spongiosa. Sebelum dilakukan revisi, sebenarnya sudah dimasukkan penjelasan 

singkat mengenai perbedaan dari keduanya, yaitu bahwa tulang kompak adalah 

tulang yang tidak memiliki rongga dan tulang spongiosa adalah tulang yang 

memiliki rongga. Penjelasan tersebut dirasa kurang jelas, oleh karena itu telah 

ditambahkan penjelasan dan gambar dari struktur tulang kompak dan tulang 

spongiosa (Gambar 4.7). 

 
Gambar 4.7  Tampilan penambahan penjelasan dari tulang kompak dan tulang 

spongiosa dalam multimedia interaktif jaringan hewan 

 Pada pembahasan mengenai jaringan syaraf ahli materi menyarankan 

untuk tidak memasukkan oligodendrosit pada gambaran umum dari struktur 

neuron, sebab untuk memahami oligodendrosit maka perlu juga dimasukkan 

pembahasan mengenai sel-sel pendukung atau glia. Sel-sel pendukung atau glia 

akan dibahas lebih lanjut saat siswa mempelajari bab sistem syaraf. Saran dari ahli 

materi sejalan dengan pemikiran Campbell et al. (2004) dalam bukunya Biologi 

Edisi Kelima Jilid II tepatnya pada bab pengantar struktur dan fungsi hewan, yang 

hanya mencantumkan penjelasan mengenai fungsi jaringan syaraf disertai dengan 

struktur dan fungsi neuron sebagai unit fungsional jaringan syaraf yang secara 

unik dikhususkan untuk menghantarkan sinyal yang disebut impuls syaraf. Selain 

itu ahli materi juga menyarankan untuk ditambahkan penjelasan mengenai sel 

Schwann dan selubung mielin, yaitu bahwa selubung myelin terbentuk dari fusi 

antara sel schwann dan akson. Peneliti telah menambahkan penjelasan mengenai 
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sel Schwann dan selubung mielin. Penjelasannya yaitu bahwa pada akson terdapat 

sel Schwann (sel penyokong yang menyelubungi akson), neurolemma (selubung 

yang terbentuk oleh deretan sel-sel Schwann sepanjang sel syaraf), selubung 

mielin (selubung akson yang terbentuk dari fusi antara membran terluar akson dan 

membran terluar sel Schwann/neurolemma), dan nodus ranvier (bagian akson 

yang tidak tertutupi selubung mielin).  

 
Gambar 4.8  Tampilan perubahan gambaran umum neuron (tanpa oligodendrosit) 

dalam multimedia interaktif jaringan hewan 

Setelah dilakukan perbaikan materi, didapatkan komentar dari ahli materi, 

yaitu: (1) perbaikan sudah sesuai dengan yang disarankan; (2) media sudah layak 

untuk digunakan dalam pembelajaran; dan (3) substansi materi sudah tidak ada 

kesalahan. 

Saran ahli media menjadi dasar atas perbaikan multimedia interaktif 

jaringan hewan yang dikembangkan. Perbaikan dari segi media dapat dilihat 

pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Perbaikan media yang telah dilakukan 

No.  Perbaikan 

1.  Tombol menu utama pada halaman menu suplemen pembelajaran 

ukurannya telah diperbesar dan letaknya dipindah ke bagian pojok kiri atas 

(Gambar 4.9).  

2.  Saat tombol „keluar‟ ( )  di „klik‟, maka akan muncul tampilan berisi 

pertanyaan “apakah xx akan keluar dari aplikasi ini?”. Pada tampilan ini 

siswa diberi pilihan “ya” atau “tidak” (Gambar 4.10).  

3.  Karena ukuran halaman materi yang terbatas, maka dibuat supaya saat 

kursor diarahkan pada gambar, maka secara otomatis gambar akan 

membesar (zoom in) (Gambar 4.11).  

4.  Bagian kosong pada halaman menu telah diisi nama dari suplemen 

pembelajaran (Gambar 4.12).  

5.  Telah ditambahkan tombol untuk mengatur alunan musik latar (Gambar 

4.13).  
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 Ahli media menyarankan untuk membenahi ukuran dan letak dari tombol 

menu utama pada suplemen pembelajaran. Sebelum dilakukan revisi, ukuran dari 

tombol menu terlalu kecil, dan tombol menu ini kurang jelas karena letaknya 

berada di bawah. Setelah dilakukan revisi, tombol menu utama pada suplemen 

pembelajaran ukurannya telah diperbesar dan letaknya dipindah ke bagian pojok 

kiri atas (Gambar 4.9).  

 
Gambar 4.9  Tampilan pembenahan ukuran dan letak tombol menu utama dalam 

multimedia interaktif jaringan hewan 

 Ahli media menyarankan supaya saat tombol „keluar‟ di pojok kanan atas 

pada halaman aplikasi di‟klik‟ sebaiknya muncul kotak konfirmasi yang 

menanyakan apakah aplikasi akan benar-benar ditutup. Berdasarkan saran tersebut 

maka peneliti mengatur supaya saat tombol „keluar‟ pada halaman aplikasi di 

„klik‟, maka akan muncul kotak konfirmasi yang berisi pertanyaan “apakah xx 

akan keluar dari aplikasi ini?” (Gambar 4.10). Pada tampilan ini siswa diberi 

pilihan “ya” atau “tidak”. Apabila siswa memilih untuk keluar dari aplikasi maka 

siswa dapat mengarahkan kursor pada tombol “ya” dan meng‟klik‟ mouse. 

Sedangkan apabila siswa memilih untuk tidak keluar dari aplikasi atau tetap 

menggunakan aplikasi, maka siswa dapat mengarahkan kursor pada tombol 

“tidak” dan meng‟klik‟ mouse. Jadi selain di halaman utama, tombol „keluar‟ juga 

tersedia di halaman aplikasi (di halaman menu, halaman tujuan, halaman materi, 

halaman evaluasi, halaman profil, dan halaman referensi). Jika di halaman utama 

tombol „keluar‟ akan menutup program secara otomatis, lain halnya dengan 

tombol „keluar‟ yang berada di halaman aplikasi. 
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Gambar 4.10  Tampilan kotak konfirmasi keluar dari aplikasi dalam multimedia 

interaktif jaringan hewan 

 Ahli media menyarankan supaya gambar atau foto preparat pada kuis 

jaringan epitel diperbesar. Gambar atau foto yang terlalu kecil akan mempersulit 

siswa dalam mengidentifikasi jenis jaringan epitel yang sesuai dengan lokasi yang 

ditanyakan di dalam kuis. Saran ahli media didukung oleh pernyataan Daryanto 

(2013), yaitu bilamana ukuran gambar terlalu kecil maka akan sulit diamati, 

pemahaman dan daya tarik terhadap gambar merosot dan perhatian siswa kepada 

gambar pun akan hilang. Jadi apabila ukuran gambar atau foto terlalu kecil tentu 

akan menghambat pembelajaran siswa. Peneliti ingin memperbesar ukuran 

gambar atau foto pada kuis jaringan epitel, namun karena ukuran halaman materi 

yang terbatas, maka dibuat supaya saat kursor diarahkan pada gambar, maka 

secara otomatis gambar akan membesar (zoom in) (Gambar 4.11).  
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Gambar 4.11  Tampilan zoom in gambar pada kuis jaringan epitel dalam 

multimedia interaktif jaringan hewan 

 Ahli media berpendapat bahwa pada bagian tengah halaman menu terlalu 

banyak bagian kosong. Oleh karena itu peneliti mengisi bagian kosong pada 

halaman menu dengan nama dari suplemen pembelajaran (Gambar 4.12).  

 
Gambar 4.12  Tampilan pengisian bagian kosong pada halaman menu dalam 

multimedia interaktif jaringan hewan 

 Munadi (2013) menyatakan bahwa musik bisa dijadikan andalan untuk 

menarik perhatian siswa, karena musik dapat memberikan nuansa yang hidup 

pada program sehingga siswa tidak akan merasa bosan. Namun ahli media 

berpendapat bahwa cara belajar setiap siswa berbeda-beda, tidak semua siswa 

dapat belajar dengan diiringi alunan musik latar. Ahli media menyarankan supaya 

peneliti menambahkan tombol untuk mengatur alunan musik latar. Peneliti telah 

menambahkan tombol untuk mengatur alunan musik latar pada bagian pojok 

kanan atas halaman aplikasi (Gambar 4.13). Cara mematikan alunan musik, yaitu 

dengan mengarahkan kursor pada tombol kontrol musik ( ), kemudian „klik‟ 

mouse hingga gambar tombol kontrol musik berubah menjadi gambar diam atau 

silent (  ).  
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Gambar 4.13  Tampilan penambahan tombol kontrol musik dalam multimedia 

interaktif jaringan hewan  

 

6. Uji coba skala terbatas desain produk (keterterapan) 

Media yang selesai direvisi sesuai saran dari ahli selanjutnya 

diimplementasikan pada responden dengan jumlah yang terbatas. Subjek dari uji 

coba keterterapan atau uji coba skala kecil adalah 28 siswa kelas XI MIA 3 

SMAN 2 Magelang. Hasil yang didapatkan dari uji coba keterterapan ini berupa 

penilaian / pemberian tanggapan oleh siswa terhadap multimedia interaktif 

jaringan hewan. Tanggapan siswa mengenai penerapan multimedia interaktif ini 

diperoleh dengan menggunakan angket tertutup dengan pilihan “ya” dan “tidak”. 

Selain mengisi jawaban lembar angket, siswa juga diminta memberikan saran dan 

kritik berkaitan dengan multimedia interaktif jaringan hewan. Hasil uji coba 

keterterapan telah disajikan pada Tabel 4.6.  

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.6. Hasil uji coba keterterapan multimedia interaktif jaringan hewan 

sebagai suplemen pembelajaran di SMAN 2 Magelang.  

No. Pernyataan Ya (%) Tidak (%) Kriteria 
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1.  

Tombol navigasi pada multimedia 

interaktif jaringan hewan jelas dan 

mudah digunakan 

100 0 
Sangat 

baik 

2.  

Kalimat yang digunakan pada 

multimedia interaktif jaringan 

hewan jelas  dan tidak 

membingungkan 

85,7 14,3 
Sangat 

baik 

3.  
Ukuran huruf tepat (tidak terlalu 

kecil dan tidak terlalu besar 
100 0 

Sangat 

baik 

4.  

Setiap pernyataan dan penjelasan 

dalam multimedia interaktif 

jaringan hewan mudah dipahami 

89,3 10,7 
Sangat 

baik 

5.  

Gambar dan penjelasan dalam 

multimedia interaktif jaringan 

hewan jelas dan mudah dipahami 

82,1 17,9 
Sangat 

baik 

6.  

Gambar dan penjelasan dalam 

multimedia interaktif jaringan 

hewan membantu saya memahami 

konsep materi 

96,4 3,6 
Sangat 

baik 

7.  
Gambar dalam multimedia 

interaktif jaringan hewan menarik 
96,4 3,6 

Sangat 

baik 

8.  
Perpaduan warna dalam multimedia 

interaktif jaringan hewan tepat 
100 0 

Sangat 

baik 

9.  

Tampilan multimedia interaktif 

jaringan hewan secara umum 

menarik 

100 0 
Sangat 

baik 

10.  

Secara umum saya dapat 

mengerjakan pertanyaan-

pertanyaan dalam multimedia 

interaktif jaringan hewan 

78,6 21,4 
Sangat 

baik 

11.  

Dengan mengoperasikan 

multimedia interaktif jaringan 

hewan sendiri membuat saya 

menjadi lebih mudah dalam 

memahami konsep 

82,1 17,9 
Sangat 

baik 

12.  
Multimedia interaktif jaringan 

hewan cocok untuk digunakan 

dalam pembelajaran mandiri siswa 

78,6 

 
21,4 

Sangat 

baik 

13.  

Multimedia interaktif jarinan 

hewan cocok untuk digunakan 

dalam pembelajaran bersama 

dengan guru di kelas 

82,1 17,9 
Sangat 

baik 

Hasil uji coba keterterapan pada Tabel 4.6 menunjukkan bahwa secara 

umum siswa menilai suplemen pembelajaran masuk pada kriteria sangat baik. 

Beberapa siswa memberikan komentar positif yaitu bahwa penjelasan pada 
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suplemen pembelajaran jelas dan dengan adanya suplemen pembelajaran 

membuat siswa lebih mudah dalam memahami materi serta membantu siswa 

untuk tidak selalu belajar dengan cara menghafal.  

Munadi (2013) berpendapat bahwa untuk merancang dan memproduksi 

program multimedia interaktif perlu diperhatikan beberapa kriteria penilaian, 

diantaranya adalah (1) kriteria kemudahan navigasi, yaitu sebuah program harus 

dirancang sesederhana mungkin sehingga siswa tidak perlu belajar komputer lebih 

dahulu; (2) kriteria kandungan kognisi, yaitu bahwa kandungan isi program harus 

memberikan pengalaman kognitif (pengetahuan) yang dibutuhkan siswa; (3) 

kriteria integrasi media, di mana media harus mengitegrasikan beberapa aspek dan 

keterampilan lainnya yang harus dipelajariseperti keterampilan berbahasa, 

mendengarkan, berbicara, menulis, dan membaca; (4) untuk menarik minat 

pembelajar program harus mempunyai tampilan yang artistik maka estetika juga 

merupakan sebuah kriteria; dan (5) kriteria penilaian yang terakhir adalah fungsi 

secara keseluruhan, yaitu bahwa program yang dikembangkan harus dapat 

memberikan pembelajaran yang diinginkan siswa secara utuh, sehingga pada 

waktu siswa selesai menjalankan sebuah program dia akan merasa telah belajar 

sesuatu.  

Jawaban angket penilaian siswa terhadap suplemen pembelajaran nomor 1, 

3, 8, dan 9 dianalisis dan didapatkan persentase jawaban “ya” sebanyak 100% 

(kriteria sangat baik). Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa seluruh siswa 

menilai bahwa tombol navigasi yang tersedia pada suplemen pembelajaran jelas 

dan mudah digunakan, ukuran huruf pada suplemen pembelajaran tepat yaitu 

tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, perpaduan warna pada suplemen 

pembelajaran sudah tepat, dan tampilan suplemen pembelajaran secara umum 

menarik. Namun ada beberapa siswa yang memberikan saran agar warna dan 

tampilan pada suplemen pembelajaran dibuat lebih menarik lagi 

Hasil analisis persentase jawaban “ya”  pada pengisian angket penilaian 

siswa terhadap suplemen pembelajaran nomor 5 adalah 82,1%, dan nomor 6 dan 7 

adalah 96,4% (kriteria sangat baik). Siswa menilai bahwa gambar dan penjelasan 

dalam suplemen pembelajaran jelas dan mudah dipahami, mampu membantu 

mereka dalam memahami konsep materi, selain itu gambar juga dinilai menarik. 
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Peneliti berusaha memilih gambar yang dapat menampilkan gagasan, informasi 

atau suatu konsep jelas yang mendukung tujuan serta kebutuhan pembelajaran. 

Disamping itu diusahakan supaya gambar memiliki pewarnaan yang bagus dan 

ukuran atau resolusi yang cukup besar sehingga rinciannya bisa diamati untuk 

dipelajari. Daryanto (2013) menyatakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan 

dalam mempergunakan gambar atau foto sebagai media visual pada kegiatan 

pembelajaran ialah mempergunakan gambar untuk tujuan pelajaran yang spesifik, 

yaitu dengan cara memilih gambar tertentu yang akan mendukung penjelasan inti 

pelajaran atau pokok-pokok pelajaran.  

 Hasil analisis persentase jawaban “ya”  pada pengisian angket penilaian 

siswa terhadap suplemen pembelajaran nomor 4 adalah 89,3% dan nomor 2 

adalah 85,7% (kriteria sangat baik). Siswa menilai setiap pernyataan dan 

penjelasan dalam suplemen pembelajaran mudah dipahami, serta kalimat yang 

digunakan jelas dan tidak membingungkan. Smaldino sebagaimana dikutip oleh 

Suhartia et al. (2013) menyatakan bahwa suatu media yang baik adalah media 

yang menggunakan bahasa yang tidak bias dan sesuai dengan usia dan tingkat 

perkembangan siswa. Oleh karena itu telah dilakukan beberapa perbaikan tata 

bahasa dari suplemen pembelajaran yang sesuai dengan saran dari ahli materi 

pada tahapan validasi produk. Perbaikan dilakukan dengan harapan dapat 

dihasilkan suplemen pembelajaran dengan tatabahasa yang baik dan mudah 

dipahami oleh siswa.  

Hasil analisis persentase jawaban “ya”  pada pengisian angket penilaian 

siswa terhadap suplemen pembelajaran nomor  11, dan 13 adalah 82,1 % (kriteria 

sangat baik). Siswa menilai bahwa dengan mengoperasikan suplemen 

pembelajaran sendiri dapat membuat mereka menjadi lebih mudah dalam 

memahami konsep dan suplemen pembelajaran dinilai cocok untuk digunakan 

dalam pembelajaran dengan guru di kelas. Siswa menyukai pembelajaran di 

dalam kelas yang melibatkan dirinya dalam pengoperasian media pembelajaran. 

Rasyid (2008) mengemukakan bahwa proses belajar mengajar di kelas yang 

melibatkan guru dan siswa dengan menggunakan media pembelajaran, secara 

umum dapat memberikan pengaruh psikologis yang sangat signifikan, terutama 
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dalam proses pemerolehan pengetahuan sesuai dengan tujuan yang diinginkan 

oleh guru.  

Hasil uji coba keterterapan nomor 10 dan 12 mendapat persentase jawaban 

“ya” sebanyak 78,6% (sangat baik). Meskipun masih masuk dalam kriteria sangat 

baik, namun persentase tersebut merupakan persentase terendah apabila 

dibandingkan dengan persentase yang lain. Persentase tersebut berkaitan dengan 

pernyataan bahwa siswa dapat mengerjakan pertanyaan-pertanyaan dalam 

suplemen pembelajaran dan pernyataan mengenai suplemen pembelajaran cocok 

untuk digunakan dalam pembelajaran mandiri siswa.  

Beberapa siswa (21,4%) masih merasa kesulitan saat mengerjakan 

pertanyaan-pertanyaan evaluasi, hal ini disebabkan siswa belum begitu 

memahami materi yang ada dalam suplemen pembelajaran. Apabila siswa 

berusaha untuk lebih memahami materi yang tersedia dalam suplemen 

pembelajaran tentu siswa akan lebih mudah dalam menjawab pertanyaan-

pertanyaan evaluasi. Pertanyaan-pertanyaan pada halaman evaluasi tidak hanya 

menuntut siswa untuk mengingat, namun juga untuk memahami, menerapkan, dan 

menganalisis. Pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda pada halaman evaluasi 

memungkinkan siswa untuk mengevaluasi pengetahuannya sendiri dengan 

menghadapi situasi praktis (practical situation) (Tapia et al., 2002).  

78,6% menilai suplemen pembelajaran cocok untuk digunakan dalam 

pembelajaran mandiri siswa dan 21,4% menilai menilai suplemen pembelajaran  

kurang cocok untuk digunakan dalam pembelajaran mandiri siswa. Beberapa 

siswa merasa kesulitan apabila harus menggunakan suplemen pembelajaran secara 

mandiri tanpa bantuan atau bimbingan dari guru.  

Suplemen merupakan sesuatu yang ditambahkan untuk melengkapi. Siswa 

memiliki kebebasan untuk memilih, apakah akan memanfaatkan media 

pembelajaran yang guru sediakan atau tidak. Fungsi utama suplemen 

pembelajaran ialah sebagai pelengkap, tidak bisa menggantikan peran perangkat 

pembelajaran utama. Sekalipun bersifat opsional, Darmawan (2012) berpendapat 

bahwa siswa yang memanfaatkan media pembelajaran tambahan dari guru tentu 

akan memilliki tambahan pengetahuan atau wawasan. 
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 Suplemen pembelajaran berupa multimedia interaktif jaringan hewan ini 

didesain sesuai dengan kebutuhan siswa. Produk ini tidak hanya berisikan kuis, 

atau permainan yang dapat menarik perhatian siswa, namun juga dapat membuat 

siswa mempelajari informasi yang ada pada produk secara mendalam. 

Pembelajaran secara mendalam ini tidak hanya berupa pemerolehan informasi, 

tapi juga melalui pemahaman yaitu dengan menghubungkan informasi yang 

sedang dipelajari dengan pengetahuan yang sudah dimiliki atau pengalaman 

sebelumnya. Jadi suplemen pembelajaran yang dikembangkan peneliti dapat 

dimanfaatkan untuk pembelajaran mandiri maupun pembelajaran terbimbing 

dengan guru.  

7. Revisi II desain produk multimedia interaktif 

Revisi desain produk dilakukan atas masukan pada uji coba skala terbatas 

(keterterapan). Beberapa siswa memberikan saran agar warna dan tampilan pada 

suplemen pembelajaran dibuat lebih menarik lagi. Warna digunakan untuk 

memberi kesan pemisahan atau penekanan, juga untuk membangun keterpaduan, 

bahkan dapat mempertinggi tingkat realisme dan menciptakan respon emosional 

tertentu (Munadi, 2013). Oleh karena itu peneliti merubah warna latar yang 

awalnya didominasi oleh warna hitam, abu-abu, dan putih diubah menjadi hitam, 

putih, dan biru (Gambar 4.14).  

Peneliti juga menambahkan halaman intro (Gambar 4.15). Halaman intro 

hanya muncul saat suplemen pembelajaran baru dibuka. Tampilan pertama pada 

halaman intro adalah form registrasi atau form login sederhana, yaitu siswa 

diminta memasukkan nama. Disebut sederhana sebab umumnya pada form 

registrasi atau form login, user atau siswa dapat mengisikan nama dan sandi 

(Nurtantio & Syarif, 2013). Kemudian setelah memasukkan nama, siswa diminta 

mengarahkan kursor pada gambar tombol enter di layar dan meng‟klik‟ mouse. 

Setelah itu akan tampak pada layar monitor hitungan mundur dari 5 hingga 1, dan 

selanjutnya pada layar monitor akan muncul ucapan “Selamat Datang di 

Multimedia Interaktif Jaringan Hewan” yang diiringi oleh musik instrumental. 

Selanjutnya siswa akan masuk pada halaman menu.  
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Gambar 4.14  Tampilan perubahan warna latar dalam multimedia interaktif 

jaringan hewan 

 
Gambar 4.15  Tampilan penambahan halaman intro dalam multimedia interaktif 

jaringan hewan 

8. Uji coba skala luas desain produk (pemakaian) 

Uji pemakaian atau uji coba skala luas dilakukan terhadap siswa kelas XI 

MIA 1 dan XI MIA 2 di SMAN 2 Magelang, dengan jumlah siswa berturut-turut 

28 dan 27orang siswa. Data yang diambil adalah hasil belajar siswa, aktivitas 

siswa, dan tanggapan dari guru dan siswa.  

 Rata-rata peningkatan hasil belajar siswa dari kedua kelas antara sebelum 

dan sesudah menggunakan multimedia interaktif menunjukkan peringkat sedang.  

Hasil belajar siswa saat post test menunjukkan bahwa 96,43% siswa kelas XI 

MIA 1 dan 85,19% siswa kelas XI MIA 2 tuntas dalam belajarnya. Sejumlah 1 

siswa kelas XI MIA 1 dan 4 siswa kelas XI MIA 2 tidak tuntas dalam belajarnya. 

Siswa dinyatakan tuntas apabila mendapat nilai ≥ 75.  

Hasil analisis aktivitas siswa menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

dari kelas XI MIA 1 dan XI MIA 2 memiliki aktivitas yang tinggi saat 
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pembelajaran berlangsung. Tanggapan guru dan sebagian besar siswa terhadap 

penerapan multimedia interaktif jaringan hewan sebagai suplemen pembelajaran 

adalah sangat baik.  

9. Revisi III produk multimedia interaktif 

 Pada tahap ini dilakukan review dan revisi desain produk dari masukan 

pada saat dilakukan uji coba pemakaian. Karena kegiatan pembelajaran telah 

berlangsung dengan baik, maka tidak perlu dilakukan revisi lebih lanjut.  

10. Produk final multimedia interaktif 

 Setelah melalui beberapa tahapan diatas maka didapatkan produk final 

berupa multimedia interaktif jaringan hewan yang telah diuji coba dan 

dinyatakan layak untuk digunakan.  

4.2 Karakteristik Multimedia Interaktif Jaringan Hewan sebagai 

Suplemen Pembelajaran Biologi di SMA 

Program pembelajaran multimedia interaktif ini berisikan beberapa 

komponen media yaitu teks, audio, gambar/foto, video, dan soal evaluasi. Setiap 

komponen media memiliki karakteristik yang berbeda-beda.  

Komponen pertama yaitu video pengantar yang membahas mengenai 

tingkatan organisasi mahluk hidup. Video tersebut dapat menggambarkan letak 

jaringan hewan dalam tingkatan organisasi makhluk hidup secara umum. Video 

dalam multimedia ini dikombinasikan dengan audio dan teks narasi, supaya lebih 

efektif dan lebih cepat dalam menyampaikan pesan. Siswa dapat memilih untuk 

membaca narasi atau mendengarkan audio, tujuannya sama yaitu untuk membantu 

siswa sebagai pengguna multimedia  fokus pada materi yang dipelajari.  

Komponen kedua adalah teks penjelasan materi dari setiap jenis jaringan 

hewan. Penjelasan dari materi dalam media ini lebih menitik beratkan pada 

pembahasan mengenai struktur dan fungsi jaringan hewan. Materi yang 

ditampilkan disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang 

ingin dicapai. Teks dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang padat, 

rumit dan kompleks.  

Komponen ketiga adalah gambar dan foto. Penggunaan gambar dan foto 

dalam pembelajaran mampu menjelaskan banyak hal dibandingkan dengan media 

teks, namun akan lebih baik apabila gambar dan foto dilengkapi dengan 
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penjelasan dalam bentuk teks. Pada multimedia ini penjelasan berupa teks selalu 

disandingkan dengan gambar atau foto. Dengan adanya gambar dan foto, siswa 

akan lebih mudah dalam mengidentifikasi objek-objek, lebih mudah dalam 

mengklasifikasikan objek, dan membantu menjelaskan konsep abstrak menjadi 

konkret.  

Komponen keempat adalah audio dan musik latar. Selain audio berupa 

rekaman suara yang dikombinasikan dengan video, multimedia interaktif ini juga 

diiringi dengan sound effect yang ringan dan alunan musik latar yang 

menyenangkan.  

Komponen yang terakhir adalah soal latihan, yaitu berupa kuis dan soal 

evaluasi. Soal-soal evaluasi ini merupakan serangkaian pertanyaan yang 

merupakan tes untuk mengukur tingkat pemahaman siswa atas konsep atau materi 

yang telah dipelajari. Multimedia ini tidak hanya ditujukan untuk digunakan saat 

pembelajaran terbimbing dengan guru di kelas, namun juga ditujukan untuk 

pembelajaran individual siswa. Jadi meskipun siswa belajar sendiri di luar kelas 

tanpa bimbingan guru, mereka tetap dapat mengukur tingkat pemahaman dari 

materi jaringan hewan dengan mengerjakan kuis dan soal evaluasi yang ada dalam 

multimedia interaktif ini.  

Format sajian atau model dari multimedia interaktif yang dikembangkan 

sebagai suplemen pembelajaran pada materi jaringan hewan adalah tutorial, yaitu 

berupa program pembelajaran interaktif yang digunakan dalam pembelajaran 

dengan menggunakan perangkat lunak berbentuk program komputer berisi materi 

pelajaran. Penyampaian materi pada format sajian ini dilakukan secara tutorial, 

sebagaimana layaknya tutorial yang dilakukan oleh guru atau instruktur.  

Struktur navigasi dari multimedia interaktif yang dikembangkan yaitu 

nonlinier. Multimedia nonlinier memiliki struktur di mana pengguna menavigasi 

secara bebas ke dalam kumpulan informasi dari suatu multimedia, tidak dibatasi 

oleh rute yang telah ditentukan. Secara sederhana pola pengoperasian program 

pembelajaran multimedia interaktif ini yaitu komputer akan menyajikan materi, 

kemudian siswa memberikan respon, selanjutnya respon dari siswa ini akan 

dievaluasi dengan jawaban yang sudah dimasukkan dalam program, dan siswa 
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akan dihadapkan pada pilihan untuk melanjutkan atau mengulangi tahap 

sebelumnya.  

Sebelum masuk pada bagian materi dalam multimedia interaktif jaringan 

hewan, terdapat video mengenai tingkat organisasi makhluk hidup (Gambar 4.16). 

Pada multimedia interaktif ini, bagian materi, yaitu informasi yang berisi konsep 

disajikan dengan perpaduan teks, gambar, dan foto (Gambar 4.17) 

 
Gambar 4.16 Tampilan video tingkat organisasi makhluk hidup dalam multimedia 

interaktif jaringan hewan 

 
Gambar 4.17  Contoh tampilan materi dalam multimedia interaktif jaringan hewan 

Pada saat yang tepat, yaitu ketika dianggap bahwa siswa selaku pengguna 

telah membaca, menginterpretasikan dan menyerap konsep, maka akan muncul 

kuis. Di dalam multimedia interaktif jaringan ini terdapat empat kuis, yaitu kuis 

jaringan epitel, kuis jaringan ikat, kuis jaringan otot, dan kuis jaringan syaraf 

(Gambar 4.18). Bentuk dari kuis ini berupa mencocokkan suatu gambar atau foto 
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dengan jawaban yang telah disediakan. Jika jawaban atau respon siswa benar, 

kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang lebih mendalam dari materi yang 

dikuiskan(Gambar 4.19). Jika jawaban atau respon siswa salah, maka siswa harus 

mengulang mengerjakan kuis, atau siswa dapat mempelajari kembali konsep 

sesuai dengan kesulitan masing-masing siswa.  

 
Gambar 4.18  Contoh tampilan kuis dalam multimedia interaktif jaringan hewan 

 
Gambar 4.19 Contoh tampilan pembahasan kuis dalam multimedia interaktif 

jaringan hewan  

 

Kemudian apabila siswa sudah mempelajari dan memahami konsep 

jaringan hewan yang tersedia pada multimedia interaktif, maka siswa dapat 

mengevaluasi pemahamannya dengan mengerjakan soal-soal evaluasi (Gambar 

4.20).  
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Gambar 4.20  Contoh tampilan soal evaluasi dalam multimedia interaktif jaringan 

hewan 

4.3  Keefektifan Multimedia Interaktif Jaringan Hewan sebagai 

Suplemen Pembelajaran Biologi di SMA 
Keefektifan multimedia interaktif jaringan hewan sebagai suplemen 

pembelajaran di tingkat SMA dapat diketahui melalui uji pemakaian atau uji coba 

skala luas. Uji pemakaian atau uji coba skala luas dilakukan di SMAN 2 

Magelang terhadap siswa kelas XI MIA 1 dan XI MIA 2, dengan jumlah siswa 

berturut-turut 28 dan 27 orang siswa. Data yang diambil adalah hasil belajar 

siswa, aktivitas siswa, dan tanggapan dari guru dan siswa.  

4.3.1 Hasil belajar siswa 

Hasil belajar siswa diperoleh melalui pre-test dan post-test berupa tes 

pilihan ganda. Hasil belajar dianalisis menggunakan uji N-Gain. Uji ini digunakan 

untuk mengetahui signifikansi peningkatan hasil belajar. Rata-rata nilai pre-test,  

post-test, dan N-gain siswa kelas XI MIA 1 dan XI MIA 2 telah disajikan pada 

Tabel 4.7.  

Tabel 4.7. Rerata hasil belajar siswa selama uji pemakaian multimedia interaktif 

jaringan hewan sebagai suplemen pembelajaran di SMAN 2 Magelang.  

 

Rerata Pre-

test 

Rerata Post-

test 

Rerata N-

Gain 
Kriteria N-Gain 

XI MIA 1 67,14 90,48 0,70 Sedang 

XI MIA 2 66,79 89,38 0,70 Sedang 

*Data lengkap terdapat pada lampiran 18 halaman 159  
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Hasil belajar siswa saat post test menunjukkan bahwa 96,43% siswa kelas 

XI MIA 1 dan 85,19% siswa kelas XI MIA 2 tuntas dalam belajarnya. Sejumlah 1 

siswa kelas XI MIA 1 dan  4 siswa kelas XI MIA 2 tidak tuntas dalam belajarnya. 

Siswa dinyatakan tuntas apabila mendapat nilai ≥ 75.  

Hasil belajar siswa diperoleh melalui nilai pre test dan post test berupa tes 

pilihan ganda. Peneliti memilih tes pilihan ganda karena dapat memberikan 

kemudahan saat menganalisis dan saat memberikan penilaian. Pernyataan ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Simkin & Kuechler (2005) yaitu 

mereka menyatakan bahwa tes pilihan ganda merupakan tes yang paling diminati 

karena mudah dibuat, mudah dinilai, mudah dikerjakan, serta dapat dijadikan 

dasar untuk menganalisis pemahaman siswa terhadap pembelajaran.  

Hasil belajar dianalisis menggunakan uji N-Gain. Uji ini digunakan untuk 

mengetahui signifikansi peningkatan hasil belajar. Rata-rata nilai pre-test dan 

post-test siswa kelas XI MIA 1 adalah 67,14  dan 90,48. Rata-rata nilai pre-test 

dan post-test siswa kelas XI MIA 2 adalah 66,79 dan 89,38. Berdasarkan analisis 

data menggunakan uji N-Gain diperoleh rata-rata peningkatan hasil belajar XI 

MIA 1 sebesar 0,70 yang menunjukkan peningkatan sedang dan XI MIA 2 

sebesar 0,70 yang menunjukkan peningkatan sedang.  

Kedua kelas mendapatkan rata-rata peningkatan hasil belajar sebesar 0,70 

yang menunjukkan peringkat sedang, namun masih ada sejumlah 1 siswa kelas XI 

MIA 1 dan  4 siswa kelas XI MIA 2 yang tidak tuntas dalam belajarnya (belum 

mencapai KKM sebesar ≥75). Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 

antara lain disebabkan oleh ketidaksukaan siswa terhadap materi jaringan hewan 

karena mereka menganggap materinya cukup banyak dan rumit, dan siswa masih 

kurang mandiri yaitu belum memiliki kesadaran untuk mempelajari materi 

jaringan hewan pada suplemen pembelajaran secara keseluruhan. Rasa senang 

siswa terhadap pembelajaran berkorelasi positif dengan hasil belajarnya (Shahrori, 

2012).  

Pada pembelajaran materi jaringan hewan, siswa dihadapkan dengan 

bermacam-macam jaringan hewan yang tidak dapat diamati tanpa bantuan 

mikroskop. Meskipun praktikum dapat menjadi solusi, namun keterbatasan sarana 

dan waktu  kadang menjadi kendala bagi guru untuk dapat menyampaikan konsep 
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jaringan hewan kepada seluruh siswa melalui praktikum. Salah satu kelebihan dari 

pemanfaatan multimedia interaktif jaringan hewan yaitu seluruh siswa bisa 

mendapatkan gambaran yang sama dan jelas dari konsep jaringan hewan. Barton 

sebagaimana dikutip oleh Pramono (2008) menjelaskan bahwa dari segi 

visualisasi, multimedia dapat membuat yang tidak terlihat menjadi terlihat, 

menunjukkan suatu gambar atau foto yang mampu menambah pemahaman suatu 

konsep abstrak, dan memperjelas visualisasi yang terlalu kecil. Multimedia 

interaktif jaringan hewan menyediakan gambar dan foto dari setiap jaringan 

hewan, sehingga dalam pembelajarannya tetap terdapat proses sains seperti 

observasi atau pengamatan, analisis, dan interpretasi. Proses sains tersebut dapat 

menjadi jembatan dalam membangun konsep siswa. Pembelajaran menggunakan 

multimedia dapat membuat siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, mengamati 

fenomena dan gejala yang terjadi pada obyek biologi, mendiskusikannya, dan 

menyimpulkannya sehingga akan terbentuk konsep dalam struktur kognisi siswa 

(Novana, 2012).  

Pemanfaatan multimedia interaktif jaringan hewan sebagai suplemen 

pembelajaran terbukti dapat memberikan pengaruh positif bagi hasil belajar siswa. 

Pengaruhnya dapat dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa setelah belajar 

menggunakan multimedia interaktif jaringan hewan dan dapat dicapainya 

ketuntasan klasikal dari 96,43% siswa kelas XI MIA 1 dan 85,19% siswa kelas XI 

MIA 2. Hasil ini menunjukkan bahwa suplemen pembelajaran berupa multimedia 

interaktif jaringan hewan tepat apabila akan digunakan untuk mengajarkan materi 

jaringan hewan di tingkat SMA.   

4.3.2 Aktivitas siswa 

Observasi aktivitas siswa dilakukan pada dua kali pertemuan, dan 

kemudian dihitung rata-ratanya. Hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa dapat 

dilihat pada Gambar 4.21.  
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Gambar 4.21  Grafik aktivitas siswa selama uji pemakaian multimedia interaktif 

jaringan hewan sebagai suplemen pembelajaran di SMAN 2 

Magelang.   

Hasil analisis aktivitas siswa menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

dari kelas XI MIA 1 dan XI MIA 2 memiliki aktivitas yang tinggi saat 

pembelajaran berlangsung. Saat uji coba pemakaian suplemen pembelajaran, 

peneliti melakukan observasi aktivitas siswa. Observasi aktivitas siswa dilakukan 

pada pertemuan pertama dan kedua. Pada pertemuan pertama siswa diberi 

gambaran umum tentang materi yang akan dipelajari, setelah itu siswa diberi 

permasalahan mengenai materi jaringan hewan yang harus didiskusikan secara 

berkelompok. Diskusi tetap berada di bawah bimbingan peneliti sebagai pengganti 

guru. Siswa diberi kebebasan untuk memilih sumber untuk bahan diskusi. 

Permasalahan antara kelompok satu berbeda dengan kelompok lain. Setiap 

kelompok diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas 

dan  kelompok yang tidak sedang presentasi diberi kesempatan untuk memberikan 

tanggapan atau pendapat. Peneliti mengkondisikan supaya pembelajaran berpusat 

pada siswa. Peneliti yang menggantikan posisi guru lebih sering memandu siswa 

untuk melakukan aktivitas belajar sehingga informasi dapat berjalan dua arah. 

Informasi bisa datang dari guru dan bisa datang dari siswa. Rasyid (2008) 
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menyatakan bahwa saat ini guru tidak lagi harus menjadi orang yang “the only 

one knows” di kelas, namun guru harus sanggup menjadi fasilitator belajar yang 

mampu menerapkan berbagai macam metode dan strategi pada saat mengajar.  

Pada pertemuan kedua, siswa melakukan pembelajaran dengan bantuan 

multimedia interaktif jaringan hewan. Keunggulan multimedia interaktif dalam 

hal interaktivitas salah satunya yaitu media ini secara inheren memaksa pengguna 

untuk berinteraksi secara langsung dengan materi. Interaksi ini bervariasi dari 

yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Interaksi dari multimedia 

interaktif jaringan hewan yang dikembangkan termasuk cukup sederhana, 

misalnya pengguna harus menekan keyboard atau melakukan klik dengan mouse 

untuk berpindah-pindah halaman atau memasukkan jawaban dari suatu latihan 

dan kuis, kemudian komputer merespon dengan memberikan jawaban benar 

melalui suatu umpan balik. Lieu (1999) menyatakan bahwa interaksi secara 

langsung dengan informasi dapat memberikan efek positif pada proses 

pembelajaran, sebab siswa dapat mengingat lebih banyak informasi apabila 

mereka berinteraksi dengan informasi tersebut secara langsung, misalnya saja 

dengan mendengar, melihat, dan melakukan.  

Aktivitas siswa dalam menggunakan multimedia interaktif jaringan hewan 

sebagai suplemen pembelajaran dinilai dengan lembar observasi aktivitas siswa 

yang diisi oleh observer. Sebanyak 46,43% siswa kelas XI MIA 1 memiliki 

aktivitas yang sangat  tinggi selama pembelajaran dan 53,57% sisanya memiliki 

aktivitas yang tinggi. Pada kelas XI MIA 2 sebanyak 37,04% siswa memiliki 

aktivitas yang sangat tinggi, dan 62,96% sisanya memiliki aktivitas yang tinggi. 

Data analisis aktivitas siswa terdapat pada lampiran 21 halaman 165. 

Setelah dilakukan observasi, ternyata tidak semua siswa langsung bisa 

menjawab pertanyaan yang dilontarkan guru atau mengungkapkan konsep apa 

yang telah dipahami dari diskusi yang telah dilakukan. Hal ini lebih disebabkan 

oleh proses receptive atau penerimaan siswa yang tidak sama. Gaya belajar dan 

kecepatan belajar setiap siswa berbeda-beda. Ada siswa yang bisa langsung 

paham setelah menerima materi di kelas, namun ada juga siswa yang baru paham 

setelah mengulang belajar di rumah.   
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Setelah siswa melakukan pembelajaran dengan bantuan multimedia 

interaktif jaringan hewan, peneliti dapat melihat adanya peningkatan minat belajar 

dan kemampuan siswa dalam menangkap konsep. Partisipasi aktif siswa dalam 

pengoperasian media pembelajaran jauh lebih baik daripada hanya mendengarkan 

dan menonton secara pasif. Maksud dari partisipasi yaitu adanya kegiatan mental 

atau fisik yang terjadi di sela-sela penyajian materi pelajaran. Rasyid (2008) 

menyatakan bahwa dengan adanya partisipasi, kesempatan siswa untuk 

memahami dan mengingat materi pelajaran jauh lebih besar.  

4.3.3 Tanggapan guru dan siswa 

Tanggapan guru diambil melalui pengisian angket. Pada angket tersedia 12 

item pernyataan. Tanggapan guru terhadap penerapan multimedia interaktif 

jaringan hewan sebagai suplemen pembelajaran menunjukkan skor total 12 

dengan persentase 100% (sangat baik). Data mengenai tanggapan guru terdapat 

pada lampiran 23 halaman 168.  

Tanggapan siswa juga diambil melalui pengisian angket. Pada angket 

tersedia 10 item pernyataan. Hasil analisis tanggapan siswa terhadap penerapan 

multimedia interaktif jaringan hewan sebagai suplemen pembelajaran adalah 

sangat baik. Rerata skor siswa kelas XI MIA 1 adalah 25 dengan persentase 

89,29% (sangat baik) dan rerata skor kelas XI MIA 2 adalah 24,1 dengan 

persentase 89,26% (sangat baik). Data analisis tanggapan siswa terdapat pada 

lampiran 26 halaman 173.  

Tanggapan guru terhadap penerapan multimedia interaktif jaringan hewan 

sebagai suplemen pembelajaran menunjukkan skor total 12 dengan persentase 

100% (sangat baik). Pokok materi jaringan hewan yang terdapat dalam media 

pembelajaran ini guru anggap sudah sesuai dengan KI dan KD yang terdapat 

dalam Kurikulum 2013. Guru menganggap multimedia interaktif jaringan hewan 

sudah cukup interaktif untuk dapat membantu guru mengajarkan materi jaringan 

hewan dan dapat mempermudah siswa dalam memahami  konsep materi jaringan 

hewan. Gambar, keterangan, penjelasan dan pertanyaan-pertanyaan dalam 

multimedia interaktif jaringan hewan mudah dipahami dan mampu membimbing 

siswa untuk memahami konsep. Soal evaluasi yang digunakan sudah sesuai untuk 

siswa tingkat SMA. Guru merasa multimedia interaktif ini tepat digunakan 
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sebagai suplemen pembelajaran jaringan hewan dan cocok untuk digunakan baik 

dalam pembelajaran mandiri maupun klasikal siswa. Guru tertarik menggunakan 

multimedia interaktif jaringan hewan dalam kegiatan pembelajaran.  

Hasil analisis tanggapan siswa terhadap penerapan multimedia interaktif 

jaringan hewan sebagai suplemen pembelajaran adalah sangat baik. Rerata skor 

siswa kelas XI MIA 1 adalah 25 dengan persentase 89,29% (sangat baik) dan 

rerata skor kelas XI MIA 2 adalah 24,1 dengan persentase 89,26% (sangat baik). 

Siswa menyatakan mudah memahami dan mengingat materi, dan mampu 

menemukan konsep dengan kemampuan sendiri. Gambar, keterangan, pertanyaan-

pertanyaan, dan penjelasan dalam multimedia interaktif jaringan hewan mudah 

dipahami dan membantu siswa lebih memahami konsep jaringan hewan. Bahasa 

dalam soal evaluasi sudah jelas dan mudah dipahami. Siswa juga menyatakan 

senang dan tertarik mengikuti pembelajaran jaringan hewan dengan menggunakan 

multimedia interaktif jaringan hewan sebagai suplemen pembelajaran.  

Meskipun masih masuk kriteria baik, namun item no 3 mendapatkan skor 

paling sedikit diantara 10 item yang ditanggapi siswa kelas XI MIA 2. 44,4% 

siswa menyatakan setelah belajar dengan menggunakan multimedia interaktif 

jaringan hewan mereka tetap membutuhkan bimbingan guru untuk menemukan 

konsep dan 55,6% siswa menyatakan dapat menemukan konsep sendiri. Tapilouw 

& Setiawan (2008) menyatakan bahwa kemampuan multimedia dalam 

memberikan pengajaran secara individu (melalui sistem tutor) bukan berarti tidak 

ada pengajaran secara khusus dari guru, melainkan siswa memiliki kebebasan 

untuk belajar mandiri tanpa harus selalu didampingi guru.  

Berdasarkan tanggapan guru dan siswa tersebut, suplemen pembelajaran 

yang dikembangkan dapat dikatakan cukup baik. Yumarlin (2012) menyatakan 

dalam jurnal penelitiannya bahwa produk multimedia interaktif yang baik mampu 

melibatkan secara aktif minimal indera penglihatan dan pendengaran siswa, yaitu 

melalui teks, gambar, video, dan suara, sehingga dapat menarik perhatian siswa, 

dan memudahkan siswa dalam memahami materi atau konsep. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan analisis dan pembahasan penelitian ini, dapat disimpulkan 

hal-hal sebagai berikut.  

1. Prosedur pengembangan multimedia interaktif jaringan hewan ini melalui 

sembilan tahapan yaitu identifikasi potensi dan masalah, pengumpulan data, 

penyusunan desain produk multimedia interaktif, validasi desain produk 

multimedia interaktif oleh pakar, revisi I desain produk multimedia interaktif, 

uji coba skala terbatas desain produk, revisi II desain produk multimedia 

interaktif, uji coba skala luas desain produk, dan produk final multimedia 

interaktif. Semua tahapan tersebut telah telah selesai dilakukan hingga 

dihasilkan produk multimedia interaktif yang layak digunakan sebagai 

suplemen pembelajaran pada materi jaringan hewan.  

2. Multimedia interaktif jaringan hewan ini berisi beberapa komponen media 

yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Komponen tersebut yaitu 

video yang dikombinasikan dengan audio dan teks narasi supaya lebih efektif 

dan lebih cepat dalam menyampaikan pesan; teks untuk menyampaikan 

informasi yang padat, rumit, dan kompleks; gambar dan foto untuk 

mempermudah dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasi objek yang 

diamati, serta dapat membantu menjelaskan konsep abstrak menjadi konkret; 

sound effect yang ringan dan alunan musik latar yang menyenangkan; dan 

soal latihan untuk mengukur tingkat pemahaman siswa atas konsep atau 

materi yang telah dipelajari. Format sajian multimedia interaktif jaringan 

hewan sebagai suplemen pembelajaran Biologi di SMA ini adalah tutorial 

dengan struktur navigasi nonlinier.  

3. Multimedia interaktif jaringan hewan ini efektif digunakan sebagai suplemen 

pembelajaran Biologi di SMA. Terbukti dari uji coba skala luas yang 

dilakukan di SMAN 2 Magelang pada siswa kelas XI MIA 1 dan XI MIA 2, 

didapatkan rata-rata peningkatan hasil belajar siswa antara sebelum dan 

sesudah menggunakan multimedia interaktif menunjukkan peringkat sedang; 
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hasil belajar siswa saat post test tuntas secara klasikal; hasil analisis aktivitas 

siswa menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki aktivitas yang 

tinggi saat pembelajaran berlangsung; dan hasil analisis tanggapan guru dan 

siswa adalah sangat baik.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas, maka peneliti mengemukakan 

saran-saran sebagai berikut.  

1. Agar dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak siswa maka disarankan produk 

multimedia interaktif ini dapat diakses melalui halaman website di sekolah.  

2. Sebaiknya dilakukan pengembangan multimedia interaktif pada materi 

biologi yang lainnya agar proses pembelajaran dapat lebih efektif, efisien, 

siswa termotivasi untuk belajar, dan kemandirian belajar siswa dapat 

ditingkatkan.  
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Lampiran 1. Surat keputusan penetapan dosen pembimbing skripsi 
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Lampiran 2. Surat keterangan pelaksanaan observasi di SMAN 2 Magelang 
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Lampiran 3.  Lembar angket kebutuhan pengembangan media pembelajaran 

multimedia interaktif jaringan   hewan untuk siswa kelas XI SMAN 

2 Magelang 
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Lampiran 4.  Angket ketersediaan media pembelajaran biologi pada materi 

jaringan hewan 

 



84 

 

 

 

 



84 

 

 

SILABUS PEMINATAN MATEMATIKA DAN ILMU-ILMU ALAM MATA PELAJARAN BIOLOGI SMA 

 

Nama Sekolah :  SMA N 2 Magelang 

Mata Pelajaran  :  Biologi 

Kelas/Semester :  XI/1 

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 menunjukan 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 tentangilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.  

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang 

dipelajarinya di  sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan.  

 
KOMPETENSI DASAR 

 
MATERI POKOK 

 
PEMBELAJARAN  

 
PENILAIAN 

 
ALOKASI 
WAKTU 

 
SUMBER BELAJAR 

2. Struktur dan fungsi sel penyusun jaringan pada tumbuhan dan hewan 
1.1. Mengagumi keteraturan dan 

kompleksitas ciptaan Tuhan 
tentang struktur dan fungsi sel, 
jaringan, organ penyusun 
sistem dan bioproses yang 
terjadi pada mahluk hidup. 

Struktur & Fungsi 
Jaringan pada 
tumbuhan  

 Jenis Jaringan 
pada tumbuhan. 

 Sifat totipotensi 
dan kultur jaringan.  

 Struktur dan fungsi 
jaringan pada 

Mengamati 

 Mengamati iklan produk pemutih kulit yang 
menunjukkan lapisan kulit. 

Menanya  

 Apakah jaringan?  

 Apakah ada perbedaan setiap jaringan 
tubuh dan apakah ada karakter yang 
sama? 

 Bagaimana jaringan pada hewan dan 

Tugas 

 Membuat sablon, 
souvenir, dompet, 
tas dengan 
hiasan dari 
struktur jaringan 
pada tumbuhan 
dan hewan 
 

3 minggu 
x 4 JP 

 Buku siswa 

 Buku biologi 

Campbell 

 Sumber-sumber 

lain yang relevan 

 Gambar, charta, 

model. 

 1.2. Menyadari dan mengagumi pola 
pikir ilmiah dalam kemampuan 
mengamati bioproses. 

1.3. Peka dan peduli terhadap 
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KOMPETENSI DASAR 

 
MATERI POKOK 

 
PEMBELAJARAN  

 
PENILAIAN 

 
ALOKASI 
WAKTU 

 
SUMBER BELAJAR 

permasalahan lingkungan 
hidup, menjaga dan 
menyayangi lingkungan sebagai 
manisfestasi pengamalan 
ajaran agama yang dianutnya. 
 

tumbuhan. 
Struktur & Fungsi 
Jaringan pada 
Hewan  

 Struktur Jaringan 
Pada Hewan 

 Letak dan Fungsi 
Jaringan pada 
hewan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

tumbuhan? 
Mengumpulkan Data 
(Eksperimen/Eksplorasi)  

 Mengkaji literatur tentang struktur jaringan 
penyusun organ pada tumbuhan dari 
berbagai sumber berupa gambar dan 
keterangan  serta,  tentang struktur jaringan 
pembentuk organ pada tumbuhan yang lain 
(kormofita yang lain, lumut, tumbuhan paku 
dan Gymnospermae).serta sifat totipotensi 
pada jaringan sebagai bahan dasar kultur 
jaringan. 

 Mengkaji literatur tentang struktur jaringan 
penyusun organ pada hewan   dari berbagai 
sumber berupa gambar dan keterangan  
serta,  tentang struktur  penyusun jaringan 
terkait dengan fungsinya di dalam tubuh  
hewan   

 Melakukan pengamatan mikroskopis 
berbagai jaringan tumbuhan  (preparat 
basah atau preparat jadi). 

 Melakukan pengamatan preparat jadi 
struktur jaringan vertebrata. 

 Mendiskusikan arti sifat-sifat jaringan 
meristematis/embrional. Sifat pluripotensi, 
totipotensi dan polipotensi dikaitkan dengan 
dasar kultur jaringan.  
 

Mengasosiasikan 

 Melalui diskusi kelompok menyimpulkan 
hasil pengamatan tentang perbedaan 
jaringan penyusun akar, batang dan daun 
tumbuhan monokotil dan dikotil  dan 

 
Observasi 

 Kerja ilmiah dan 
keselamatan kerja 
saat melakukan 
pengamatan 

 Pemahaman 
konsep 
berdasarkan 
tanya jawab 
selama proses 
pembelajaran 
 

Portfolio 

 Laporan 
Pengamatan 
 

Tes 

 Konsep tentang 
jaringan pada 
tumbuhan dan 
hewan, dan 
hubungannya 
dengan fungsinya 
dengan 
menunjukkan 
jaringan dapat 
menunjukkan 
fungsinya 

 Kosa kata baru 
dalam konsep 
jaringan 
tumbuhan dan 

 

 Mikroskop,kaca 

benda, kaca 

penutup, silet,  

preparat/sediaan 

berbagai macam 

jaringan.  

 LKS 

 Gambar, charta, 

model 

 Mikroskop, 

preparat/sediaan 

jadi jaringan 

pada hewan 

vertebrata. 

2.1. Berperilaku ilmiah: teliti, tekun, 
jujur terhadap data dan fakta, 
disiplin, tanggung jawab, dan 
peduli dalam observasi dan 
eksperimen, berani dan santun 
dalam mengajukan pertanyaan 
dan berargumentasi, peduli 
lingkungan,  gotong royong, 
bekerjasama, cinta damai, 
berpendapat secara ilmiah dan 
kritis, responsif dan proaktif 
dalam dalam setiap tindakan 
dan dalam melakukan 
pengamatan dan percobaan di 
dalam kelas/laboratorium 
maupun di luar 
kelas/laboratorium. 
 

2.2. Peduli terhadap keselamatan 
diri dan lingkungan dengan 
menerapkan prinsip 
keselamatan kerja saat 
melakukan kegiatan 
pengamatan dan percobaan di 
laboratorium dan di lingkungan 
sekitar. 

 
 3.3. Menerapkan konsep tentang 
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KOMPETENSI DASAR 

 
MATERI POKOK 

 
PEMBELAJARAN  

 
PENILAIAN 

 
ALOKASI 
WAKTU 

 
SUMBER BELAJAR 

keterkaitan hubungan antara 
struktur sel pada jaringan 
tumbuhan dengan fungsi organ 
pada tumbuhan berdasarkan 
hasil pengamatan. 

mengaitkannya dengan hasil pengamatan 
mikroskopis sediaan/preparat jadi  yang 
dilakukan tentang   bentuk, letak dan fungsi 
jaringan pada tumbuhan.  

 Menyimpulkan sifat totipotensi sebagai 
dasar pembuatan kultur jaringan.  

 Melalui diskusi kelompok menyimpulkan 
hasil pengamatan tentang   bentuk, letak 
dan fungsi jaringan pada hewan. 

 Mengaitkan struktur jaringan tumbuhan 
dan hewan dengan fungsinya. 

 Menganalisis kesalahan/kebenaran 
konseptual iklan kosmetik di media 
masyarakat secara kritis. 

 . 
Mengkomunikasikan  
Melaporkan hasil kesimpulan berupa gambar, 
table atau laporan tertulis atau 
mempresentasikannya di depan kelas tentang 
struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan 
dan hewan. 
 

hewan 
 

3.4. Menerapkan konsep tentang 
keterkaitan hubungan antara 
struktur sel pada jaringan 
hewan dengan fungsi organ 
pada hewan berdasarkan hasil 
pengamatan. 
 

4.3. Menyajikan data tentang 
struktur anatomi jaringan pada 
tumbuhan berdasarkan hasil 
pengamatan untuk 
menunjukkan pemahaman 
hubungan antara struktur dan 
fungsi jaringan pada tumbuhan 
terhadap bioproses yang 
berlangsung pada tumbuhan. 

 
4.4. Menyajikan data tentang 

struktur anatomi jaringan pada 
hewan berdasarkan hasil 
pengamatan untuk 
menunjukkan pemahaman 
hubungan antara struktur dan 
fungsi jaringan pada hewan 
terhadap bioproses yang 
berlangsung pada hewan. 
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Lampiran 6. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

Sekolah  : SMA N 2 Magelang 

Mata Pelajaran  : Biologi 

Kelas / Semester : XI (Sebelas) / I 

Alokasi waktu  : 6 X 45 menit  

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan 

menunjukan 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. 

3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin  tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak 

secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.  

B. KOMPETENSI DASAR 

3.4Menerapkan konsep tentang keterkaitan hubungan antara struktur sel pada jaringan 

hewan dengan fungsi organ pada hewan berdasarkan hasil pengamatan. 

C. INDIKATOR 

1. Menjelaskan konsep jaringan hewan 

2. Mendeskripsikan struktur jaringan epitel 

3. Menjelaskan fungsi jaringan epitel 

4. Mendeskripsikan struktur jaringan otot 

5. Menjelaskan fungsi jaringan otot 
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6. Mendeskripsikan struktur jaringan ikat 

7. Menjelaskan fungsi jaringan ikat 

8. Mendeskripsikan struktur jaringan saraf 

9. Menjelaskan fungsi jaringan saraf 

D. TUJUAN 

Setelah mempelajari materi struktur dan fungsi jaringan hewan, siswa mampu:  

1. Menjelaskan konsep jaringan hewan 

2. Mendeskripsikan struktur jaringan epitel 

3. Menjelaskan fungsi jaringan epitel 

4. Mendeskripsikan struktur jaringan otot 

5. Menjelaskan fungsi jaringan otot 

6. Mendeskripsikan jaringan ikat 

7. Menjelaskan fungsi jaringan ikat 

8. Mendeskripsikan struktur jaringan saraf 

9. Menjelaskan fungsi jaringan saraf 

E. MATERI 

 Struktur, letak, dan fungsi jaringan pada hewan (terlampir).  

F. METODE PEMBELAJARAN 

 Diskusi 

 Kerja kelompok 

 Pembelajaran berbantuan multimedia interaktif jaringan hewan 

G. MEDIA, ALAT, DAN SUMBER BELAJAR 

 Media 

o LDS materi jaringan hewan 

o Multimedia interaktif jaringan hewan 

 Alat/Bahan 

o LCD 

o Laptop 

o Komputer 
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 Sumber belajar  

o Pujiyanto, Sri. 2007. Khazanah Pengetahuan BIOLOGI 2. Solo: PT Wangsa Jatra 

Lestari. Halaman 46 -54 

o Hanum, Eva latifah, dkk. 2009. BIOLOGI 2 SMA dan MA Kelas XI. Jakarta: PT 

Remaja Rosdakarya. Halaman 48 – 61 

o Rachmawati, Faidah, dkk. 2009. BIOLOGI untuk SMA/MA Kelas XI Program 

IPA. Jakarta: CV Ricardo. Halaman 39 – 48 

 

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

Pertemuan 1 

(2 x 45 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Keterangan 

Pendahuluan (± 10 menit) 

 Memberi salam pembuka.  

 

 Mempersilahkan siswa untuk 

berdoa ketika akan memulai 

pelajaran.  

 Menanyakan jumlah kehadiran 

siswa.  

 Menjelaskan tujuan  

pembelajaran materi struktur 

dan fungsi jaringan hewan 

 Melakukan apersepsi dengan 

memberikan pertanyaan berikut: 

“Ada berapakah macam-macam 

jaringan hewan itu? Apakah 

masing-masing jaringan hewan 

tersebut memiliki struktur yang 

sama? Apakah ada hubungan 

antara struktur dan fungsi dari 

jaringan hewan?   

 

 Menjawab salam dari 

guru.  

 Berdoa menurut agama 

dan kepercayaannya 

masing-masing.  

 Menjawab jumlah 

kehadiran siswa.  

 Memperhatikan dan 

mencatat.  

 

 Siswa menjawab 

pertanyaan guru.  
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Inti (± 75 menit) 

Eksplorasi (30 menit) 

 Menjelaskan kegiatan yang 

harus dilakukan oleh siswa 

untuk mencapai tujuan 

pembelajaran.  

 Mengorganisasi siswa untuk 

berkelompok sembari 

membagikan LDS pada setiap 

kelompok (satu kelas dibagi 

menjadi 9 kelompok).  

 

 

 

 Tiap kelompok mendapatkan 

satu topik untuk didiskusikan 

bersama kelompoknya (topik 

diskusi ada di dalam LDS).  

 

 

 Membimbing siswa dalam 

proses diskusi, meminta seluruh 

siswa untuk terlibat secara aktif 

dalam kegiatan kelompok, 

mengawasi jalannya proses 

pembelajaran dan 

mengusahakan agar suasana 

belajar tetap nyaman dan 

menyenangkan.  

 

 

 

 

 

 

 Mendengarkan penjelasan 

guru. 

 

 

 Siswa berkelompok sesuai 

dengan kelompok yang 

telah ditentukan.  

 

 

 

 

 Berdiskusi dengan 

memanfaatkan sumber 

belajar yang dimiliki, atau 

yang ada di perpustakaan, 

atau yang ada di internet. 

 

 Siswa melakukan diskusi 

kelompok.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa dituntut untuk aktif bekerja 

sama dan kooperatif dengan teman 

sekelompoknya. Diharapkan terjadi 

pembelajaran yang bersifat 

multiarah (siswa tidak hanya 

belajar dari guru melainkan juga 

belajar dari kemampuan personal 

dalam memecahkan segala 

persoalan).   

 

 

 Siswa diharapkan mampu 

menganalisis secara cermat 

informasi-informasi  yang 

dibutuhkan untuk memecahkan 

masalah.  

 

 

 

 Selama proses diskusi diharapkan 

siswa mampu menerima pendapat 

siswa lain tanpa merasa selalu 

benar sendiri, mampu 

meningkatkan kepekaan diri dan 

rasa toleransi yang tinggi terhadap 

siswa lain, dan mampu memahami 

materi pelajaran secara lebih 

mendalam setelah belajar 

kooperatif dengan siswa-siswa lain 

di dalam kelompok.  
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Elaborasi (30 menit) 

 Meminta masing-masing 

kelompok mengkomunikasikan  

hasil diskusi  di depan kelas. 

Diskusi dilakukan untuk 

menyamakan persepsi semua 

siswa mengenai konsep struktur 

dan fungsi jaringan hewan.    

 

Konfirmasi (15 menit) 

 Guru memberi penguatan dan 

meluruskan hasil diskusi. 

 Guru menjawab pertanyaan 

siswa yang mengalami 

kesulitan 

 

 Siswa mempresentasikan 

tugas di depan kelas 

sekaligus menjawab 

pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan oleh guru 

maupun siswa-siswa dari 

kelompok lain dengan 

benar.  

 

 

 

 Siswa diberi kesempatan 

untuk bertanya apabila 

masih ada konsep yang 

kurang jelas 

 

 Siswa diharapkan mampu 

mempresentasikan hasil diskusi 

dengan komunikasi yang 

interaktif.  

 Guru memberikan penghargaan 

kepada kelompok yang telah 

mempresentasikan hasil diskusi 

dengan baik dan benar. 

 

Penutup (± 5menit) 

 Membimbing siswa menarik 

kesimpulan  

 Guru menugaskan siswa untuk 

melengkapi LDS dan 

mempelajari materi struktur 

dan fungsi jaringan hewan dari 

sumber belajar dan bahan ajar 

manapun, karena pada 

pertemuan selanjutnya  

sebelum di mulai pembelajaran 

akan diadakan pre-test 

  Guru menutup pelajaran 

dengan salam 

 

 Siswa dengan bimbingan 

guru menarik kesimpulan 

 Siswa memperhatikan dan 

mencatat tugas dari guru 

 

 

 

 

 

 

 

 Menjawab salam 
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Pertemuan 2 

(2 x 45 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Keterangan 

Pendahuluan (± 15 menit) 

 Memberi salam pembuka.  

 

 Mempersilahkan siswa untuk 

berdoa ketika akan memulai 

pelajaran.  

 Menanyakan jumlah kehadiran 

siswa.  

 Guru membagikan soal pre test 

sebelum memulai pembelajaran 

 

 Guru meminta siswa mengisi 

nama pada form register dari 

mmi jaringan hewan di layar 

komputer.  

 Setelah halaman menu terbuka, 

guru meminta siswa membuka 

menu tujuan kemudian 

membaca dan memahaminya 

terlebih dahulu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menjawab salam dari 

guru.  

 Berdoa menurut agama 

dan kepercayaannya 

masing-masing.  

 Menjawab jumlah 

kehadiran siswa.  

 Siswa mengerjakan soal 

pre-test  

 

 Siswa mengisi nama pada 

form register 

 

 

 Siswa membuka menu 

tujuan kemudian 

membaca dan 

memahaminya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pembelajaran dilakukan di 

laboratorium komputer, 

setiap siswa menggunakan 

satu komputer.  

 Pada pertemuan 

sebelumnya sudah di bagi 

kelompok, setiap 

kelompok memilih 

komputer yang saling 

berdekatan.  
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Inti (± 70 menit) 

Eksplorasi (40 menit) 

 Meminta siswa untuk membuka 

menu materi, siswa akan 

dihadapkan pada video 

pengantar yang membahas 

mengenai tingkatan organisasi 

makhluk hidup. Guru meminta 

siswa menyimpulkan hubungan 

antara isi video dengan materi 

struktur dan fungsi jaringan 

hewan.  

 Guru meminta siswa untuk 

membuka halaman jenis 

jaringan hewan dan 

mempersilahkan siswa untuk 

mempelajari sesuai dengan 

nomor urut pada jenis jaringan 

di mmi jaringan hewan. Proses 

pembelajaran dengan mmi 

jaringan hewan ini tetap dalam 

bimbingan dan pengawasan 

guru.  

 

 Guru meminta siswa membuka 

LDS pada pertemuan 

sebelumnya dan mencocokkan 

hasil diskusi pada pertemuan 

sebelumnya dengan penjelasan 

yang ada pada mmi jaringan 

hewan.  

 

 

 

 

 Siswa membuka menu 

materi, siswa mencermati 

isi video dan 

menyimpulkan hubungan 

antara isi video dengan 

materi struktur dan fungsi 

jaringan hewan. 

 

 

 

 Siswa membuka halaman 

jenis jaringan hewan dan 

mempelajarinya sesuai 

dengan nomor urut pada 

jenis jaringan di mmi 

jaringan hewan.  

 

 

 

 

 

 Siswa membuka LDS 

pada pertemuan 

sebelumnya dan 

mencocokkan hasil 

diskusi pada pertemuan 

selanjutnya dengan 

penjelasan yang ada pada 

mmi jaringan hewan 

 

 

 

 Siswa dapat melihat rincian 

penjelasan mengenai tingkatan 

organisasi makhluk hidup pada 

halaman setelah video pengantar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa diharapkan mampu 

menganalisis secara cermat 

informasi-informasi  yang 

dibutuhkan untuk memecahkan 

masalah. 

 

 Selama proses diskusi diharapkan 

siswa mampu menerima pendapat 

siswa lain tanpa merasa selalu 

benar sendiri, mampu 

meningkatkan kepekaan diri dan 

rasa toleransi yang tinggi terhadap 

siswa lain, dan mampu memahami 

materi pelajaran secara lebih 

mendalam setelah belajar 

kooperatif dengan siswa-siswa lain 

di dalam kelompok.  

 

 Guru mengarahkan siswa untuk 

mandiri dalam menemukan 

pemahaman yang berkaitan dengan 

topik tanpa menggantungkan 

penjelasan dari guru 
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 Saat siswa masuk pada bagian 

kuis, siswa dapat berdiskusi 

dengan teman kelompoknya.  

 Guru meminta siswa 

mengerjakan soal evaluasi pada 

mmi jaringan hewan  

 

Elaborasi (20 menit) 

 Guru melakukan diskusi 

terbuka dengan siswa sambil 

membahas soal evaluasi yang 

sudah dikerjakan siswa.  

 

Konfirmasi (10 menit) 

 Guru memberi penguatan dan 

meluruskan hasil diskusi. 

 Guru menjawab pertanyaan 

siswa yang mengalami 

kesulitan 

 Berdiskusi dengan teman 

kelompoknya.  

 

 Siswa mengerjakan soal 

evaluasi pada mmi 

jaringan hewan 

 

 

 Siswa ikut aktif saat 

berdiskusi  dan ikut 

membahasa soal evaluasi 

yang telah dikerjakan. 

 

 

 Siswa diberi kesempatan 

untuk bertanya apabila 

masih ada konsep yang 

kurang jelas 

 Guru mengarahkan siswa untuk 

mandiri dalam menyelesaikan tugas 

bersama-sama siswa lain di dalam 

kelompok tanpa menggantungkan 

jawaban dari guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penutup (± 5menit) 

 Membimbing siswa menarik 

kesimpulan  

 Guru menugaskan siswa untuk 

belajar karena pada pertemuan 

selanjutnya akan diadakan 

post-test 

  Guru menutup pelajaran 

dengan salam 

 

 Siswa dengan bimbingan 

guru menarik kesimpulan 

 Siswa memperhatikan dan 

mencatat tugas dari guru 

 

 

 Menjawab salam 
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Pertemuan 3 

(2 x 45 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

 Guru memberikan soal post test  Siswa mengerjakan soal post test 

 

I. PENILAIAN HASIL BELAJAR  

Teknik Penilaian     : Tes  

Bentuk Instrumen  : Pre test & Post test, lembar tanggapan siswa, proses pembelajaran 

siswa diamati dengan lembar observasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magelang, 2014 

Guru Mata Pelajaran      Mahasiswa  
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PETA 
KONSEP 

Jaringan Hewan 

Jaringan Otot 

Jaringan Ikat 

Jaringan Epitel 

Jaringan Syaraf 

Epitel pipih berlapis banyak 

Epitel kubus selapis 

Epitel kubus berlapis banyak 

Epitel silindris selapis 

Epitel silindris berlapis banyak 

Epitel pipih selapis 

Epitel berlapis semu 

Epitel transisional 

Berdasarkan bentuk sel pada permukaan bebas & jumlah lapisan 

sel 

Jaringan ikat longgar 

Jaringan ikat berserat 

Jaringan adiposa(lemak) 

Tulang rawan 

Tulang sejati 

Darah 

Otot rangka 

Otot jantung 

Otot polos 
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Jaringan Epitel 
Melindungi bagian luar tubuh & melapisi organ dan rongga di dalam tubuh 

 Jaringan epitel terdiri dari sel-sel yang memadat dan 

saling terikat erat.  

 Pada permukaan apikal (bagian atas) beberapa jenis 

jaringan epitel biasanya terdapat mikrovili atau silia. 

Permukaan basal (bagian bawah) jaringan epitel 

berikatan dengan jaringan ikat(connective tissue).  

 Jaringan epitel dan jaringan ikat yang berada di 

bawahnya dihubungkan oleh membran dasar yang pada 

umumnya terdiri dari dua lapis, yaitu lamina basalis dan 

lamina retikularis. 

 Pengemasan jaringan epitel secara erat/ketat ini 

memungkinkan epitel berfungsi sebagai suatu rintangan 

yan melindungi sel dari kerusakan mekanis, serangan 

mikroorganisme yang menyusup masuk dan kehilangan 

cairan.  

Struktur suatu epitelium sesuai dengan fungsinya.  

 Misalnya epitelium pipih selapis/epitelium skuamosa sederhana  yang tipis dan mudah ditembus zat, 

berfungsi dalam pertukaran zat melalui difusi. Epitelium ini melapisi pembuluh darah, alveoli paru-paru, 

kapsula Bowman pada ginjal, dll.  

 Epitelium pipih berlapis/ epitelium skuamosa berlapis  beregenerasi secara cepat melalui pembelahan sel di 

dekat membran basal. Sel-sel baru akan didorong ke permukaan bebas sebagai pengganti bagi sel-sel 

yang mengelupas secara terus menerus. Jenis epitelium ini umumnya ditemukan pada permukaan yang 

mudah terkikis seperti kulit luar dan dinding esofagus, anus, dan vagina.  

 Epitelium silindris/epitelium kolumnar  memiliki sel-sel dengan volume sitoplasma yang relatif besar, 

seringkali berfungsi untuk mensekresikan atau menyerap zat-zat tertentu. Misalnya saja epitelium 

silindris selapis/epitel kolumnar sederhana pada  usus halus yang berfungsi mensekresikan getah 

pencernaan dan menyerap nutrien, dan epitelium kolumnar bersilia berlapis semu biasanya melapisi 

saluran pernafasan pada banyak vertebrata.  

 Epitelium kuboidal  umumnya untuk sekresi menyusun epithelium tubula ginjal dan banyak kelenjar, 

termasuk kelenjar tiroid dan kelenjar ludah.  

 Epitelium transisional  biasanya melapisi organ yang sering mengalami perubahan volume seperti 

kandung kemih 



98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagai alat ekskresi, ginjal mengeluarkan sisa penyaringan darah berupa urine. Setiap ginjal tersusun dari kurang lebih satu juta nefron. Nefron adalah 

struktur mikroskopis berbentuk tabung pada ginjal yang berfungsi menyaring darah dan membuang limbah. Nefron terdiri dari beberapa bagian yaitu 

glomerulus (gulungan kapiler darah), kapsula Bowman (penyaring zat-zat dari darah yang ada di glomerulus), tubulus renalis ( membentuk lekukan 

berbentuk U yang disebut lengkung Henle) dan tubulus kolektivus (menampung urin hasil penyaringan).  

Pertanyaannya:  

a) Apakah jenis epitel yang menyusun kapsula bowman di ginjal? 

b) Jelaskan hubungan antara  struktur jenis epitel tersebut dengan fungsi dari kapsula Bowman! 

1st problem 

http://hedisasrawan.blogspot.com/2013/03/alat-alat-ekskresi-pada-manusia.html
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Epitel pipih berlapis banyak yang berkeratin biasanya terletak pada epidermis yang melapisi sepanjang permukaan tubuh. Pada bagian 

apikal/permukaan  epitel jenis ini, setiap sel yang telah mati akan kehilangan intinya, dan sitoplasma akan diisi dengan protein berserat padat yang 

disebut keratin. Epidermis pada bagian tumit memiliki lapisan keratin yang lebih tebal daripada bagian tubuh yang lain.  

Pertanyaannya: 

a) Jelaskan hubungan antara  struktur dengan fungsi dari jenis epitel pipih berlapis banyak (berkeratin) pada epidermis tumit 

manusia! 

b) Sebutkan lokasi di tubuh manusia yang tersusun dari epitel pipih berlapis banyak tidak berkeratin! 

Epitel pipih berlapis banyak (berkeratin) Epitel pipih berlapis banyak (tidak berkeratin) 

2nd problem 
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Epitel silindris selapis ada yang memiliki silia, namun ada juga yang tidak memiliki silia. Untuk yang tidak memiliki silia biasanya memiliki mikrovili. 

Silia merupakan alat bantu pergerakan yang muncul dari bagian apikal epitel, sedangkan mikrovili membantu dalam proses penyerapan nutrisi.  

Pertanyaannya: Jelaskan perbedaan struktur dan fungsi antara epitel pada usus halus dan epitel pada saluran uterus! 

 

3rd problem 
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a) Jelaskan struktur dan fungsi dari epitel transisional dan epitel berlapis semu! 

b) Dimana sajakah lokasi dari kedua jenis epitel tersebut? 

4th problem 
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Untuk mengikat dan menyokong jaringan lain 
Jaringan Ikat 

Jaringan ikat terdiri dari matriks dan sel-sel 

jaringan ikat. Matriks terdiri dari serat-serat dan 

bahan dasar  

 Matriks terdiri dari beberapa jenis serat, yaitu 

serat kolagen, serat elastin , dan serat retikuler. 

 Contoh sel jaringan ikat adalah fibroblas, 

makrofag , sel plasma , sel lemak  dan sel tiang. 

Pada sebagian besar kasus, bahan-bahan 

matriks itu disekresikan oleh sel-sel jaringan ikat 

itu sendiri.  

 

Bahan dasar penyusun matriks berupa bahan 

homogen setengah cair yang terdiri dari 

mukopolisakarida sulfat dan asam hialuronat. 

Matriks bersifat lentur jika asam hialuronatnya 

tinggi dan akan bersifat kaku jika 

mukopolisakaridanya tinggi. Bahan dasar yang 

terdapat dalam sendi bersifat kental, sedangkan 

yang terdapat dalam tulang punggung bersifat 

padat 
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Pertanyaannya:  

a) Jelaskan perbedaan struktur dan fungsi antara jaringan ikat longgar dan jaringan ikat berserat! 

b) Dimana sajakah lokasi dari kedua jenis jaringan ikat tersebut? 

 

 

 

5th problem 
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Sebutkan 3 jenis tulang rawan dan jelaskan perbedaan struktur dan fungsi diantara ketiganya! 

 

6th problem 
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Sebutkan dan jelaskan perbedaan struktur dan fungsi dari tulang rawan dan tulang sejati! 

 

 

Tulang sejati 
Tulang rawan 

7th problem 



106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaringan otot terdiri atas sel-sel panjang yang disebut 

serabut otot yang mampu berkontraksi ketika dirangsang 

oleh impuls saraf. Tersusun dalam susunan paralel di 

dalam sitoplasma, serabut otot adalah sejumlah besar 

mikrofilamen yang terdiri dari protein kontraktil miosin. 

Otot adalah jaringan yang paling banyak terdapat pada 

sebagian besar hewan, dan kontraksi otot merupakan 

bagian besar dari kerja seluler yang memerlukan energi 

dalam suatu hewan yang aktif.  

Jaringan saraf  merupakan jaringan yang 

berperan mengirimkan sinyal-sinyal ke 

seluruh tubuh. Jaringan ini disusun oleh 

sel-sel saraf  yang disebut neuron.  

 

Jaringan Otot 

Jaringan Syaraf 

Antarsesama saraf  dihubungkan oleh akson yang 

memiliki zona yang disebut sinapsis. Di zona ini 

terdapat neurotransmiter yang berperan 

mengirimkan sinyal-sinyal ke neuron berikutnya. 

Senyawa yang berperan adalah asetat dan kolin 

yang akan menjadi asetilkolin dengan bantuan 

enzim asetilkolinesterase.  
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Jelaskan struktur dan fungsi dari jaringan syaraf! 

8th problem 
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Sebutkan dan jelaskan perbedaan struktur dan fungsi dari otot rangka, otot polos, dan otot jantung pada manusia! 

9th problem 
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JARINGAN HEWAN 
 Jaringan / tissue adalah kumpulan sel dengan struktur dan fungsi yang sama. Jenis jaringan yang berbeda memiliki 

struktur berbeda yang sesuai dengan fungsinya. Jenis jaringan yang umumnya dimiliki oleh vertebrata dan manusia ada empat 

macam, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Selain melindungi organ-organ yang dilapisinya, beberapa macam epitel dapat menyerap atau mensekresikan larutan kimia. 

Misalnya, sel-sel epitel yang melapisi lumen/ rongga saluran pencernaan dan pernapasan membentuk suatu membrane mukosa/ mucous 

membrane; sel-sel itu mensekresikan larutan encer yang disebut mucus yang melicinkan atau melumasi permukaan saluran dan 

menjaganya tetap lembab. Membran mukosa yang melapisi usus halus juga mensekresikan enzim-enzim pencernaan dan menyerap nutrisi. 

Permukaan epitel yang bebas pada beberapa membrane mukosa memiliki silia berdenyut yang menggerakkan lapisan tipis mukosa di 

sepanjang permukaan itu. Misalnya epitel bersilia pada saluran pernapasan kita membantu menjaga paru-paru kita tetap bersih 

dengan cara menjerat debu dan partikel lain dan menyapu mereka kembali ke atas trakea (batang tenggorok).  

Permukaan 

apikal/bagian atas Permukaan lateral 

Permukaan basal/ 

bagian bawah 

Epitel 

Membran dasar 

Jaringan Ikat 

Pembuluh darah Syaraf 

Jaringan Epitel 

Jaringan epitel merupakan jaringan yang melapisi permukaan tubuh dan 

membatasi rongga tubuh. Jaringan ini hampir ditemukan di seluruh permukaan 

tubuh. Jaringan epitel terdiri dari sel-sel yang memadat dan saling 

terikat erat. Pengemasan secara erat / ketat ini memungkinkan epitel 

berfungsi sebagai suatu rintangan yang melindungi sel dari kerusakan 

mekanis, serangan mikroorganisme yang menyusup masuk, dan kehilangan 

cairan. 

Pada permukaan apikal (bagian atas) beberapa jenis jaringan epitel 

terdapat mikrovili (tonjolan dari permukaan sel yang bentuknya seperti 

jari) atau silia. Permukaan basal (bagian bawah) jaringan epitel berikatan 

dengan jaringan ikat. Jaringan epitel dan jaringan ikat yang berada di 

bawahnya dihubungkan oleh membrane dasar yang pada umumnya terdiri dari 

dua lapis, yaitu lamina basalis (lamina basalis adalah lapisan dari 

matriks ekstraseluler yang disekresikan oleh sel epitel, merupakan tempat 

melekatnya sel epitel) dan lamina retikularis (lamina retikularis 

diproduksi oleh sel dari jaringan ikat, terletak di bawah lamina basalis).   

Gambar struktur jaringan 

epitel 
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Dua kriteria yang menjadi dasar pengelompokan epithelium adalah jumlah lapisan sel dan bentuk sel-sel pada permukaan 

bebasnya.  
 

Berdasarkan jumlah lapisan sel 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epitel sederhana / simple 

epithelium terdiri dari 

lapisan sel tunggal 

Epitel berlapis / 

stratified epithelium 

terdiri dari sel-sel 

majemuk yang tersusun 

bertingkat 

Epitel berlapis semu / 

pseudostratified 

epithelium sebenarnya 

berlapis tunggal, tetapi 

terlihat berlapis-lapis 

karena sel-sel itu 

memiliki panjang yang 

Berdasarkan bentuk sel-sel pada permukaan 

bebasnya 

Pipih atau skuamosa (datar 

seperti tegel lantai) 

Kubus atau kuboidal (seperti 

dadu) 

Silindris atau kolumnar 

(seperti bata yang dijejer 

berdiri) 
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Berdasarkan lapisan penyusunnya, jaringan epitel dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:  

 Epitel Pipih Selapis 

 

 

 

 

 

 

 Epitel Pipih Berlapis Banyak 

 

 

 

 

 

 

 Epitel Silindris Selapis 

 

 

 

 

 

Dari penggabungan ciri-ciri bentuk sel dan jumlah lapisan maka akan didapatkan istilah seperti epitel kubus selapis dan 

epitel pipih berlapis. 

Jaringan epitel pipih selapis disusun oleh selapis sel yang berbentuk pipih. Sel-sel 

pada jaringan epitel pipih selapis tersusun sangat rapat. Epitel pipih selapis terdapat 

pada jaringan epitel pembuluh limfe (getah bening), pembuluh darah kapiler, selapus 

pembungkus jantung, paru-paru, alveolus, kapsula Bowman pada nefron ginjal, dan selaput 

perut. Jaringan ini berfungsi dalam proses difusi, osmosis, filtrasi dan sekresi. 

Gambar kapsula Bowman pada nefron ginjal 

Jaringan epitel pipih berlapis banyak disusun oleh lebih dari satu sel yang 

berbentuk pipih. Sel-sel pada jaringan epitel pipih berlapis banyak tersusun sangat 

rapat. Fungsi jaringan ini adalah sebagai pelindung. Jaringan epitel pipih berlapis 

banyak terdapat pada jaringan epitel rongga mulut, rongga hidung, esophagus, telapak 

kaki, dan vagina.  

Gambar epitel di esophagus  

Jaringan epitel silindris selapis disusun oleh selapis sel yang berbentuk silindris. 

Jaringan epitelium ini aktif dalam proses penyerapan(absorbsi) dan sekresi. Jaringan 

epitelium silindris selapis biasanya terdapat pada epitelium kelenjar pencernaan, jonjot 

usus, kantung empedu, lambung (ventrikulus) uterus, dan usus (intestinum).  Jaringan 

epitelium silindris ada yang memiliki silia dan ada juga yang tidak memiliki silia. 

Silia adalah organel sel yang berfungsi sebagai alat bantu pergerakan yang menonjol dari 

sebagian sel. Contoh jaringen epitel silindris selapis bersilia ada pada saluran uterus, 

sedangkan yang tidak bersilia ada pada usus kecil. Pada jaringan epitelium silindris 

selapis  tidak bersilia di usus kecil terdapat sel-sel absortive yang berfungsi untuk 

menyerap nutrisi dan sel-sel goblet yang berfungsi untuk mensekresi lendir atau mucus. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sel
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 Epitel Silindris Berlapis Banyak 

 

 

 

 

 

 

 Epitel Kubus Selapis  

 

 

 

 

 

 

 

 Epitel Kubus Berlapis Banyak 

 

 

 

 

 

Gambar epitel usus kecil  

Jaringan epitel silindris berlapis banyak disusun oleh lebih dari satu lapis sel berbentuk 

silindris. Jaringan epitelium silindris berlapis banyak biasanya terdapat pada jaringan 

epitelium faring, laring, trakea, kelenjar ludah, dan uretra pada laki-laki. Jaringan ini 

banyak berfungsi dalam sekresi dan sebagai pelindung. 

Gambar epitel di uretra pria 

Gambar epitel di tubula nefron 

ginjal 

Jaringan epitel kubus selapis disusun oleh selapis sel berbentuk kubus. Jaringan epitelium 

kubus selapis terdapat pada permukaan ovarium, lensa mata, nefron ginjal, dan kelenjar tiroid. 

Dengan melapisi permukaan berbagai saluran berbagai kelenjar dan organ, sel-sel kuboid 

sederhana mampu memberikan lapisan perlindungan dari abrasi, partikel asing, serangan bakteri 

dan kehilangan air yang berlebihan (karena permeabilitas selektif) ke jaringan di bawahnya. 

Gambar epitel di kelenjar keringat 

Jaringan epitel kubus berlapis banyak disusun oleh lebih dari satu lapis sel berbentuk kubus. 

Jaringan ini terdapat pada epithelium folikel ovarium, permukaan ovarium, testis, saluran 

kelenjar minyak, dan kelenjar keringat pada kulit. Jaringan epitel kubus berlapis banyak 

berfungsi dalam sekresi dan absorbsi, serta melindungi dari gesekan dan pengelupasan.  
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 Epitel Transisional 
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 Epitel berlapis semu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar epitel di kandung kemih 

Jaringan epitel transisional disusun oleh berlapis-lapis sel. Jaringan ini tidak dapat 

dikelompokkan berdasarkan bentuknya karena bentuk jaringan epitel transisi dapat berubah 

dan permukaan lapisannya dapat menggembung. Jaringan epitel transisi terdapat pada epitel 

ureter, saluran pernapasan, dan kandung kemih.  

 

Gambar epitel di trakea 

Epitel berlapis semu (pseudostratified) sebenarnya berlapis tunggal, tetapi terlihat 

berlapis-lapis karena sel-sel itu memiliki panjang yang berbeda-beda. Selain berfungsi untuk 

proses sekresi, epitelium berlapis semu biasanya memiliki silia yang berfungsi untuk 

menggerakkan lapisan tipis mukosa di sepanjang permukaan epitel ini.  Epitelium jenis ini 

biasanya terdapat pada saluran pernafasan, lapisan saluran pada banyak kelenjar, epididimis 

(testis), dan  suatu bagian pada uretra laki-laki.  
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Jaringan ikat terdiri dari matriks dan sel-sel penyusun jaringan ikat.  

 Matriks 

Matriks adalah bahan dasar atau materi dasar tempat sesuatu melekat. Matriks terdiri dari serat-serat dan bahan dasar. 

Serat-serat pengikat pada matriks mengisi rongga antar sel sehingga akan memberi bentuk jaringan. Serat-serat tersebut 

Jaringan Ikat 

Jaringan ikat merupakan jaringan yang paling 

banyak terdapat di dalam tubuh. Jaringan ikat terutama 

berfungsi untuk mengikat dan menyokong jaringan lain. 

Berlawanan dengan jaringan epitel yang sel-selnya 

terkemas rapat, jaringan ikat memiliki kumpulan sel-

sel yang jarang yang tersebar dalam suatu matriks 

ekstraseluler.  

Jaringan ikat memiliki kumpulan sel yang jarang, 

yang tersebar dalam suatu matriks ekstraseluler. 

Matriks tersebut umumnya terdiri atas suatu anyaman 

serat yang tertanam dalam suatu dasar (fondasi) yang 

seragam dan dapat berupa cairan, seperti agar, atau 

padatan. Bentuk sel-sel yang menyusun jaringan ikat 

memiliki berbagai fungsi, yaitu menyokong dan 

memperkuat jaringan lain, melindungi organ tubuh, 
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sangat kuat dan berfungsi menopang jaringan ikat. Matriks terdiri dari beberapa jenis serat, yaitu serat kolagen, serat 

elastin, dan serat retikuler.  

 

a. Serat Berkolagen 

Serat berkolagen terbuat dari kolagen yang merupakan protein yang jumlahnya sekitar 25% dari total protein dalam tubuh. 

Serat berkolagen adalah berkas yang tersusun oleh banyak fibril, tidak elastis, dan seperti tali yang masing-masing 

sebenarnya merupakan berkas yang terdiri dari banyak myofibril. Serat berkolagen bersifat tidak elastis dan tidak mudah 

robek jika ditarik mengikuti panjangnya. Jika kita mencubit dan menarik sebagian kulit bagian belakang telapak tangan kita, 

kolagenlah yang berperan besar dalam menjaga daging itu tidak lepas dari tulang. Serat jenis ini biasanya terdapat pada 

tendon, tulang, dan kulit.  

b. Serat Elastis 

Serat elastis adalah untaian panjang yang terbuat dari protein yang disebut elastin. Serat elastis memberikan suatu sifat 

karet yang melengkapi kekuatan serat berkolagen yang tidak elastis. Ketika kita mencubit bagian belakang telapak tangan kita 

dan kemudian melepaskannya, maka serat elastis akan dengan cepat memulihkan kulit kita ke bentuknya semula. Serat jenis ini 

biasanya terdapat pada pembuluh darah, ligament, dan selaput tulang rawan.  

c. Serat Retikuler 

Serat retikuler adalah serat yang sangat tipis dan bercabang. Serat  ini memiliki sifat yang sama dengan serat kolagen, 

yaitu memiliki sifat kelenturan yang rendah. Serat retikuler ukurannya lebih tipis daripada serat kolagen. Serat retikuler 

terdiri dari kolagen dan dilapisi oleh glikoprotein. Serat ini berfungsi untuk mengikat suatu jaringan ikat dengan jaringan 

ikat lainnya, misalnya pada membrane antara jaringan epithelium dengan jaringan ikat. Serat retikuler terdapat pada hati, 

limpa, dan kelenjar limfe.  
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d. Bahan Dasar 

Bahan dasar jaringan ikat merupakan bahan yang homogeny setengah cair. Bahan ini terdiri dari asam mukopolisakarida. 

Komponen utama asam mukopolisakarida adalah asam hialuronat, yaitu suatu zat yang berfungsi sebagai pengikat air, pelumas, 

dan perendam benturan. Cairan jaringan yang diikat oleh asam hialuronat berfungsi sebagai media yang dilalui oleh bahan 

makanan dan zat-zat buangan antar sel. Semakin banyak asam hialuronat yang terkandung di dalam matriks, maka matriks semakin 

lentur dan semakin banyak air yang diikat. Komponen utam bahan dasar lainnya adalah mukopolisakarida yang mengandung sulfat, 

khususnya kondroitin sulfat. Jika bagian mukopolisakarida sulfat meningkat, matriks menjadi semakin kaku.  

 Sel- Sel Jaringan Ikat 

Jaringan ikat terdiri dari beberapa jenis sel. Sel-sel ini terdapat pada matriks dan bertanggung jawab terhadap serat-serat 

maupun bahan dasar. Beberapa contoh sel jaringan ikat adalah sebagai berikut.  

a. Fibroblas 

Fibroblas merupakan sel jaringan ikat yang berbentuk serat dan berfungsi untuk mensekresikan protein. Pada jaringan ikat, 

sel-sel mesenkim berdiferensiasi menjadi fibroblast yang membentuk matriks.  

b. Sel Lemak 

Sel lemak (sel adipose) adalah sel yang khusus untuk menyimpan lemak. Suatu jaringan ikat disebut jaringan lemak (jaringan 

adipose) jika terdapat sel lemak yang melimpah. Sel lemak mudah dibedakan jika sudah menimbun karena sebelumnya sel lemak 

memiliki fibroblast.  

c. Sel Plasma 

Sel plasma dapat ditemukan dalam jumlah melimpah di bawah membrane epitel yang basah, misalnya pada saluran pencernaan dan 

pernapasan. Sel-sel ini memproduksi antibodi yang khas untuk antigen (protein asing).  

d. Makrofag 
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Makrofag adalah sel jaringan ikat yang bentuknya berubah-ubah. Sel sel makrofag terspesialisasi untuk fagositosis sehingga 

sel-sel ini giat memakan zat-zat buangan, sel-sel mati, dan bakteri. Makrofag terdapat di dekat pembuluh darah.  

e. Sel Tiang 

Sel tiang (mast cell) berfungsi menghasilkan heparin dan histamine. Heparin adalah suatu antikoagulan dari polisakarida. 

Sedangkan histamine adalah suatui zat yang dibebaskan oleh degranulasi sel tiang sebagai reaksi terhadap antigen yang 

sesuai. Heparin berfungsi dalam pembekuan darah, sedangkan histamine berfungsi untuk meningkatkan permeabilitas darah.  

Jaringan ikat terdiri dari berbagai jenis, diantaranya sebagai berikut.  

 Jaringan Ikat Longgar 

Jaringan ikat yang paling banyak terdapat dalam tubuh vertebrata adalah jaringan 

ikat longgar. Jaringan ini mengikatkan epithelium dengan jaringan di bawahnya dan 

berfungsi sebagai bahan pengemas, yang menjaga agar organ tetap berada di 

tempatnya. Jenis jaringan ikat ini dinamai demikian karena serat-seratnya tertenun 

longgar. Jaringan ikat longgar memiliki ketiga jenis serat yang ada: serat 

berkolagen, serat elastis, dan serat retikuler. Di antara sel-sel yang tersebar 

dalam anyaman berserat jaringan ikat longgar tersebut, ada dua jenis yang 

mendominasi: fibroblast dan makrofaga. Fibroblas mensekresikan unsure protein 

serat ekstraseluler. Makrofaga adalah sel amoeboid yang berkeliaran di seluruh 

jaringan serat, yang menelan bakteri dan serpihan-serpihan sel-sel mati melalui 

fagositosis.  

 Jaringan Ikat Berserat/Padat 
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Jaringan ikat berserat adalah jaringan ikat yang padat, karena banyak mengandung 

serat berkolagen. Serat-serat itu tersusun dalam berkas paralel, suatu pengaturan 

yang memaksimalkan kekuatan nonelastis. Kita dapat menemukan jenis jaringan ikat 

ini pada tendon, yang melekatkan otot ke tulang, dan pada ligamen, yang 

menghubungkan tulang dengan tulang lain pada persendian.  

 

 

 

 

 Jaringan Lemak/Adiposa 

Jaringan adiposa adalah bentuk khusus dari jaringan ikat longgar yang menyimpan 

lemak dalam sel-sel adipose yang tersebar di seluruh matriksnya. Jaringan adipose 

melapisi dan menginsulasi tubuh, serta menyimpan molekul-molekul bahan 

bakar(jaringan ini berfungsi sebagai bantalan untuk melindungi organ-organ secara 

mekanis dari benturan, sebagai persediaan cadangan makanan, dan sebagai alat 

pengatur panas dengan cara membantu menjaga suhu badan, terutama pada bayi yang 

baru dilahirkan).  Setiap sel adipose mengandung suatu butiran lemak besar yang 

membengkak ketika lemak disimpan dan akan mengerut ketika tubuh menggunakan lemak 

itu sebagai bahan bakar. Jaringan lemak terdapat di seluruh bagian tubuh, yaitu di 

bawah kulit di sekitar persendian, serta di sekitar organ bagian dalam seperti 

ginjal dan jantung.  
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 Jaringan Tulang Rawan (Kartilago) 

 Jaringan tulang rawan memiliki serat berkolagen yang berlimpah, yang tertanam dalam suatu matriks mirip karet yang 

tersusun atas suatu bahan yang disebut kondroitin sulfat, suatu kompleks protein-karbohidrat. Kondroitin sulfat dan kolagen 

disekresikan oleh kondrosit, sel-sel yang hanya terdapat pada ruangan yang tersebar dalam matriks yang disebut lakuna. Gabungan 

serat berkolagen dan kondroitin sulfat membuat tulang rawan menjadi suatu material penyokong yang kuat namu fleksibel.  

 Manusia memiliki tulang rawan selama tahap perkembangan embrio, tetapi sebagian besar tulang rawan itu digantikan oleh 

tulang sejati ketika embrio tersebut tumbuh dewasa. Namun demikian, kita tetap mempertahankan tulang rawan sebagai penyokong 

yang fleksibel pada lokasi-lokasi tertentu seperti hidung, telinga, trakea (cincin yang memperkuat batang tenggorok), lempengan 

yang bertindak sebagai bantalan antartulang punggung kita, dan tudung pada ujung beberapa tulang sejati.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jaringan tulang rawan dibedakan menjadi tiga macam yaitu, tulang rawan hialin (matriks bening kebiruan , memiliki serabut 

kolagen yang tersebar dalam bentuk anyaman halus dan rapat; contoh pada ujung tulang keras, persendian), tulang rawan fibrosa 
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(matriks gelap dan keruh, mengandung serat kolagen kasar dan tidak teratur; contoh pada ruas tulang belakang), dan tulang rawan 

elastis (matriks berwarna keruh kekuning-kuningan, mengandung serabut elastin dan serabut kolagen; contoh pada epiglotis, daun 

telinga).  

 Jaringan Tulang Sejati 

 

Kerangka yang menyokong tubuh sebagian besar vertebrata terbuat dari 

tulang sejati, yaitu suatu jaringan ikat bermineral. Sel-sel pembentuk tulang 

yang disebut osteoblas mendeposit suatu matriks kolagen, tetapi sel-sel 

tersebut juga menghasilkan ion kalsium, magnesium, dan fosfat yang secara 

kimiawi menyatu dan mengeras di dalam matriks itu menjadi mineral 

hidroksiapatit. Kombinasi mineral yang keras dan kolagen yang fleksibel 

membuat tulang sejati lebih keras daripada tulang rawan tanpa menjadi rapuh.  

 

 Jaringan tulang sejati disusun oleh sel-sel tulang yang disebut osteosit. Osteosit itu dibentuk dari osteoblas. Osteoblas 

adalah sel yang berasal dari fibroblast dan ikut serta dalam pembentukan tulang. Unit dasar tulang disebut sistem havers. 

Sistem havers tersusun dari lamella, lacuna, kanalikuli, dan saluran havers.  

 Lamela adalah lapisan konsentris matriks yang terdiri dari garam mineral dan serat kolagen. Garam mineral berfungsi 

membuat tulang menjadi keras dan serat kolagen berfungsi membuat tulang menjadi kuat. Lakuna adalah suatu ruang kecil di 

antara lamella yang di dalamnya mengandung osteosit. Kanalikuli adalah saluran yang berfungsi menyalurkan makanan dan 

mengeluarkan zat sisa. Saluran havers berisi pembuluh darah dan saraf.  

 Jaringan Darah 
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 Meskipun fungsi darah berbeda dari jaringan ikat lain, namun darah juga memenuhi salah satu kriteria jaringan ikat, yaitu 

memiliki matriks ekstraseluler yang luas. Disini matriks itu berupa cairan yang disebut plasma yang terdiri atas air, garam-

garam, dan berbagai jenis protein terlarut. Di dalam plasma tersuspensi dua macam sel darah, yaitu eritrosit (sel darah 

merah) dan leukosit (sel darah putih), dan fragmen sel yang disebut keping darah (platelet). Sel darah merah membawa 

oksigen; sel darah putih berfungsi dalam pertahanan melawan virus, bakteri, dan penyerang lainnya; dan keping darah atau 

trombosit membantu dalam penggumpalan/pembekuan darah.  

 

 

 

 Jaringan saraf merupakan jaringan yang berperan mengirimkan 

sinyal-sinyal ke seluruh tubuh. Jaringan ini disusun oleh sel-sel 

saraf yang disebut neuron. Neuron memiliki beberapa bagian, yaitu 

dendrite, badan sel, dan akson. Dendrit yaitu penjuluran kearah luar 

Jaringan 
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badan sel yang berperan sebagai penerima sinyal untuk diantarkan 

inti sel ke badan sel. Badan sel yaitu bagian utama neuron yang 

memiliki inti sel. Akson (neurit) merupakan  penjuluran badan sel 

yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal-sinyal dari badan sel ke 

akson pada badan sel neuron lain.  

 Berdasarkan fungsinya, neuron dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu neuron sensorik dan neuron motorik. Neuron sensorik berfungsi 

untuk menerima sinyal dari lingkungan dan mengirimkan ke saraf pusat 

(otak atau sumsum tulang belakang). Neuron motorik berfungsi untuk 

mengirimkan sinyal dari saraf pusat menuju organ lainnya di dalam 

tubuh.  

 Antarsesama saraf dihubungkan oleh akson yang memiliki zona 

yang disebut sinapsis. Di zona ini terdapat neurotransmitter yang 

berperan mengirimkan sinyal-sinyal ke neuron berikutnya. Senyawa 

yang berperan adalah asetat dan kolin yang akan menjadi asetilkolin 

dengan bantuan enzim asetilkolinesterase.  

Jaringan Otot 

 

 

 Jaringan otot terdiri dari sel-sel otot. Jaringan ini bertanggung jawab untuk pergerakan anggota tubuh. Suatu gerakan 

dapat dilakukan oleh jaringan otot melalui mekanisme kontraksi serat kontraktil. Serat kontraktil terdiri dari aktin dan myosin. 

Jaringan 
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Sel-sel yang menyusun jaringan otot memiliki struktur yang khusus. Membran plasma sel otot disebut sarkolema, dan sitoplasmanya 

disebut sarkoplasma. Serat otot disebut myofibril. Setiap myofibril disusun oleh beberapa sarkomer.  

 Dalam tubuh vertebrata terdapat tiga jenis jaringan otot: otot rangka, otot jantung, dan otot polos. 

Otot rangka yang dilekatkan ke tulang oleh tendon, bertanggung 

jawab atas pergerakan tubuh secara sadar. Otot rangka juga 

disebut otot lurik karena pengaturan filamennya yang tumpang 

tindih sehingga memberikan sel-sel itu penampakan berlurik atau 

bergaris di bawah mikroskop. Bekerja dibawah kehendak, reaksi 

terhadap rangsang cepat, dan dapat menimbulkan kelelahan.  

 

 

Otot jantung membentuk dinding kontraktil jantung. Otot ini 

tampak lurik seperti otot rangka, akan tetapi sel otot jantung 

bercabang, dan ujung sel-sel tersebut dihubungkan dengan cakram 

berinterkalar, yang merelai sinyal dari satu sel ke sel lain 

dalam waktu satu denyutan jantung. Bekerja tidak dibawah 

kehendak, reaksi terhadap rangsangan cepat, teratur, dan tidak 

pernah lelah.  
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Otot polos dinamai demikian karena otot ini tidak memiliki 

penampakan berlurik, ditemukan dalam dinding saluran pencernaan, 

kandung kemih, arteri, dan organ internal lainnya. Sel-sel itu 

berbentuk gelendong. Otot polos berkontraksi lebih lambat 

dibandingkan dengan otot rangka, tetapi dapat berkontraksi dalam 

jangka waktu yang lebih lama. Dikontrol oleh jenis saraf yang 

berbeda dari saraf yang mengontrol otot rangka, otot polos 

bertanggung jawab atas aktivitas tubuh tidak sadar, seperti 

gerakan lambung atau penyempitan arteri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : BACA SUMBER AJAR LAIN, SEPERTI BUKU PAKET,   

LKS, DLL.  

SELAMAT BELAJAR  
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Skor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40Total (Y) Y^2

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1296

2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 31 961

3 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 30 900

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 33 1089

5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 32 1024

6 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 24 576

7 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 26 676

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 33 1089

9 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 26 676

10 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 24 576

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 30 900

12 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 25 625

13 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 11 121

14 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 22 484

15 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 25 625

16 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 22 484

17 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 13 169

18 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 18 324

19 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 36

20 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 12 144

21 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 25

14 12 18 8 15 15 9 16 13 17 12 4 5 18 15 7 8 12 13 17 12 16 17 8 15 8 3 15 16 8 10 5 17 2 15 15 10 13 18 13 484 954

12 12 14 6 12 12 9 13 12 14 12 2 4 14 12 6 7 12 12 14 12 13 13 6 13 6 3 13 13 7 7 5 14 2 12 13 7 12 14 12 23,05 419

2 0 4 2 3 3 0 3 1 3 0 2 1 4 3 1 1 0 1 3 0 3 4 2 2 2 0 2 3 1 3 0 3 0 3 2 3 1 4 1

0,65714 0,8 0,64762 0,25714 0,585714 0,586 0,6 0,652 0,729 0,72 0,8 -0,01 0,195 0,648 0,586 0,329 0,395 0,8 0,729 0,719 0,8 0,652 0,581 0,257 0,724 0,257 0,2 0,724 0,652 0,395 0,252 0,333 0,719 0,133 0,586 0,724 0,252 0,729 0,648 0,729

baik B S baik cukup baik baik baik baik B S B S B S negatif jelek baik baik cukup cukup B S B S B S B S baik baik cukup cukup cukup jelek B S baik cukup cukup cukup B S jelek baik B S cukup B S baik B S

0,48276 0,414 0,62069 0,27586 0,517241 0,517 0,31 0,552 0,448 0,59 0,414 0,138 0,172 0,621 0,517 0,241 0,276 0,414 0,448 0,586 0,414 0,552 0,586 0,276 0,517 0,276 0,103 0,517 0,552 0,276 0,345 0,172 0,586 0,069 0,517 0,517 0,345 0,448 0,621 0,448

sedang sedang sedang sukar sedang sedang sedang sedang sedangsedangsedang sukar sukar sedang sedang sukar sukar sedang sedang sedang sedang sedang sedang sukar sedang sukar sukar sedang sedang sukar sedang sukar sedang sukar sedang sedang sedang sedang sedang sedang

0,71144 0,777 0,52497 0,41346 0,610813 0,385 0,582 0,647 0,603 0,48 0,777 0,134 0,288 0,525 0,385 0,282 0 0,777 0,603 0,482 0,777 0,647 0,468 0,206 0,825 0,206 -0,14 0,825 0,647 0,317 0,383 0,186 0,482 0,273 0,385 0,825 0,383 0,591 0,525 0,603

0,367

valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid tidak tidak valid valid tidak tidak valid valid valid valid valid valid tidak valid tidak tidak valid valid tidak valid tidak valid tidak valid valid valid valid valid valid

23,05

19,33

40

0,51

Reliabel

Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai DipakaiDipakaiDipakaiDipakaiDipakaiDipakai Tidak Tidak DipakaiDipakai Tidak Tidak DipakaiDipakaiDipakaiDipakaiDipakaiDipakai Tidak Dipakai Tidak Tidak DipakaiDipakai Tidak Dipakai Tidak Dipakai Tidak DipakaiDipakaiDipakaiDipakaiDipakaiDipakai

no butir soalNo Butir Soal

Daya Beda

Kode

Siswa

UC_1

UC_2

P

Reliabilitas

Vt

k

r11

M

rxy

rtabel

UC_9

UC_3

Keterangan

No

Jumlah

Batas Atas

Batas Bawah

D

Validitas

TK

UC_21

UC_4

UC_5

UC_6

UC_7

UC_8

UC_10

UC_11

UC_12

UC_13

UC_14

UC_16

UC_17

UC_18

UC_19

UC_20

UC_15

Rekap Analisis Butir Soal 
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Lampiran 10. Contoh lembar soal dan jawaban pre-test 
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LEMBAR SOAL POST TEST 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang paling 

benar! 

1. Ditemukan jaringan dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

 Berbentuk pipih, kubus, dan silindris 

 Terletak pada permukaan organ 

 Berfungsi dalam sekresi dan sebagai pelindung (proteksi) 

Jaringan yang dimaksud adalah.... 

a. Saraf 

b. Epitel 

c. Lemak  

d. Ikat 

e. Otot 

2. Perhatikan gambar berikut! 

 

3. Tujuan utama dari stratifikasi atau adanya proses pembentukan banyak 

lapisan pada jaringan epitel adalah untuk meningkatkan.....  

a. Sekresi  

b. Penyerapan  

c. Penebalan membran basal  

d. Difusi  

e. Perlindungan 

4. Epitel yang terlihat berlapis namun kenyataannya tidak berlapis adalah......  

a. Epitel transisional  

b. Epitel berlapis semu  

c. Epitel pipih selapis  

d. Epitel pipih berlapis  

e. Epitel silindris selapis 

X 

Bagian rongga dalam organ yang 

ditunjukkan dengan huruf X pada 

gambar di samping dilapisi oleh 

jaringan... 

a. Epitel pipih berlapis banyak 

b. Epitel kubus berlapis banyak 

c. Epitel pipih selapis  

d. Epitel kubus selapis  

e. Epitel transisional  

 

Lampiran 11. Lembar soal post test, kunci jawaban, dan kisi-kisi soal 
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5.  

 

 

 

 

 

 

6. Perhatikan gambar-paru-paru berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Berikut adalah ciri-ciri jaringan pada hewan. 

A B C 

Merupakan jaringan 

penutup permukaan 

organ 

Bentuk selnya bermacam-

macam (gelendong, jala, 

dan lain-lain) 

Adanya bahan dasar 

Berfungsi melindungi 

jaringan yang terdapat 

di bawahnya 

Berfungsi sebagai 

penggerak alat-alat 

Tubuh 

Berfungsi 

menghubungkan sel-

sel atau organ-organ 

Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan yang tepat adalah …. 

a. C merupakan jaringan epitel 

b. C merupakan jaringan ikat 

c. B merupakan jaringan epitel 

d. A merupakan jaringan otot 

e. A merupakan jaringan ikat 

P 

 

Sel penghasil lendir (ditunjuk 

dengan huruf P) yang tersebar 

diantara sel absorptive pada jaringan 

epitel di usus halus disebut dengan 

sel... 

a. Goblet 

b. Osteoblas 

c. Silia 

d. Osteosit 

e. Mikrovili  

 

Jaringan epitel manakah yang 

memungkinkan terjadinya pertukaran 

gas secara difusi pada alveoli di paru-

paru?  

a. Epitel pipih berlapis banyak  

b. Epitel kubus selapis  

c. Epitel kubus berlapis banyak 

d. Epitel pipih selapis  

e. Epitel silindris selapis  

 

http://budisma.web.id/materi/sma/biologi-kelas-xi/tipe-tipe-dan-fungsi-jaringan-ikat/
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8. Yang bukan merupakan fungsi jaringan ikat, ialah…….  

a. Membungkus organ-organ  

b. Mengangkut zat oksigen dan makanan ke jaringan lain  

c. Melekatkan suatu jaringan ke jaringan lain  

d. Mengisi rongga di antara organ  

e. Penghantar rangsang  

9. Bahan dasar penyusun matriks jaringan ikat yaitu berupa bahan homogen 

setengah cair. Didominasi oleh jenis bahan dasar apakah matriks jaringan 

ikat yang bersifat kaku? 

a. Asam hialuronat 

b. Fosfat 

c. Magnesium 

d. Natrium 

e. Mukopolisakarida sulfat 

10. Jaringan penyusun tubuh manusia ini mempunyai matriks agak keruh 

kekuning-kuningan, terdapat pada daun telinga, saluran eustachius, dan 

epiglotis, serta berfungsi memberikan fleksibilitas dan sokongan. Jaringan 

tersebut adalah... 

a. Jaringan tulang spons 

b. Jaringan ikat padat 

c. Jaringan tulang rawan hialin 

d. Jaringan tulang rawan fibrosa 

e. Jaringan tulang rawan elastis 

11.  Darah dapat berfungsi atau berperan dalam memberantas penyakit 

karena... 

a. Darah mengandung eritrosit 

b. Darah mengandung air 

c. Adanya leukosit 

d. Adanya protein 

e. Adanya garam 

12. Manakah yang menggambarkan jaringan lemak? 

a. Terdiri dari serat-serat yang tertenun longgar dan berfungsi sebagai 

bahan pengemas 

b. Berfungsi untuk menyimpan energi dan sebagai bantalan untuk 

melindungi organ-organ secara mekanis dari benturan 

c. Terdiri dari banyak serat yang menghubungkan tulang dengan tulang 

dan otot dengan tulang 

d. Terdiri dari bahan kaku yang memberikan dukungan struktural 

e. Mengangkut nutrisi dan gas dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh 

lain 
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13. Perhatikan gambar ujung femur (tulang paha) berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Sel-sel jaringan ikat yang berfungsi memakan zat-zat buangan adalah...  

a. Fibroblas  

b. Sel lemak  

c. Sel plasma  

d. Sel tiang  

e. Makrofag  

15.  Dasar yang dipergunakan untuk mengelompokkan jaringan tulang rawan 

menjadi tulang rawan hialin, elastis, dan fibrosa adalah ... 

a. Macam sel tulang rawannya 

b. Kandungan matriksnya 

c. Fungsi tulangnya 

d. Ada tidaknya rongga tulang 

e. Tempat ditemukannya 

16. Manakah yang menggambarkan jaringan ikat longgar?  

a. Terdiri dari serat-serat yang tertenun longgar dan berfungsi sebagai 

bahan pengemas  

b. Terdiri dari banyak serat yang menghubungkan tulang dengan tulang 

dan otot dengan tulang  

c. Terdiri dari bahan kaku yang memberikan dukungan struktural  

d. Mengangkut nutrisi dan gas dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh 

lain  

e. Berfungsi untuk menyimpan energi  

 

 

 

 

 

R 

Bagian dari ujung femur yang ditunjukkan 

dengan huruf R termasuk ke dalam jenis 

jaringan... 

a. Tulang rawan hialin 

b. Tulang rawan elastis 

c. Tulang rawan fibrosa 

d. Tulang spons 

e. Tulang keras 
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17.  

 

 

 

 

 

 

 

18. ......... merupakan jaringan ikat yang berfungsi sebagai alat transportasi di 

dalam tubuh.  

a. Tulang  

b. Darah  

c. Jaringan adiposa  

d. Jaringan otot  

e. Tulang rawan  

19. Jaringan ikat pada gambar di bawah ini yang tersusun dari matriks 

(kolagen dan garam mineral terutama zat kapur) dan sel-sel osteosit, serta 

memiliki fungsi sebagai penyokong tubuh adalah... 

a.        d. 

 

 

 

 

b.        e. 

 

 

 

 

c.   

 

 

 

 

Tendon memiliki fungsi untuk melekatkan 

otot ke tulang. Termasuk ke dalam jenis 

jaringan ikat apakah tendon? 

a. Jaringan ikat padat/ berserat 

b. Jaringan ikat longgar 

c. Jaringan darah 

d. Jaringan kartilago 

e. Jaringan limfa 
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20. Perhatikan ciri jaringan hewan berikut ini: 

1) Berbentuk silinder panjang 

2) Berbentuk gelendong 

3) Inti 1 terletak di tengah 

4) Inti banyak di tepi 

5) Bekerja di luar kesadaran 

6) Menyusun organ-organ pencernaan 

Karakteristik yang dimiliki oleh otot polos adalah: 

a. 1, 2, 3, dan 4 

b. 2, 3, 4, dan 5 

c. 2, 3, 5, dan 6 

d. 3, 4, 5, dan 6 

e. 1, 4, 5, dan 6 

21. Jaringan otot tersusun oleh sel-sel otot yang memanjang dan mengandung 

serabut-serabut halus yang sering disebut... 

a. Diskus interkalaris 

b. Miofibril 

c. Leukosit 

d. Nukleus 

e. Osteosit 

22. Perhatikan gambar jaringan berikut! 

 

 

 

 

 

 

23. Jenis otot apa yang bertanggung jawab dalam proses kontraksi dari saluran 

pencernaan dan arteri?  

a. Otot polos  

b. Otot rangka  

c. Otot lurik  

d. Otot volunter  

e. Otot jantung  

 

 

Jaringan otot pada gambar di 

samping terdapat pada organ ... 

a. Ginjal 

b. Pankreas 

c. Jantung 

d. Hati 

e. Paru-paru 

 



141 

 

 

24. Jaringan otot berikut yang gerakannya tidak dikontrol oleh kehendak yaitu 

otot . . . . 

a. polos  

b. jantung    

c. rangka 

d. a dan b benar 

e. b dan c benar 

25. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Sebuah neuron terdiri dari....  

a. Hanya sebuah badan sel  

b. Hanya dendrit  

c. Hanya akson  

d. Dendrit, badan sel, dan akson  

e. Soma  

27. Perhatikan gambar!  

 

 

 

 

Bagian yang ditunjuk dengan tanda panah berfungsi untuk... 

a. Menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel 

b. Mempercepat transmisi impuls saraf 

c. Membantu menyediakan makanan untuk akson  

d. Menghambat jalan rangsang 

e. Pengatur kegiatan sel saraf 

P 

Berikut ciri-ciri jaringan yang 

ditunjukkan oleh huruf P pada gambar 

di samping yaitu... 

a. Memiliki diskus interkalaris 

b. Bekerja tidak dibawah kehendak, 

reaksi terhadap rangsangan cepat, 

teratur, dan tidak pernah lelah  

c. Bentuk sel berupa gelendong 

dengan satu inti ditengah 

d. Bekerja dibawah kehendak, 

reaksi terhadap rangsang cepat, 

dan dapat menimbulkan 

kelelahan.  

e. Tidak memiliki penampang 

berlurik 
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28. Bagian akson yang tidak tertutup selubung mielin disebut... 

a. Sel schwann 

b. Neurolemma 

c. Nodus ranvier 

d. Dendrit  

e. Sinapsis 

29. Fungsi jaringan syaraf yaitu.....  

a. Sebagai penghalang fisik terhadap invasi dari patogen  

b. Menyokong tubuh 

c. Untuk merasakan rangsangan  

d. Secara fisik mendukung tubuh  

e. Dalam penyerapan nutrisi  

30. Manakah yang tidak termasuk ke dalam empat kategori utama dari 

jaringan hewan?  

a. Otot  

b. Epitel  

c. Ikat  

d. Darah  

e. Syaraf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SELAMAT MENGERJAKAN  
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KUNCI JAWABAN 

1. B 

2. E 

3. E 

4. B 

5. A 

6. D 

7. B 

8. E 

9. E 

10.E 

11.C 

12.B 

13.A 

14.E 

15.B 

16.A 

17.A 

18.B 

19.A 

20.C 

21.B 

22.C 

23.A 

24.D 

25.D 

26.D 

27.A 

28.C 

29.C 

30.D 
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KISI-KISI SOAL 

Nama Sekolah :  SMA N 2 Magelang  

Mata Pelajaran  :  Biologi 

Kelas/Semester :  XI/1 

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 menunjukan 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 tentangilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.  

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di  

sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.  

KD : 3.4Menerapkan konsep tentang keterkaitan hubungan antara struktur sel pada jaringan hewan dengan fungsi organ pada hewan 

berdasarkan hasil pengamatan. 

Indikator Topik 
Tingkatan Berpikir 

No. Soal 
Kunci 

Jawaban C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1. Menjelaskan konsep jaringan hewan Konsep jaringan hewan √   √   1,30,7 B, E,B 

2. Mendeskripsikan struktur jaringan epitel Jaringan epitel √ √ √    2,4,5,6 E,B,A,D 

3. Menjelaskan fungsi jaringan epitel Fungsi jaringan epitel  √     3 E 

4. Mendeskripsikan struktur jaringan otot Jaringan otot √ √     20,21,22 C,B,C 

5. Menjelaskan fungsi jaringan otot Fungsi jaringan otot √ √     23,24,25 A,D,D 

6. Mendeskripsikan struktur jaringan ikat  Jaringan ikat  √ √  √   9,10,12,15,16,19 E,E,B,B,A,A 

7. Menjelaskan fungsi jaringan ikat Fungsi jaringan ikat √ √ √    8,11,13,14,17,18 E,C,A,E,A,B 

8. Mendeskripsikan struktur jaringan saraf Jaringan saraf √      26,28 D,C 

9. Menjelaskan fungsi jaringan saraf Fungsi jaringan saraf √ √     27,29 A,C 
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Lampiran 12. Contoh lembar jawab post test 



146 
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Data Angket Kebutuhan Pengembangan Media Pembelajaran Multimedia Interaktif Jaringan Hewan untuk Siswa Kelas XI di SMAN 2 Magelang 

 

 
Kode Siswa 

 

Pertanyaan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a b c d e a b c d e a b c d a b c a b a b a b a b a b 

Ms. 

Power 

Point 

Buku Game 
Gam

bar 

Video

/Film 
Internet 

Mikr

oskop 

R-01 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

R-02 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

R-03 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

R-04 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 

R-05 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

R-06 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

R-07 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

R-08 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

R-09 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

R-10 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

R-11 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

R-12 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

R-13 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

R-14 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

R-15 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

R-16 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

R17 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 

R-18 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

R-19 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

R-20 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

R-21 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

R-22 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

R-23 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

R-24 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

R-25 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

R-26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

R-27 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 

R-28 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

R-29 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

R-30 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Jumlah 22 10 24 0 17 0 24 10 1 27 13 2 20 0 14 9 0 30 3 24 21 30 2 30 3 30 0 7 3 1 11 15 2 2 

Persentase 

(%) 
73 33 80 0 56 0 80 33 3 90 43 6 66 0 46 30 0 100 10 80 70 100 6 100 10 100 0 23 10 3 36 50 6 6 

Keterangan jawaban angket:

1a=buku teks 2a=charta 3a=video 4a=multimedia interaktif 5a=PPT 6a=guru 7a=di sekolah 8a=pembelajaran di kelas 9a=ya

1b=modul 2b=gambar/poster 3b=film 4b=web blog 5b=flash 6b=siswa 7b=di rumah 8b=individual learning 9b=tidak

1c=LKS 2c=foto 3c= slide PPT dengan tape 4c=game komputer

1d=majalah/koran 2d=torso 3d=TV

1e=LDS 2e=slide PPT
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Lampiran 14. Lembar validasi/penilaian multimedia interaktif jaringan hewan 

sebagai suplemen pembelajaran oleh pakar media 
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Perhitungan Skor Validasi Media 

P = 
   

  
  1    

P = 
  

  
  1    

P = 97,7% (sangat layak
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Lampiran 15. Lembar validasi/penilaian multimedia interaktif jaringan hewan 

sebagai suplemen pembelajaran oleh pakar materi 
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Perhitungan Skor Validasi Materi 

Skor validasi materi 

P = 
   

  
  1    

P = 
  

  
  1    

P = 94,2% (sangat layak) 
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KISI-KISI LEMBAR LEMBAR PENILAIAN SISWA TERHADAP MULTIMEDIA 

INTERAKTIF (MMI) JARINGAN HEWAN SEBAGAI SUPLEMEN 

PEMBELAJARAN 

 

No. Indikator No Item 
Penggolongan 

pernyataan 

1. Mengetahui kejelasan tombol navigasi 1 Positif 

2. 
Mengetahui kejelasan kalimat pada 

MMIjaringan hewan 
2 Positif 

3. Mengetahui ketepatan ukuran huruf 3 Positif 

4. 
Mengetahui apakah pernyataan dalam MMI 

jaringan hewan mudah dipahami 
4 Positif 

5. 

Mengetahui apakah gambar dan keterangan 

dalam MMI jaringan hewan menarik, mudah 

dipahami, dan membimbing siswa 

memahami materi 

5,6,7 Positif 

6. 
Mengetahui kepaduan warna dalam MMI 

jaringan hewan 
8 Positif 

7. 
Mengetahui apakah MMI jaringan hewan 

secara umum menarik 
9 Positif 

8. 
Mengetahui kesesuaian materi dengan 

tingkat SMA 
10 Positif 

9. 
Mengetahui interaktifitas MMI jaringan 

hewan 
11 Positif 

10. 

Mengetahui apakah MMI jaringan hewan 

cocok untuk digunakan dalam pembelajaran 

mandiri siswa 

12 Positif 

11. 

Mengetahui apakah MMI jaringan hewan 

cocok untuk digunakan dalam pembelajaran 

klasikal di sekolah 

13 Positif 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 16. Kisi-kisi lembar penilaian siswa saat uji skala terbatas atau uji 

keterterapan 
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Lampiran 17. Lembar penilaian siswa saat uji skala terbatas / uji keterterapan 
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Analisis Hasil Belajar Siswa Kelas XI MIA 1 

No. 
Kode 

Siswa 
Skor Pretest Nilai Pretest 

Skor 

Posttest 

Nilai 

Posttest 
N-gain Kategori Ketuntasan 

1 C-01 19 63,33333333 23 76,6666667 0,36 Sedang Tuntas 

2 C-02 15 50 16 53,3333333 0,07 Rendah 
Tidak 

Tuntas 

3 C-03 21 70 28 93,3333333 0,78 Tinggi Tuntas 

4 C-04 17 56,66666667 27 90 0,77 Tinggi Tuntas 

5 C-05 17 56,66666667 27 90 0,77 Tinggi Tuntas 

6 C-06 12 40 28 93,3333333 0,89 Tinggi Tuntas 

7 C-07 22 73,33333333 28 93,3333333 0,75 Tinggi Tuntas 

8 C-08 25 83,33333333 30 100 1,00 Tinggi Tuntas 

9 C-09 23 76,66666667 27 90 0,57 Sedang Tuntas 

10 C-10 19 63,33333333 24 80 0,45 Sedang Tuntas 

11 C-11 23 76,66666667 27 90 0,57 Sedang Tuntas 

12 C-12 17 56,66666667 30 100 1,00 Tinggi Tuntas 

13 C-13 21 70 27 90 0,67 Sedang Tuntas 

14 C-14 22 73,33333333 27 90 0,63 Sedang Tuntas 

15 C-15 22 73,33333333 27 90 0,63 Sedang Tuntas 

16 C-16 19 63,33333333 27 90 0,73 Tinggi Tuntas 

17 C-17 24 80 27 90 0,50 Sedang Tuntas 

18 C-18 15 50 24 80 0,60 Sedang Tuntas 

19 C-19 22 73,33333333 30 100 1,00 Tinggi Tuntas 

20 C-20 17 56,66666667 29 96,6666667 0,92 Tinggi Tuntas 

21 C-21 24 80 25 83,3333333 0,17 Rendah Tuntas 

22 C-22 21 70 30 100 1,00 Tinggi Tuntas 

23 C-23 20 66,66666667 29 96,6666667 0,90 Tinggi Tuntas 

24 C-24 21 70 29 96,6666667 0,89 Tinggi Tuntas 

25 C-25 18 60 30 100 1,00 Tinggi Tuntas 

26 C-26 21 70 29 96,6666667 0,89 Tinggi Tuntas 

27 C-27 22 73,33333333 27 90 0,63 Sedang Tuntas 

28 C-28 25 83,33333333 28 93,3333333 0,60 Sedang Tuntas 

Rata-rata 20,14 67,14 27,14 90,48 0,70 Sedang 
 

KETUNTASAN KLASIKAL 

(%) 
96,43 

JUMLAH SISWA TUNTAS 27 

 

 

 

 

 

Kategori Jumlah Persentase N-gain Siswa 

Tinggi (g > 0,7) 15 54 

Sedang (0,7 ≥ g ≥ 0,3) 11 39 

Rendah (g < 0,3) 2 7 

Jumlah 28 100 

Lampiran 18. Analisis hasil belajar siswa  
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Analisis Hasil Belajar Siswa Kelas XI MIA 2 

No. Nama 
Skor 

Pretest 

Nilai 

Pretest 

Skor 

Posttest 

Nilai 

Posttest 
N-gain Kategori Ketuntasan 

1 A-01 12 40,00 21 70,00 0,50 Sedang Tidak Tuntas 
2 A-02 21 70,00 28 93,33 0,78 Tinggi Tuntas 
3 A-03 21 70,00 27 90,00 0,67 Sedang Tuntas 
4 A-04 14 46,67 22 73,33 0,50 Sedang Tidak Tuntas 
5 A-05 23 76,67 28 93,33 0,71 Tinggi Tuntas 
6 A-06 18 60,00 29 96,67 0,92 Tinggi Tuntas 
7 A-07 21 70,00 28 93,33 0,78 Tinggi Tuntas 
8 A-08 19 63,33 30 100,00 1,00 Tinggi Tuntas 
9 A-09 24 80,00 29 96,67 0,83 Tinggi Tuntas 
10 A-10 24 80,00 30 100,00 1,00 Tinggi Tuntas 
11 A-11 17 56,67 27 90,00 0,77 Tinggi Tuntas 
12 A-12 25 83,33 26 86,67 0,20 Rendah Tuntas 
13 A-13 21 70,00 29 96,67 0,89 Tinggi Tuntas 
14 A-14 25 83,33 29 96,67 0,80 Tinggi Tuntas 
15 A-15 22 73,33 30 100,00 1,00 Tinggi Tuntas 
16 A-16 13 43,33 20 66,67 0,41 Sedang Tidak Tuntas 
17 A-17 20 66,67 23 76,67 0,30 Sedang Tuntas 
18 A-18 18 60,00 21 70,00 0,25 Rendah Tidak Tuntas 
19 A-19 23 76,67 30 100,00 1,00 Tinggi Tuntas 
20 A-20 21 70,00 23 76,67 0,22 Rendah Tuntas 
21 A-21 20 66,67 27 90,00 0,70 Sedang Tuntas 
22 A-22 22 73,33 27 90,00 0,63 Sedang Tuntas 
23 A-23 14 46,67 28 93,33 0,88 Tinggi Tuntas 
24 A-24 21 70,00 26 86,67 0,56 Sedang Tuntas 
25 A-25 22 73,33 29 96,67 0,88 Tinggi Tuntas 
26 A-26 19 63,33 28 93,33 0,82 Tinggi Tuntas 
27 A-27 21 70,00 29 96,67 0,89 Tinggi Tuntas 

Rata-rata 20,04 66,79 26,81 89,38 0,70 Sedang   
KETUNTASAN KLASIKAL (%) 85,19 

JUMLAH SISWA TUNTAS 23 

 

Kategori Jumlah Persentase N-gain Siswa 

Tinggi (g > 0,7) 16 59 

Sedang (0,7 ≥ g ≥ 0,3) 8 30 

Rendah (g < 0,3) 3 11 

Jumlah 27 100 
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KISI-KISI LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS SISWA 

No. Indikator 
No 

item 

Penggolongan 

pernyataan 

1.  

Mengetahui kemampuan siswa dalam 

mengoperasikan komputer 
 

 

1 

Positif 

Mampu mengoperasikan media pembelajaran  

2.  
Mengetahui apakah siswa mampu berpikir kritis 

2 Positif 
Menjawab pertanyaan dari teman dan guru 

3.  

Mengetahui apakah siswa mampu bekerja 

kelompok dengan baik  

 

3 
Positif 

a. Aktif berdiskusi dengan teman kelompok 

dalam menjawab kuis yang ada dalam 

media pembelajaran 

b. Aktif menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang ada dalam media 

pembelajaran. 

4 

4.  

Mengetahui apakah siswa mampu berkomunikasi 

dengan baik 
 

 

5 Positif 
a. Mengemukakan pendapat pada teman 

kelompoknya dalam kegiatan diskusi. 

b. Mendengarkan pendapat teman atau 

penjelasan guru. 
6 

5.  

Mengetahui kemampuan siswa dalam 

memanajemen 

7 

Positif 

a. Mampu menjelaskan kembali pada anggota 

kelompok tentang materi yang ada dalam 

media pembelajaran 

b. Memanajemen kelompok untuk belajar 

menggunakan media pembelajaran dengan 

serius 

8 

6.  

Mengetahui kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan masalah 
9 Positif 

Mampu menjawab pertanyaan evaluasi pada media 

pembelajaran 

7.  

Mengetahui kemampuan siswa dalam 

mengevaluasi diri 

10 Positif 
Mampu mengungkapkan apa saja yang diperoleh 

dari kegiatan belajar mengajar dengan bantuan 

media pembelajaran multimedia interaktif jaringan 

hewan. 

 

 

 

Lampiran 19. Kisi-kisi lembar observasi aktivitas siswa dan rubrik penilaian aktivitas siswa 
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RUBRIK PENILAIAN AKTIVITAS SISWA 

No. Indikator Skor Kriteria 

1.  Mampu 

mengoperasikan 

media 

pembelajaran 

dengan baik 

4 

3 

 

2 

1 

Jika dapat mengoperasikan media pembelajaran sendiri 

Jika dapat mengoperasikan media pembelajaran dengan 

bantuan teman atau guru 

Jika tidak dapat mengoperasikan media pembelajaran 

Jika tidak berusaha untuk mengoperasikan media 

pembelajaran 

2.  Menjawab  

pertanyaan dari 

teman dan guru 

dengan baik dan 

benar. 

4 

3 

2 

1 

Jika dapat menjawab dengan benar 

Jika jawaban yang diungkapkan kurang benar 

Jika jawaban yang diungkapkan salah 

Jika tidak berusaha untuk menjawab pertanyaan 

3.  Aktif berdiskusi 

dengan teman 

kelompok dalam 

menjawab kuis 

yang ada dalam 

media 

pembelajaran. 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Jika sangat aktif berdiskusi dengan teman kelompok 

untuk menjawab kuis 

Jika cukup aktif berdiskusi dengan teman kelompok 

untuk menjawab kuis 

Jika kurang aktif berdiskusi dengan teman kelomppok 

untuk menjawab kuis 

Jika tidak ikut berdiskusi dan pasif dalam kelompok  

4.  Aktif 

menyelesaikan 

permasalahan-

permasalahan yang 

ada dalam media 

pembelajaran. 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Jika sangat aktif dalam menyelesaikan permasalahan 

dalam media pembelajaran 

Jika cukup aktif dalam menyelesaikan permasalahan 

dalam media pembelajaran 

Jika kurang aktif dalam menyelesaikan permasalahan 

dalam media pembelajaran 

Jika pasif dalam menyelesaikan permasalahan dalam 

media pembelajaran 

5.  Mengemukakan 

pendapat pada 

teman 

kelompoknya 

dalam kegiatan 

diskusi. 

4 

3 

2 

1 

Jika sangat aktif dalam mengemukakan pendapat 

Jika cukup aktif dalam mengemukakan pendapat 

Jika kurang aktif dalam mengemukakan pendapat 

Jika pasif dalam mengemukakan pendapat 

 

6.  Mendengarkan 

pendapat teman 

atau penjelasan 

guru. 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Jika selalu mendengarkan pendapat teman atau 

penjelasan guru 

Jika sering mendengarkan pendapat teman atau 

penjelasan guru 

Jika jarang mendengarkan pendapat teman atau 

penjelasan guru 

Jika tidak pernah mendengarkan pendapat teman atau 
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penjelasan guru 

 

7.  Mampu 

menjelaskan 

kembali pada 

anggota kelompok 

tentang materi 

yang ada dalam 

media 

pembelajaran. 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Jika semua anggota kelompok mampu menjelaskan 

kembali pada anggota kelompok  

Jika sebagian besar anggota kelompok mampu 

menjelaskan kembali pada anggota kelompok 

Jika separuh anggota kelompok mampu menjelaskan 

kembali pada anggota kelompok 

Jika semua anggota kelompok tidak mampu 

menjelaskan kembali pada anggota kelompok 

8.  Memanajemen 

kelompok untuk 

belajar 

menggunakan 

media 

pembelajaran 

dengan serius 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Jika semua anggota kelompok serius saat belajar 

menggunakan media pembelajaran 

Jika sebagian besar anggota kelompok serius saat 

belajar menggunakan media pembelajaran 

Jika separuh anggota kelompok serius saat belajar 

menggunakan media pembelajaran 

Jika semua anggota kelompok tidak serius saat belajar 

menggunakan media pembelajaran 

 

 

9.  Mampu menjawab 

pertanyaan 

evaluasi pada 

media 

pembelajaran 

dengan baik.  

4 

 

3 

2 

1 

Jika dapat menjawab dengan benar semua pertanyaan 

evaluasi 

Jika sebagian besar pertanyaan terjawab dengan benar 

Jika sebagian kecil pertanyaan terjawab dengan benar 

Jika tidak mampu menjawab semua pertanyaan dengan 

benar 

10.  Mampu 

mengungkapkan 

apa saja yang 

diperoleh dari 

kegiatan belajar 

mengajar dengan 

bantuan media 

pembelajaran 

multimedia 

interaktif jaringan 

hewan. 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

Jika mampu mengungkapkan kelebihan dan kekurangan 

selama pembelajaran 

Jika kurang mampu mengungkapkan kelebihan dan 

kekurangan selama pembelajaran 

Jika sangat kurang mampu mengungkapkan kelebihan 

dan kekurangan selama pembelajaran 

Jika tidak mampu mengungkapkan kelebihan dan 

kekurangan selama pembelajaran 
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Lampiran 20. Contoh lembar observasi aktivitas siswa 
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Nama 

Pertemuan pertama 

Σ1 

Pertemuan kedua 

Σ2 Rata-rata Persentase Kriteria Aspek penilaian aktivitas Aspek penilaian aktivitas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A-1 4 1 2 3 3 4 4 3 2 4 30 4 1 1 2 2 4 4 4 4 1 27 28,5 71,25 Tinggi 

A-2 4 1 1 4 2 3 4 3 3 3 28 4 1 3 2 2 4 4 4 4 2 30 29 72,5 Tinggi 

A-3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 36 4 1 3 4 4 4 4 4 4 3 35 35,5 88,75 Sangat tinggi 

A-4 4 1 3 3 3 4 4 4 4 3 33 4 1 3 3 3 4 4 4 4 2 32 32,5 81,25 Sangat tinggi 

A-5 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 35 4 1 4 4 3 3 4 4 4 2 33 34 85 Sangat tinggi 

A-6 4 1 2 4 4 3 4 4 4 3 33 4 4 3 3 2 4 4 4 4 2 34 33,5 83,75 Sangat tinggi 

A-7 4 1 3 4 2 4 4 4 3 4 33 4 1 2 3 4 4 4 4 3 3 32 32,5 81,25 Sangat Tinggi 

A-8 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 35 4 1 3 2 4 4 4 4 3 3 32 33,5 83,75 Sangat tinggi 

A-9 4 1 4 4 4 3 4 4 3 2 33 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 33 33 82,5 Sangat tinggi 

A-10 4 1 4 3 3 4 4 4 3 3 33 4 1 3 4 2 4 4 4 3 2 31 32 80 Tinggi 

A-11 4 1 4 4 3 4 4 3 3 2 32 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 35 33,5 83,75 Sangat tinggi 

A-12 4 1 1 2 4 4 4 3 3 3 29 4 1 3 4 2 4 4 4 3 4 33 31 77,5 Tinggi 

A-13 4 1 1 4 3 3 4 3 3 3 29 4 1 3 3 1 4 4 4 3 2 29 29 72,5 Tinggi 

A-14 4 1 3 4 2 4 4 3 3 3 31 4 1 4 3 2 4 4 4 3 3 32 31,5 78,75 Tinggi 

A-15 4 1 4 4 4 3 4 4 3 3 34 4 1 3 4 3 3 4 4 3 4 33 33,5 83,75 Sangat tinggi 

A-16 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 35 4 1 3 3 3 4 4 4 3 3 32 33,5 83,75 Sangat tinggi 

A-17 4 1 3 3 1 4 4 4 3 2 29 4 4 2 4 2 4 4 4 3 2 33 31 77,5 Tinggi 

A-18 4 2 4 3 2 4 4 4 3 2 32 4 1 2 4 4 4 4 4 3 3 33 32,5 81,25 Sangat tinggi 

A-19 4 1 4 1 4 4 4 4 3 2 31 4 1 3 3 3 4 4 4 3 2 31 31 77,5 Tinggi 

A-20 4 1 3 4 4 4 4 4 2 4 34 4 1 3 3 1 4 4 4 2 2 28 31 77,5 Tinggi 

A-21 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 36 4 1 2 2 2 3 4 4 3 2 27 31,5 78,75 Tinggi 

A-22 4 1 3 4 3 3 4 4 3 4 33 4 1 3 2 3 4 4 4 3 2 30 31,5 78,75 Tinggi 

A-23 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 37 4 1 4 3 4 3 4 4 3 3 33 35 87,5 Sangat tinggi 

A-24 4 1 4 4 4 4 4 3 3 3 34 4 2 2 3 2 4 4 4 4 2 31 32,5 81,25 Sangat Tinggi 

A-25 4 1 2 3 3 4 4 3 3 2 29 4 1 3 4 2 3 4 4 4 2 31 30 75 Tinggi 

A-26 4 1 2 4 4 3 4 3 3 3 31 4 1 2 2 2 4 4 4 4 3 30 30,5 76,25 Tinggi 

A-27 4 1 2 3 3 4 4 3 2 4 30 4 1 1 2 2 4 4 4 4 1 27 28,5 71,25 Tinggi 

A-28 4 1 1 4 2 3 4 3 3 3 28 4 1 3 2 2 4 4 4 4 2 30 29 72,5 Tinggi  

AKTIVITAS SISWA KELAS XI MIA 1 
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Nama 

Pertemuan pertama 

Σ1 

Pertemuan kedua 

Σ2 Rata-rata Persentase Kriteria Aspek penilaian aktivitas Aspek penilaian aktivitas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A-1 4 1 3 2 2 4 4 4 4 2 30 4 1 1 4 2 3 4 3 3 3 28 29 72,5 Tinggi 

A-2 4 1 3 4 4 4 4 4 4 3 35 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 36 35,5 88,75 Sangat tinggi 

A-3 4 1 3 3 3 4 4 4 4 2 32 4 1 3 3 3 4 4 4 4 3 33 32,5 81,25 Sangat Tinggi 

A-4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 36 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 35 35,5 88,75 Sangat tinggi 

A-5 4 1 3 3 2 4 4 4 4 2 31 4 1 2 4 4 3 4 4 4 3 33 32 80 Tinggi 

A-6 4 1 2 3 4 4 4 4 3 3 32 4 1 3 4 2 4 4 4 3 4 33 32,5 81,25 Sangat Tinggi 

A-7 4 3 3 2 4 4 4 4 3 3 34 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 35 34,5 86,25 Sangat tinggi 

A-8 4 1 2 3 3 4 4 4 3 3 31 4 1 4 4 4 3 4 4 3 2 33 32 80 Tinggi 

A-9 4 4 3 4 2 4 4 4 3 2 34 4 1 4 3 3 4 4 4 3 3 33 33,5 83,75 Sangat tinggi 

A-10 4 1 3 3 3 4 4 4 3 3 32 4 1 4 4 3 4 4 3 3 2 32 32 80 Tinggi 

A-11 4 1 3 4 2 4 4 4 3 4 33 4 1 1 2 4 4 4 3 3 3 29 31 77,5 Tinggi 

A-12 4 1 3 3 1 4 4 4 3 2 29 4 1 1 4 3 3 4 3 3 3 29 29 72,5 Tinggi 

A-13 4 1 4 3 2 4 4 4 3 3 32 4 1 3 4 2 4 4 3 3 3 31 31,5 78,75 Tinggi 

A-14 4 1 3 4 3 3 4 4 3 4 33 4 1 4 4 4 3 4 4 3 3 34 33,5 83,75 Sangat tinggi 

A-15 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 35 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 35 35 87,5 Sangat tinggi 

A-16 4 1 2 4 2 4 4 4 3 2 30 4 1 3 3 1 4 4 4 3 2 29 29,5 73,75 Tinggi 

A-17 4 1 2 4 4 4 4 4 3 3 33 4 2 4 3 2 4 4 4 3 2 32 32,5 81,25 Sangat Tinggi 

A-18 4 1 3 3 3 4 4 4 3 2 31 4 1 4 1 4 4 4 4 3 2 31 31 77,5 Tinggi 

A-19 4 1 3 3 1 4 4 4 2 2 28 4 1 3 4 4 4 4 4 2 4 34 31 77,5 Tinggi 

A-20 4 1 2 2 2 3 4 4 3 2 27 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 36 31,5 78,75 Tinggi 

A-21 4 1 3 2 3 4 4 4 3 2 30 4 1 3 4 3 3 4 4 3 4 33 31,5 78,75 Tinggi 

A-22 4 2 4 3 4 3 4 4 3 3 34 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 37 35,5 88,75 Sangat tinggi 

A-23 4 1 2 3 2 4 4 4 4 2 30 4 1 4 4 4 4 4 3 3 3 34 32 80 Tinggi 

A-24 4 1 3 4 2 3 4 4 4 2 31 4 1 2 3 3 4 4 3 3 2 29 30 75 Tinggi 

A-25 4 1 2 2 2 4 4 4 4 3 30 4 1 2 4 4 3 4 3 3 3 31 30,5 76,25 Tinggi 

A-26 4 1 1 2 2 4 4 4 4 1 27 4 1 2 3 3 4 4 3 2 4 30 28,5 71,25 Tinggi 

A-27 4 1 3 2 2 4 4 4 4 2 30 4 1 1 4 2 3 4 3 3 3 28 29 72,5 Tinggi  

AKTIVITAS SISWA KELAS XI MIA 2 
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KISI-KISI ANGKET TANGGAPAN GURU TERHADAP MULTIMEDIA 

INTERAKTIF (MMI) JARINGAN HEWAN SEBAGAI SUPLEMEN 

PEMBELAJARAN 

 

No. Indikator No Item 
Penggolongan 

pernyataan 

1. 

Mengetahui apakah multimedia 

interaktif jaringan hewan membantu 

guru dalam mengajarkan materi 

jaringan hewan.  

1 Positif 

2. 

Mengetahui apakah multimedia 

interaktif jaringan hewan 

mempermudah siswa memahami materi 

jaringan hewan. 

2 Positif 

3. 

Mengetahui apakah guru setuju bila 

multimedia interaktif jaringan hewan 

dijadikan sebagai suplemen 

pembelajaran 

3, 4, 5, 6  Positif 

4. 
Mengetahui apakah soal evaluasi yang 

digunakan sesuai untuk tingkat SMA 
7 Positif 

5. 

Mengetahui apakah MMI jaringan 

hewan cocok untuk digunakan dalam 

pembelajaran mandiri siswa 

8 Positif 

6. 

Mengetahui apakah pokok materi 

jaringan hewan yang terdapat dalam 

media pembelajaran ini sesuai dengan 

KI dan KD yang terdapat dalam 

Kurikulum 2013 

9 Positif 

7. 

Mengetahui apakah MMI jaringan 

hewan cocok untuk digunakan dalam 

pembelajaran klasikal di sekolah 

10 Positif 

8. 
Mengetahui interaktifitas MMI jaringan 

hewan 
11 Positif 

9. 

Mengetahui apakah guru terarik 

mengajar dengan memanfaatkan 

multimedia interaktif jaringan hewan 

sebagai media pembelajaran 

12 Positif 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 22. Kisi-kisi angket tanggapan guru 
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Lampiran 23. Angket tanggapan guru saat uji skala luas atau uji pemakaian 
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171 

 

 

KISI-KISI ANGKET TANGGAPAN SISWA TERHADAP MULTIMEDIA 

INTERAKTIF (MMI) JARINGAN HEWAN SEBAGAI SUPLEMEN 

PEMBELAJARAN 

 

No. Indikator No Item 
Penggolongan 

pernyataan 

1. 

Mengetahui apakah siswa mudah memahami 

materi jaringan hewan dengan bantuan 

multimedia interaktif jaringan hewan.   

1 Positif 

2. 

Mengetahui apakah siswamudah mengingat 

materi jaringan hewan setelah belajar 

dengan menggunakan multimedia interaktif 

jaringan hewan.  

2 Positif 

3. 

Mengetahui apakah siswa dapat menemukan 

konsep materi jaringan hewan sendiri 

dengan belajar menggunakan multimedia 

interaktif jaringan hewan 

3 Positif 

4. 

Mengetahui apakah MMI jaringan hewan 

cocok digunakan sebagai suplemen 

pembelajaran 

4,5,6 Positif 

5. 

Mengetahui apakah siswa menjadi lebih 

paham  setelah belajar dengan menggunakan 

MMI jaringan hewan 

7 Positif 

6. 
Mengetahui apakah soal evaluasi MMI 

jaringan hewan mudah dipahami 
8 Positif 

7. 

Mengetahui ketertarikan siswa belajar 

dengan menggunakan multimedia interaktif 

jaringan hewan 

9, 10  Positif 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampiran 24. Kisi-kisi angket tanggapan siswa 
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Lampiran 25. Contoh angket tanggapan siswa saat uji skala luas atau uji pemakaian 
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Nama 
Item 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A-1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

A-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-3 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-4 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

A-5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-6 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

A-7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-10 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

A-11 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

A-12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-14 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 

A-15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-18 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

A-19 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

A-20 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 

A-21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-23 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-24 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 

A-25 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 

A-26 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 

A-27 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

A-28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Skor 27 24 21 28 20 27 25 22 28 28 

Persentase(%) 96,4285714 85,71428571 75 100 71,428571 96,428571 89,2857143 78,5714286 100 100 

Kriteria Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik Baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik 
Sangat baik 

Rata-rata Skor 25 

Rata-rata persentase 89,28571429 

Tanggapan SiswaXI MIA 1 terhadap Penerapan Multimedia Interaktif Jaringan Hewan sebagai Suplemen Pembelajaran 
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Nama 
Item 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A-1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 

A-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

A-4 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

A-5 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 

A-6 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

A-7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

A-10 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

A-11 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 

A-12 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-14 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 

A-15 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

A-16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-17 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

A-18 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-24 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

A-25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

A-26 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

A-27 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 

Skor 27 23 15 27 25 25 25 27 24 23 

Persentase(%) 100 85,1851852 55,55556 100 92,5925926 92,592593 92,592593 100 88,8888889 85,1851852 

Kriteria Sangat baik Sangat baik Baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik 

Rata-rata Skor 24,1 

Rata-rata persentase 89,25925926 

 

Tanggapan SiswaXI MIA 2 terhadap Penerapan Multimedia Interaktif Jaringan Hewan sebagai Suplemen Pembelajaran 
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Lampiran 27. Surat ijin melaksanakan penelitian 
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Lampiran 28. Surat keterangan telah melaksanakan penelitian 
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Lampiran 29. Dokumentasi  

DOKUMENTASI PENELITIAN 

   

 

 

 

 

    

 

 

 

Laboratorium komputer yang digunakan 

untuk pembelajaran dengan multimedia 

interaktif jaringan hewan 

Siswa yang sedang berusaha menyelesaikan 

kuis jaringan ikat 

 

Diusahakan setiap siswa belajar dengan 1 komputer. Siswa tetap duduk 

berdekatan dengan teman satu kelompoknya 

Guru membimbing siswa dalam 

menggunakan media 

Siswa yang sedang menyelesaikan soal evaluasi 

dalam multimedia interaktif jaringan hewan 
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Siswa berdiskusi saat menggunakan 

multimedia interaktif jaringan hewan 

Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

 

Siswa mengerjakan soal pre-test 

 

Siswa mengerjakan soal post test 
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Storyline Media Pembelajaran 

1. Halaman pertama yang akan terbuka saat aplikasi multimedia interaktif jaringan hewan diaktifkan 

adalah halaman intro. Halaman intro hanya muncul saat suplemen pembelajaran baru dibuka. 

Tampilan pertama pada halaman intro adalah form registrasi atau form login sederhana, yaitu siswa 

diminta memasukkan nama. Kemudian setelah memasukkan nama, siswa diminta mengarahkan 

kursor pada gambar tombol enter di layar dan meng‟klik‟ mouse. Setelah itu akan tampak pada layar 

monitor hitungan mundur dari 5 hingga 1, dan selanjutnya pada layar monitor akan muncul ucapan 

“Selamat Datang di Multimedia Interaktif Jaringan Hewan” yang diiringi oleh musik instrumental. 

 
Tampilan halaman intro dalam multimedia interaktif jaringan hewan 

2. Halaman menu multimedia interaktif ini berisi berbagai pilihan menu yang bisa dibuka apabila 

tombol menu di klik. Selama penggunaan multimedia interaktif ini siswa akan diiringi dengan alunan 

musik latar. Bila siswa ingin mematikan alunan musik, siswa dapat menekan tombol yang mengatur 

alunan musik latar. Cara mematikan alunan musik, yaitu dengan mengarahkan kursor pada tombol 

kontrol musik ( ), kemudian „klik‟ mouse hingga gambar tombol kontrol musik berubah menjadi 

gambar diam atau silent (  ).  

 
Tampilan halaman menu 

 

 

 

 

 

Lampiran 30. Storyline media pembelajaran 
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3. Halaman “Tujuan Penggunaan Media” multimedia interaktif ini berisi penjabaran poin-poin tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai.  

 
Tampilan halaman tujuan penggunaan media 

 

4. Berikut merupakan peta konsep dari materi jaringan hewan yang akan ditampilkan pada halaman 

materi dari multimedia interaktif jaringan hewan.  

 
Gambar peta konsep materi di dalam multimedia interaktif jaringan hewan 
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Sebelum masuk pada bagian materi inti dalam multimedia interaktif jaringan hewan, terdapat video 

mengenai tingkat organisasi makhluk hidup. Narasi dari video berbentuk teks dan juga audio.  

 
Tampilan video tingkat organisasi makhluk hidup 

Kemudian pada halaman selanjutnya terdapat penjelasan dari tingkatan organisasi makhluk hidup 

yang lebih rinci. Penjelasan akan muncul saat siswa mengklik level dari tingkatan organisasi makhluk hidup 

pada gambar.  

 
Contoh tampilan saat level jaringan dipilih 

Halaman selanjutnya merupakan halaman jenis-jenis jaringan hewan. Siswa dapat memilih jenis 

jaringan yang ingin dipelajari dengan mengklik salah satu gambar jaringan hewan.  

 
Tampilan halaman jenis-jenis jaringan hewan 

Pada multimedia interaktif ini, bagian materi, yaitu informasi yang berisi konsep disajikan dengan 

perpaduan teks, gambar, dan foto.  
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Contoh tampilan materi jaringan epitel 

Pada saat yang tepat, yaitu ketika dianggap bahwa siswa selaku pengguna telah membaca, 

menginterpretasikan dan menyerap konsep, maka akan muncul kuis. Di dalam multimedia interaktif jaringan 

ini terdapat empat kuis, yaitu kuis jaringan epitel, kuis jaringan ikat, kuis jaringan otot, dan kuis jaringan 

syaraf. Bentuk dari kuis ini berupa mencocokkan suatu gambar atau foto dengan jawaban yang telah 

disediakan. Jika jawaban atau respon siswa benar, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang lebih 

mendalam dari materi yang dikuiskan. Jika jawaban atau respon siswa salah, maka siswa harus mengulang 

mengerjakan kuis, atau siswa dapat mengklik tombol pembahasan bila ingin mengetahui jawaban yang 

benar.  

 
Contoh tampilan kuis dalam multimedia interaktif jaringan hewan 
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Contoh tampilan pembahasan kuis dalam multimedia interaktif jaringan hewan 

5. Saat tombol „keluar‟ pada halaman aplikasi di „klik‟, maka akan muncul kotak konfirmasi yang berisi 

pertanyaan “apakah xx akan keluar dari aplikasi ini?” Pada tampilan ini siswa diberi pilihan “ya” 

atau “tidak”. Apabila siswa memilih untuk keluar dari aplikasi maka siswa dapat mengarahkan 

kursor pada tombol “ya” dan meng‟klik‟ mouse. Sedangkan apabila siswa memilih untuk tidak 

keluar dari aplikasi atau tetap menggunakan aplikasi, maka siswa dapat mengarahkan kursor pada 

tombol “tidak” dan meng‟klik‟ mouse. Jadi selain di halaman utama, tombol „keluar‟ juga tersedia di 

halaman aplikasi (di halaman menu, halaman tujuan, halaman materi, halaman evaluasi, halaman 

profil, dan halaman referensi). Jika di halaman utama tombol „keluar‟ akan menutup program secara 

otomatis, lain halnya dengan tombol „keluar‟ yang berada di halaman aplikasi. 

 
Tampilan kotak konfirmasi keluar dari aplikasi dalam multimedia interaktif jaringan hewan 

 

6. Kemudian apabila siswa sudah mempelajari dan memahami konsep jaringan hewan yang tersedia 

pada multimedia interaktif, maka siswa dapat mengevaluasi pemahamannya dengan mengerjakan 

soal-soal evaluasi. Soal-soal evaluasi ini merupakan serangkaian pertanyaan yang merupakan tes 

untuk mengukur tingkat pemahaman siswa atas konsep atau materi yang telah dipelajari.  
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Contoh tampilan soal evaluasi dalam multimedia interaktif jaringan hewan 

 

7. Referensi dari video, materi, dan gambar dapat dilihat pada menu referensi. Identitas pembuat media 

dapat dilihat pada menu profil.  

 
Contoh tampilan referensi dalam multimedia interaktif jaringan hewan 

 

 
Tampilan profil dalam multimedia interaktif jaringan hewan
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