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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran alat peraga
tiga dimensi audiovisual pada konsep struktur kulit kelas XI SMA dan
mendeskripsikan kualitasnya jika ditinjau dari aspek validitas. Penelitian ini
merupakan penelitian dan pengembangan (research and development) dengan
menggunakan
model
penelitian
pengembangan
ADDIE.
Penelitian
pengembangan ini melalui beberapa tahap yaitu analysis (analisis kurikulum,
analisis karakteristik siswa, analisis materi, analisis sarana dan prasarana),
design (perancangan media dan buku panduan), development (penyusunan
instrumen dan validasi aspek media dan materi), implementation dan evaluation.
Berdasarkan hasil penelitian pengembangan media pembelajaran alat peraga
tiga dimensi audiovisual pada struktur kulit diketahui bahwa penilaian validitas
aspek media dikategorikan sangat valid dan validitas aspek materi dikategorikan
valid. Dengan hasil tersebut maka media pembelajaran alat peraga tiga dimensi
audiovisual pada konsep struktur kulit dinyatakan valid, untuk digunakan siswa
kelas XI SMA.
Kata kunci: Alat Peraga, Tiga Dimensi, Struktur Kulit
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PENDAHULUAN
Pendidikan di Indonesia selalu dikembangkan demi meningkatkan
ketercapaian tujuan pendidikan. Kurikulum 2013 sebagai kurikulum terbaru
sekaligus penyempurna kurikulum yang sebelumnya dianggap sesuai dengan
perkembangan peserta didik. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada aspek
saintifik. Kemendikbud (2013) memberikan konsepsi tersendiri bahwa pendekatan
ilmiah

(scientific

mengamati,

approach)

menanya,

dalam

pembelajaran

mencoba/menggali

mencakup

komponen

informasi/eksperimen,

menalar/mengasosiasiakan, dan menyajikan/mengkomunikasikan. Keberhasilan
dalam suatu pembelajaran ditentukan oleh tercapainya tujuan pembelajaran.
Proses pembelajaran di kelas berperan banyak dalam pencapaian tujuan
pembelajaran. Namun, keberhasilan di kelas dipengaruhi oleh berbagai faktor
antara lain adalah guru dan siswa. Di samping kondisi fisik dan psikis sang guru
yang harus prima, kemampuan guru dalam memilih strategi yang tepat sangat
mempengaruhi aktivitas dan efektivitas belajar di kelas begitupun dalam
pemilihan dan penggunaan media yang sesuai. Sementara itu cara belajar siswa
berbeda-beda, sebagian lebih cepat memahami melalui media visual, sedangkan
sebagian ada juga yang melalui media audio, media cetak, media audio visual dan
sebagainya.
Media pembelajaran audiovisual adalah salah satu media pembelajaran
yang mengaitkan indera penglihatan dan pendengaran, semakin banyak indera
yang terlibat di dalam proses belajar, maka semakin banyak informasi yang
terekam di dalam ingatan siswa, asumsi tersebut membuat media audiovisual
dapat menjadikan pembelajaran menjadi lebih bermakna (Asikin, 2018: 197).
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Sejalan dengan kurikulum 2013 yang diterapkan di sekolah yang akan
diteliti, bahwa dalam proses pembelajaran saat ini harus menggunakan pendekatan
student center learning yang menuntut siswa untuk lebih aktif. Guru yang
bertugas sebagai mediator semestinya berusaha lebih kreatif menyediakan media
yang sesuai agar membuat siswa tertarik dan lebih aktif dalam proses
pembelajaran.
Hasil wawancara dengan beberapa siswa kelas XI disimpulkan bahwa
kebanyakan siswa sudah pernah mempelajari struktur kulit di jenjang Sekolah
Menengah Pertama (SMP), namun sedikit siswa yang memahami dengan baik
mengenai kulit tersebut. Rata-rata siswa mengalami kesulitan mempelajarinya
disebabkan oleh nama-nama latin dari reseptor kulit yang sulit dihapalkan, nama
bagian lapisan-lapisan kulit, dan ada juga yang disebabkan karena media yang
kurang menggambarkan secara jelas.
Sedangkan, berdasarkan observasi di lapangan media pembelajaran biologi
yang ada di SMA Negeri I Tanjungpinang, media pembelajaran

kulit yang

tersedia masih berupa penampang kulit yang terbuat dari gipsum, hanya saja
belum ada yang dapat menggambarkan atau mengilustrasikan reseptor pada kulit
dengan basis tiga dimensi yang dilengkapi dengan audiovisual. Sehingga peneliti
tertarik melakukan penelitian dengan menciptakan dan mengembangkan media
pembelajaran alat peraga tiga dimensi audiovisual organ kulit yang dibuat secara
jelas dan mudah dipahami oleh siswa dengan melibatkan indera lebih banyak
sehinga pesan dan konsep yang ingin dicapai dapat tersampaikan dan dipahami
dengan baik oleh siswa dan pembelajaran menjadi lebih bermakna.
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METODE PENELITIAN
Tulisan ini dikembangknan sebagai bagian dari hasil penelitian R&D yang
dilakukan oleh penulis. Metode penelitian dan pengembangan yang digunakan
adalah model ADDIE. Berikut prosedur penelitian ADDIE:

Gambar1. Prosedur Penelitian
Untuk validitas instrumen yang digunakan berupa angket validasi. Data
yang diperoleh berupa isian angket mengenai validitas media alat peraga tiga
dimensi audiovisual pada konsep struktur kulit yang diperoleh dari dua ahli yaitu
ahli materi dan ahli media.
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Instrumen ini digunakan untuk melihat kelayakan media dan materi oleh
dosen. Adapun kisi-kisi angket validasi ahli materi dan ahli media dapat dilihat
pada Tabel 1. dan Tabel 2.
Tabel 1. Kisi-kisi penulisan instrumen pengembangan media alat peraga tiga
dimensi audiovisual pada struktur kulit aspek materi
Komponen
Penilaian
Kesesuaian

Kelengkapan
Kemudahan
Kejelasan

Indikator
Tujuan pembelajaran
KI dan KD
Kurikulum
Kebutuhan siswa
Penggunaan evaluasi dengan
tujuan pembelajaran
Alat evaluasi
Kedalaman materi
Kemudahan untuk dipahami
kejelasan uraian materi
Soal atau alat evaluasi

Sumber : Modifikasi dari Wahono (2006) dan Asyhar dalam Fuada (2015: 856)
Tabel 2. Kisi-kisi penulisan instrumen pengembangan media alat peraga tiga
dimensi audiovisual pada aspek media
No
1.

2
3.

Komponen
Penilaian
Tampilan
visual

Indikator

Bentuk
Garis
Ruang
Tekstur
Warna
Audio
Kualitas suara
Kejelasan
Pemanfaatan Interaktif
media
Kesederhanaan
Keaslian
Keseimbangan
Penekanan
Keterpaduan
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Untuk mendapatakan atau memenuhi kriteria tersebut dengan
menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:
1) Rentang skor dimulai dari 1-5
2) Kriteria terbagi menjadi empat tingkat yaitu, sangat valid, valid, cukup
valid, kurang valid, dan tidak valid
3) Rentangan skor dibagi menjadi lima kelas interval.
Tabel 3. Kriteria Penetapan Tingkat Validitas
No
Nilai
Kriteria
1
86% < x ≤ 100%
Sangat Valid
2
76% < x ≤ 85%
Valid
3
60% < x ≤ 75%
Cukup Valid
4
55% < x ≤ 59 %
Kurang Valid
5
0% < x ≤ 54 %
Tidak Valid
Sumber: Adaptasi dari Purwanto (2012: 103)
HASIL
Hasil penilaian validator terhadap media alat peraga tiga dimensi
audiovisual pada struktur struktur disajikan dalam Tabel 4. berikut ini:
Tabel 4. Hasil Validasi Aspek Materi dan Aspek Media
No.

Validator

Hasil

Keterangan

Aspek Materi
1

Validator I

74%

Cukup Valid

2

Validator II

92%

Sangat Valid

83%

Valid

Rata-rata

Aspek Media
1

Validator I

86%

Sangat Valid

2

Validator II

91%

Sangat Valid

88%

Sangat Valid

Rata-rata
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Hasil didapatkan dengan perhitungan rumus pada Microsoft Excel.
Berdasarkan penilaian dari validator, didapatkan rata-rata presentase pada aspek
materi sebesar 83%. Dengan menyesuaikan pada kriteria yang ditetapkan oleh
Purwanto (2012: 103), media alat peraga tiga dimensi audiovisual struktur kulit
yang dikembangkan termasuk dalam kriteria valid dengan sedikit revisi.
Sedangkan pada aspek media diperoleh hasil presentase sebesar 88% dengan
kriteria sangat valid dengan sedikit revisi.
PEMBAHASAN
Kesimpulan yang dipilih oleh validator media I yaitu layak diujicobakan
sedangkan validator media II menyatakan layak diujicobakan dengan sedikit
revisi. Pada aspek tampilan visual media alat peraga tiga dimensi audiovisual
sudah layak digunakan karena bentuk alat peraga, garis, ruang, tekstur serta
pemilihan warna sudah menyerupai organ kulit yang sebenarnya. Hal ini sesuai
dengan yang dikatakan Arsyad (2009: 42) bahwa dalam proses penataan media
visual perlu memperhatikan prinsip-prinsip tertentu, antara lain kesederhanaan,
keterpaduan, penekanan dan keseimbangan selain itu juga bentuk, garis, ruang,
tekstur dan warna. Berdasarkan aspek audio, kualitas suara masih kurang
sempurna karena rekaman yang di input hanya beberapa menit, kejelasan suara
masih kurang karena kurang memadai untuk satu kelas yang terdiridari 40 siswa,
sehingga siswa yang duduk di bangku bagian belakang kurang terdengar jelas.
Pada aspek pemanfaatan media yaitu media alat peraga tiga dimensi audiovisual
sudah interaktif, terkesan sederhana, asli, memiliki ukuran yang seimbang,
terdapat penekanan informasi pada bagian tertentu dan keterpaduan media alat
peraga yang dikembangkan dengan gaya belajar siswa.
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Revisi

yang dilakukan

yaitu dengan menambah

speaker

untuk

memperbesar volume suara agar seluruh siswa dapat memperoleh informasi yang
sama. Hal ini sesuai dengan salah satu manfaat media dalam pembelajaran
menurut Kemp dan Dayton dalam Arsyad (2012: 27) yaitu media dapat
menyebabkan penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan. Sedangkan
kesimpulan yang dipilih oleh ahli materi I dan II yaitu layak diujicobakan.
Kesimpulan yang didapatkan dari validator materi I bahwa media sudah layak
diujicobakan dengan tambahan komentar dan saran. Validator I memberikan komentar
dan saran bahwa media sudah layak dan dapat membantu pemahaman siswa pada materi
struktur kulit, berdasarkan aspek kesesuaian alat peraga tiga dimensi berbasis audiovisual
sudah memiliki kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, KI dan KD materi struktur kulit,
kurikulum dan alat evaluasi yang digunakan. Evaluasi yang digunakan juga sudah
disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kisi-kisi soal. Hal ini sesuai dengan apa
yang dikatakan Asyhar dalam Fuada (2015: 856) bahwa salah satu aspek penilaian media
adalah kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, ukuran sesuai dengan lingkungan belajar.
Wahono (2006) juga menyatakan bahwa indikator penilaian media pembelajaran yaitu
kejelasan tujuan pembelajaran, relevansi tujuan pembelajaran dengan SK/KD/kurikulum,
konsistensi evaluasi dengan tujuan pembelajaran dan ketepatan alat evaluasi. Pada aspek
kelengkapan, kedalaman materi pada media dan buku panduan akan lebih bagus untuk
membahas materi struktur kulit lebih dalam lagi, pada aspek kemudahan media yang
dikembangkan mudah untuk dipahami karena media dapat memberikan pengalaman
secara langsung dari melihat dan mendengar. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh
Asikin (2018: 197) bahwa semakin banyak indera yang terlibat di dalam proses
pembelajaran diasumsikan dapat menjadikan pembelajaran menjadi lebih bermakna.

7

Artikel Ilmiah Biologi
©Program Studi Pendidikan Biologi
FKIP Universitas Maritim Raja Ali Haji

Bagian yang direvisi pada media yang dikembangkan yaitu menambahkan
penamaan lapisan-lapisan kulit pada media sehingga siswa lebih memahami
materi dengan menggunakan media yang dikembangkan dan pada buku panduan
kata-kata yang salah diperbaiki sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Hal ini
selaras dengan yang dinyatakan oleh Daryanto (2015: 35) bahwa untuk mencegah
terjadinya salah pengoperasian dalam menggunakan media, sebaiknya dilengkapi
dengan panduan prosedur penggunaan media.
Kesimpulan yang didapatkan dari validator materi II bahwa media sudah
layak diujicobakan dengan tambahan komentar dan saran. Komentar dan saran
dari validator II bahwa untuk ukuran klasikal media harus lebih besar, lampu yang
digunakan seharusnya kedap-kedip, akan lebih bagus jika dapat menggunakan
remote sensor dan tombol-tombol sebaiknya dapat berfungsi otomatis.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan
bahwa media pembelajaran alat peraga tiga dimensi audiovisual dinyatakan valid
dan layak digunakan pada pembelajaran konsep struktur kulit kelas XI SMA.
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