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PENGEMBANGAN TURFUTUM SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN 

INTERAKTIF UNTUK MEMBANTU SISWA LEBIH FOKUS DALAM 

BELAJAR BIOLOGI 

 

Abstrak 

Biologi merupakan salah satu mata pelajaran yang terdapat pada SMP dan termasuk 

dalam bagian dari mata pelajaran IPA. Berdasarkan observasi di SMP Negeri 1 

Ngargoyoso media pembelajaran yang digunakan masih belum interaktif, yaitu 

berupa power point dan buku paket pelajaran sehingga fokus belajar siswa masih 

kurang. Untuk itu diperlukan media pembelajaran yang lebih inovatif. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengembangkan aplikasi media pembelajaran interaktif untuk 

meningkatkan fokus belajar siswa. Penelitian ini menggunakan metode  Research and 

Development dengan model pengembangan ADDIE (Analysis-Design-Development-

Implementation-Evaluation). Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII di SMP 

Negeri 1 Ngargoyoso. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan 

observasi, angket dan test siswa. Teknik analisis data dengan menghitung persentase 

kelayakan dari hasil angket. Hasil dari penelitian diperoleh sebagai berikut : 1) Rata-

rata persentase hasil dari ahli materi adalah 87.50% yang termasuk dalam kategori 

sangat layak; 2) Rata-rata persentase hasil dari ahli media adalah 76.17% yang 

termasuk dalam kategori layak; 3) Rata-rata hasil dari respon siswa adalah 88.8% 

yang termasuk dalam kategori sangat layak. Simpulan dalam penelitian ini adalah 

aplikasi media pembelajaran IPA Biologi berbasis multimedia interaktif ini layak 

digunakan dalam mata pelajaran IPA Biologi materi struktur dan fungsi tumbuhan. 

Kata Kunci : Media Pembelajaran Interaktf, IPA SMP, Construct2. 

 

 

Abstrac 

Biology is one of the subjects in junior high school and it is included in the part of 

science subjects. Based on observations in SMP Negeri 1 Ngargoyoso the learning 

media used are still not interactive, namely power point and lesson package books so 

that the focus of student learning is still lacking. For this reason, more innovative 

learning media are needed. This study aims to develop interactive learning media 

applications to improve student learning focus. This study used the Research and 

Development method with the ADDIE (development model Analysis-Design-

Development-Implementation-Evaluation). The research subjects were the VIII grade 

students of SMP Negeri 1 Ngargoyoso. Data collection techniques in the study were 

carried out by observation, questionnaires and student tests. Data analysis techniques 

by calculating the percentage of feasibility from the results of the questionnaire. The 

results of the study were obtained as follows: 1) The average percentage of results 

from material experts was 87.50% which was included in the very feasible category; 

2) The average percentage of results from media experts is 76.17% which is included 

in the feasible category; 3) The average result of the student response is 88.8% which 

is included in the very feasible category. The conclusion of this study is the 

application of Biology-based science learning media for Biology that is suitable for 

used in Biology science subjects in material structure and function of plants. 

Keywords : Interactive Learning Media, Science of Junior High School, Construct2. 
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1. PENDAHULUAN 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di sekolah atau madrasah harus mampu 

memberikan bekal kepada siswa agar mereka dapat hidup serasi sesuai dengan 

perkembangan zamannya (Sigit, 2017). Biologi merupakan salah satu mata 

pelajaran yang terdapat pada SMP dan termasuk dalam bagian dari mata 

pelajaran IPA. Salah satu materi yang termasuk dalam mata pelajaran biologi 

yaitu Struktur dan Fungsi Tumbuhan. 

Berdasarkan wawancara dengan guru mata pelajaran Biologi di SMP 

Negeri 1 Ngargoyoso. Media yang digunakan dalam pembelajaran masih 

belum interaktif yaitu berupa power point dan buku paket pelajaran. Kegiatan 

pembelajaran dengan media buku menjadikan kegiatan belajar mengajar 

menjadi kurang menarik dan siswa pasif dalam belajar (Risqy, 2018). Media 

tersebut sudah termasuk dalam media yang baik untuk digunakan dalam 

pembelajaran, tetapi masih membutuhkan inovasi agar lebih menarik lagi. 

Diperlukan media pembelajaran berupa produk multimedia yang dapat 

meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa, memfokuskan perhatian 

siswa, menjadikan siswa aktif dalam proses pembelajaran (Panca, 2014). 

Contohnya dengan menampilkan simulasi dari fungsi-fungsi bagian 

tumbuhan. Media merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan 

proses pembelajaran di sekolah karena dapat membantu proses penyampaian 

informasi dari guru kepada siswa ataupun sebaliknya (Arda, 2015). Media 

pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu mengajar, melainkan 

juga sebagai sumber belajar bagi peserta didik (Dimas, 2018). 

Penelitian terdahulu oleh Sanjaya (2016) terkait media pembelajaran 

IPA berupa video animasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi 

kurangnya daya minat siswa dalam belajar. Kelebihan dari media ini adalah 

inovatif, karna menggunakan animasi yang menarik. Tetapi karena media ini 

adalah video animasi, jadi interaksi siswa dengan materi dalam media masih 

kurang. Untuk itu peneliti membuat media pembelajaran interaktif yang mana 

siswa dapat berinteraksi dengan materi dalam media. 
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Dalam proses pembelajaran membutuhkan media pembelajaran yang 

mendukung kegiatan belajar mengajar (Nurliyah, 2019). Menurut penjelasan 

dari guru yang bersangkutan, kendala yang dialami saat kegiatan belajar 

mengajar yaitu fokus siswa dalam mendengarkan pembelajaran di dalam kelas 

masih kurang. Contohnya siswa masih gaduh dan tidak memperhatikan guru 

ketika pembelajaran berlangsung, sehingga hasil belajar siswa juga masih 

kurang. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud untuk mengembangkan 

sebuah aplikasi media pembelajaran berbasis multimedia interaktif. 

Multimedia merupakan integrasi dari dua atau lebih format media seperti 

teks, gambar, grafik, suara, animasi, dan video (Kokom, 2018). Penggunaan 

multimedia dalam proses belajar mengajar mempengaruhi hasil belajar siswa 

yang lebih tinggi (Nurliyah, 2019). Media pembelajaran dibuat lebih inovatif 

agar siswa semakin tertarik untuk belajar. 

Media pembelajaran interaktif yang dikembangkan memuat mata 

pelajaran biologi materi Struktur dan Fungsi Tumbuhan untuk kelas VIII. 

Media ini memuat materi, video, dan latihan soal. Media pembelajaran 

interaktif ini diharapkan dapat membantu siswa untuk fokus dalam kegiatan 

belajar di dalam kelas. Sehingga hasil belajar siswa akan meningkat. 

2. METODE 

2.1 Pengembangan Aplikasi 

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian dan Pengembangan atau Research 

and Develpoment (R&D). Model pengembangan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah model ADDIE. Barokati dan Annas (2013), berpendapat 

bahwa Model ADDIE yaitu singkatan Analysis-Design-Development-

Implementation-Evaluation, merupakan salah satu model yang menjadi pedoman 

dalam mengembangkan pembelajaran yang dinamis, efektif, dan mendukung 

pembelajaran itu sendiri. Terdapat 5 tahapan pada pengembangan perangkat 

lunak menggunakan model ADDIE seperti pada gambar 1 yaitu Analisis, 

Perancangan, Pengembangan, Implementasi, Evaluasi. 
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Gambar 1. Konsep ADDIE 

Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam model pengembangan 

Waterfall pada penelitian ini, antara lain sebagai berikut: 

1) Analisis  

Analisis dilakukan dengan wawancara bersama guru mata pelajaran 

biologi. Analisis Kebutuhan merupakan kegiatan untuk menganalisa 

kekurangan dan kebutuhan dari objek penelitian 

2) Perancangan 

Tahap ini dilakukan perancangan desain dan pembuatan activity 

diagram yang akan dikembangkan. Activity diagram ditunjukkan pada 

gambar 2. 
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Gambar 2. Activity diagram 

Terdapat 3 menu utama dalam media pembelajaran ini, yaitu (1) Materi 

dan Simulasi, (2) Video, (3) Latihan Soal. Dari tampilan awal masuk ke 

menu utama, yang mana dalam menu utama terdapat beberapa menu 

yaitu materi, video dan latihan soal. Dari ketiga menu tersebut, dapat 

menuju tampilan utama secara langsung jika diinginkan. Khusus untuk 

menu latihan, dapat kembali ke tampilan utama jika nilai sudah keluar.  

3) Pengembangan 

Pengembangan merupakan proses pembuatan aplikasi sesuai dengan 

desain atau rancangan yang sudah dibuat. 

4) Implementasi 

Aplikasi media pembelajaran diimplementasikan kepada siswa kelas 

VIII SMP. 

5) Evaluasi 

Evaluasi dilihat dari hasil belajar atau nilai siswa setelah menggunakan 

aplikasi media pembelajaran ini. 
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2.2 Pengumpulan Data 

Untuk menguji kelayakan media diperlukan beberapa aspek instrumen 

penilaian untuk menggambarkan kondisi pada media tersebut. Angket untuk 

ahli materi dan ahli media terdiri dari beberapa aspek. 

1) Ahli Media 

Terdapat 4 aspek untuk validasi ahli media, yaitu aspek efisiensi 

yang mencakup tentang pengoperasian media, aspek tampilan yang 

mencakup tentang desain media, aspek kualitas teknis yang mencakup 

tentang isi media, dan aspek perangkat lunak yang mencakup tentang 

penggunaan dan penerapan media. 

2) Ahli Materi 

Terdapat 2 aspek untuk validasi ahli materi, yaitu aspek 

pembelajaran yang mencakup tentang kesesuaian dengan silabus dan 

aspek isi yang mencakup tentang kesesuaian materi pembelajaran. 

3) Respon Siswa 

Angket siswa terdiri dari 5 pertanyaan yang diisi oleh siswa. Berisi 

tentang bagaimana pendapat siswa setelah menggunakan media interaktif. 

Pertanyaan untuk siswa adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. Instrumen Penilaian Siswa 

No.                          Pertanyaan                                   S   SS   TS     STS 

1. Apakah belajar IPA menggunakan aplikasi 

media pembelajaran menyenangkan? 

    

2. Apakah media pembelajaran ini mudah untuk 

digunakan/dioperasikan? 

    

3. Apakah media pembelajaran tersebut berisi 

gambar, teks, dan animasi yang menarik? 

    

4. Apakah mudah memahami materi struktur 

dan fungsi tumbuhan dengan menggunakan 

aplikasi media pembelajaran? 

    

5. Apakah dengan menggunakan aplikasi media 

pembelajaran anda  merasa bersemangat dan 

termotivasi dalam belajar IPA? 
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2.3 Teknik Analisis Data 

Data hasil angket ahli media, ahli materi, dan siswa akan diproses dan 

dijadikan hasil akhir presentase. Rumus (1) yang digunakan diambil dari 

Dian Cahyo (2015) sebagai berikut : 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘𝑎𝑛 (%) =
Skor yang diobservasi

Skor yang diharapkan
 x 100% …………    (1) 

Setelah didapatkan hasil persentasenya, kemudian ditentukan hasil kelayakan 

produk berdasarkan tabel skala persentasi yang diambil dari Iis Ernawati & 

Totok Sukardiyono (2017) sebagai berikut : 

Tabel 2. Persentase Kelayakan 

Persentase Pencapaian      Interprestasi 

81 – 100 Sangat Layak 

61 – 80 Layak 

41 – 60 Cukup Layak 

21 – 40 Tidak Layak 

0 – 21 Sangat Tidak Layak 

Dari tabel 3 dapat dijabarkan bahwa skala 0% sampai 21% termasuk dalam 

kategori sangat tidak layak, skala 21% sampai 40% termasuk dalam kategori 

tidak layak, skala 41% sampai 60% termasuk dalam kategori cukup layak, 

skala 61% sampai 80% termasuk dalam kategori layak, dan skala 81% 

sampai 100% termasuk dalam kategori sangat layak. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Aplikasi 

Selanjutnya adalah tahap pembuatan media. Produk dibuat berdasarkan hasil 

perancangan desain. Berikut ini adalah hasil dari pembuatan produk : 
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Gambar 3. Halaman Awal 

Gambar 3 merupakan tampilan awal media. Pada tampilan ini terdapat 

judul dari media. Terdapat juga tombol info profil dan juga start untuk 

masuk ke materi. Judul dari media diletakkan di bagian atas agar mudah 

terbaca oleh pengguna, karna judul merupakan aspek penting dalam media 

ini. Sedangkan tombol start dan info diletakkan di tengah atau di bawah 

judul agar mudah ditemukan atau mudah digunakan.  

Gambar 4. Halaman Menu 

Gambar 4 merupakan menu dari media pembelajaran ini. Terdapat 3 menu 

yaitu materi, video dan soal latihan. Pada pojok kiri atas terdapat tombol 

back untuk kembali ke tampilan awal. Back diletakkan di pokok kiri atas 

agar penataan dan peletakan tombol terlihat rapi. Sedangkan ketiga tombol 

menu diletakkan di bagian tengah dan diberi warna yang berbeda dengan 
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background agar pengguna mudah memahami dan mudah menggunakan 

menu tersebut. 

(a) Gambar 5. Halaman Materi Awal    (b) Gambar 6. Halaman Materi 

Gambar 5 merupakan halaman materi, dimana ketika tombol materi pada 

halaman menu di klik maka akan masuk ke halaman ini. Pada halaman ini 

terdapat gambar tumbuhan dengan bagian-bagiannya yaitu akar, batang, 

daun dan bunga. Ketika kursor diarahkan ke salah satu bagian tumbuhan, 

maka bagian tersebut akan membesar, disini letak interaktif dari media ini. 

Ketika salah satu bagian di klik makan akan muncul penjelasan dari 

bagian tersebut dalam bentuk tulisan berjalan seperti pada gambar 6. 

Gambar 7. Halaman Simulasi 

Tampilan pada gambar 7 ini terdapat penjelasan dan video simulasi fungsi 

dari salah satu bagian tumbuhan. Video simulasi berupa animasi 2D.  
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Gambar 8. Halaman Menu Video 

Gambar 8 merupakan halaman menu video, terdapat 3 video yang dapat 

dipilih. Jika di klik salah satunya maka akan masuk ke bagian video.  

Gambar 9. Halaman Soal 

Gambar 9 merupakan halaman soal dimana satu halaman untuk satu soal. 

Terdapat 20 soal dalam media ini.  

Gambar 10. Halaman Skor 
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Gambar 10 merupakan halaman skor, setelah 20 soal selesai dikerjakan 

maka secara otomatis akan langsung keluar skornya. 

3.2 Validasi Aplikasi 

Tahap validasi dilakukan untuk menguji kelayakan media dan materi sebelum 

diterapkan kepada siswa. 

a) Validasi Ahli Media

Penilaian ahli media dilakukan oleh dosen Universitas Muhammadiyah

Surakarta berjumlah 2 orang dosen. Hasil dari penilaian tersebut ialah

sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Validasi Ahli Media 

              

Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata dari aspek efisiensi ialah 

84.38% yang termasuk dalam kategori sangat layak, rata-rata dari aspek 

tampilan ialah 70.31% yang termasuk dalam kategori layak, rata-rata dari 

aspek kualitas teknis ialah 68.75% yang termasuk dalam kategori layak, 

dan rata-rata dari aspek perangkat lunak ialah 81.25% yang termasuk 

dalam kategori sangat layak. Secara keseluruhan rata-rata dari penilaian 

ahli media ialah 76.17% yang termasuk dalam kategori layak. 

b) Validasi Ahli Materi

Penilaian ahli materi dilakukan oleh guru IPA di SMP Negeri 1

Ngargoyoso berjumlah 4 orang guru. Hasil dari penilaian tersebut ialah

sebagai berikut :

Resp/Aspek    Ahli Media 1    Ahli Media 2          Rata-rata 

Efisiensi 81,25% 87,50% 84,38% 

Tampilan 65,63% 75% 70,31% 

Kualitas 62,50% 75% 68,75% 

Software 68,75 93,75% 81,25% 
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Tabel 4. Hasil Validasi Ahli Materi 

Resp/Aspek  Ahli 

Materi 1 

Ahli 

Materi 2 

Ahli 

Materi 3 

Ahli 

Materi 4 

Rata-

Rata 

Pembelajaran  91,67% 79,17% 91,67% 79,17% 85,42% 

Isi 91,67% 94,44% 88,89% 83,33% 89,58% 

Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata dari aspek 

pembelajaran ialah 85.42% yang termasuk dalam kategori sangat layak, 

rata-rata dari aspek isi ialah 89.58% yang termasuk dalam kategori sangat 

layak. Secara keseluruhan rata-rata dari penilaian ahli materi ialah 

87.50% yang termasuk dalam kategori sangat layak. 

c) Uji Coba Terhadap Siswa

Pengujian media dilakukan di SMP Negeri 1 Ngargoyoso pada kelas VIII

E yang berjumlah 31 orang. Hasil penilaian media dari angket siswa

adalah sebagai berikut :

Sis

wa 

Aspek Jumlah 

Persent

ase 

Penggun

aan 

Kemuda

han 

Operasio

nal 

Kemenari

kan 

Konten 

Kemuda

han 

Pemaha

man 

Motiv

asi 

1 4 4 4 4 3 95% 

2 3 4 4 3 3 85% 

3 4 4 3 3 3 85% 

4 4 4 4 4 3 95% 

5 4 4 3 3 3 85% 

6 3 4 3 3 3 80% 

7 4 4 4 4 3 95% 

8 3 3 3 4 3 80% 

9 4 4 3 4 3 90% 

10 3 3 4 3 3 80% 
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11 4 4 4 4 3 95% 

12 4 4 4 4 3 95% 

13 3 3 3 4 3 80% 

14 4 4 4 4 4 100% 

15 4 3 4 4 3 90% 

16 4 3 4 4 4 95% 

17 3 4 3 3 3 80% 

18 4 3 3 3 3 80% 

19 3 3 3 3 3 75% 

20 4 4 4 4 3 95% 

21 3 3 3 2 3 70% 

22 4 3 4 4 4 95% 

23 4 4 4 3 3 90% 

24 4 4 4 4 3 95% 

25 4 3 3 3 3 80% 

26 4 3 4 4 4 95% 

27 4 3 4 4 3 90% 

28 4 3 4 4 4 95% 

29 4 3 4 4 4 95% 

30 4 3 3 2 3 75% 

31 4 4 4 4 3 95% 

Rata- Rata 88% 

Pada gambar diatas ditunjukkan diagram dari hasil perhitungan angket 

penilaian siswa yang dilakukan oleh 31 orang siswa. Secara keseluruhan 

rata-rata dari penilaian siswa ialah 88% yang termasuk dalam kategori 

sangat layak. 
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d) Perbandingan Hasil

Subjek uji coba merupakan 32 siswa kelas VIII di SMPN 1 Ngargoyoso

yang merupakan siswa terpilih. Hasil perbandingan hasil belajar siswa

adalah seperti pada gambar 3.

Gambar 11. Hasil Perbandingan 

Diagram diatas merupakan hasil belajar siswa, diagram warna biru 

menunjukkan hasil belajar sebelum menggunakan media pembelajaran 

interaktif dan warna merah hasil belajar setelah menggunakan aplikasi 

media pembelajaran interaktif. Hasil perbandingan diperoleh rata-rata 

hasil belajar siswa sebelum menggunakan media pembelajaran 

interaktifadalah 92.33, dan rata-rata hasil belajar siswa setelah 

menggunakan aplikasi media pembelajaran interaktif adalah 99.03. Dari 

hasil diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil belajar siswa 

menggunakan aplikasi media pembelajaran lebih tinggi dibandingkan 

dengan hasil belajar siswa menggunakan metode ceramah.  

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil perhitungan angket didapatkan hasil sebagai berikut : 1) Rata-

rata persentase hasil dari ahli materi adalah 87.50% yang termasuk dalam 

kategori sangat layak; 2) Rata-rata persentase hasil dari ahli media adalah 

76.17% yang termasuk dalam kategori layak; 3) Rata-rata hasil dari penilaian 
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siswa adalah 88% yang termasuk dalam kategori sangat layak. Dari hasil 

perhitungan tersebut, aplikasi media pembelajaran berbasis multimedia interaktif 

IPA Biologi ini layak digunakan dalam pembelajaran. 
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