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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kunci dikotomi protozoa pada 

android sebagai media pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam 

mengidentifikasi protozoa selama pengamatan. Penelitian menggunakan model 

ADDIE (Analyse, Design, Develop, Implementation, Evaluate). Media 

pembelajaran dikembangkan menggunakan App Inventor 2 dan melalui tahap 

validasi materi, validasi media, dan penilaian pendidik, peserta didik, serta 

mahasiswa selaku responden dalam penelitian ini menggunakan angket. Jenis data 

berupa data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif berupa tanggapan responden 

yang dikumpulkan melalui angket yang selanjutnya dianalisis menggunakan skala 

likert dan diinterpretasikan secara kualitatif. Data kualitatif meliputi skala 

penilaian dan tanggapan dari responden. 
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil media pembelajaran 

yang dikembangkan secara keseluruhan memenuhi kriteria kelayakan dengan 

kategori sangat layak setelah divalidasi. Validasi materi dengan persentase 87%, 

validasi media dengan persentase 93%, validasi oleh pendidik dengan persentase 

86%, dan validasi oleh peserta didik serta mahasiswa dengan persentase 88%. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa media pembelajaran kunci dikotomi berbasis 

android yang dikembangkan pada penelitian ini dapat dikategorikan sangat layak 

sebagai salah satu media pembelajaran dalam pembelajaran biologi, khususnya 

materi protozoa. 

 

Kata kunci: App Inventor 2 (AI2), kunci dikotomi, protozoa 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Pendidikan tidak terlepas dari proses pembelajaran. Menurut Sanjaya (2008) 

proses belajar terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan 

lingkunganya, dan belajar dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Proses 

pembelajaran akan berjalan dengan baik serta memperoleh hasil yang 

maksimal apabila dilakukan menggunakan model pembelajaran 

konstruktivisme yang berpusat pada peserta didik (student centered). Proses 

pembelajaran juga akan memiliki kebermanfaatan yang tinggi apabila 

memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. 

 

Menurut Mastika (2014) Biologi merupakan ilmu yang kebenarannya dapat 

dibuktikan dengan cara menelaah alam secara sistematis yang melibatkan 

semua panca indra. Pemahaman biologi bukan hanya penguasaan tentang 

kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, dan prinsip, tetapi melalui 

proses penemuan. Pembelajaran biologi sebaiknya ditekankan pada pemberian 

pengalaman langsung dengan mengembangkan kompetensi peserta didik 

untuk mampu menjelajahi alam sekitar secara alamiah. 
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Salah satu contoh pemberian pengalaman langsung adalah praktikum. 

Menurut Simatupang dan Sitompul (2017), kegiatan praktikum merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dalam pembelajaran biologi, karena dengan 

kegiatan ini akan diperoleh pengalaman yang meliputi ranah kognitif, afektif 

dan psikomotor. Kegiatan praktikum biasa dilaksanakan di laboratorium. 

Menurut Wirjosoemarto (2004) laboratorium diartikan sebagai ruang atau 

tempat untuk melakukan percobaan atau penelitian. 

 

Praktikum merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam menunjang 

proses pembelajaran biologi. Menurut Peniati (2013) kegiatan praktikum 

merupakan salah satu kunci keberhasilan pembelajaran biologi di sekolah 

karena mampu membangkitkan motivasi belajar, rasa ingin tahu peserta didik 

serta menumbuhkan sikap ilmiah. Materi biologi yang diajarkan pada peserta 

didik sangat luas. Salah satu materi yang diajarkan pada peserta didik serta 

melaksanakan kegiatan praktikum adalah Protista. Salah satu proses 

pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik pada materi tersebut, yaitu 

mengidentifikasi organisme yang ditemukan selama praktikum agar dapat 

diklasifikasikan. Pengetahuan tentang klasifikasi baik itu hewan, tumbuhan 

maupun protista sangat penting bagi peserta didik. Menurut Pranasiwi (2015) 

klasifikasi adalah penggolongan organisme ke dalam kelompok-kelompok 

tertentu berdasarkan kekerabatannya. Proses identifikasi pada 

pengklasifikasian biasanya menggunakan aturan-aturan khusus, yaitu dalam 

ilmu taksonomi dikenal sebagai kunci determinasi atau biasa disebut sebagai 

kunci dikotomi. Menurut Septiadi (2018) identifikasi menggunakan kunci 

dikotomi adalah dengan cara membandingkan tiap ciri yang dimiliki oleh 
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spesies yang dijadikan obyek. Setiap ada ciri yang cocok akan dilanjutkan 

dengan ciri lainnya sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada kunci 

dikotomi. Berdasarkan hal tersebut, adanya kunci dikotomi akan memudahkan 

dalam mengidentifikasi suatu organisme. 

 

Menurut Mahmudah (2016), keterampilan mengklasifikasikan atau 

menggolong-golongkan adalah salah satu kemampuan yang penting dalam 

kerja ilmiah. Klasifikasi berguna untuk melatih peserta didik menunjukkan 

persamaan, perbedaan, dan hubungan timbal baliknya. Oleh karena itu, 

keterampilan mengklasifikasikan dan mengidentifikasi sangat perlu untuk 

diajarkan pada peserta didik, khususnya pada pengamatan protozoa. 

 

Berdasarkan observasi dan penyebaran angket kebutuhan yang dilakukan di 

kelas X MIA SMA Al-Kautsar Bandarlampung, peserta didik mengalami 

kendala dalam pembelajaran protozoa. Kendala yang dimaksud di antaranya 

adalah kesulitan pada saat praktikum, terutama ketika mengidentifikasi 

organisme protozoa yang ditemukan selama pengamatan, juga kurangnya 

media pendukung praktikum. 

 

Media pembelajaran merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam 

proses pembelajaran. Media pembelajaran dapat digunakan untuk 

menyampaikan pesan atau informasi materi dalam proses pembelajaran. 

Pemakaian media pembelajaran dapat membangkitkan minat dan  motivasi 

belajar terhadap peserta didik. Selain itu, menurut  Sardiman (2011) media 

pembelajaran juga biasanya digunakan saat pelaksanaan praktikum. 
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Sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta revolusi 

industri saat ini, maka media pembelajaran menjadi lebih inovatif. Media 

pembelajaran terkait contohnya memanfaatkan peralatan elektronik, baik 

teknologi digital, multimedia, hingga internet. Media pembelajaran dengan 

memanfaatkan Information Technology (IT) tersebut dapat mengembangkan 

media pembelajaran yang baru. 

 

Berdasarkan hasil observasi dan pengumpulan informasi melalui angket 

kebutuhan, penggunaan media pembelajaran berbasis IT sudah dilakukan oleh 

pendidik maupun peserta didik di SMA Al-Kautsar. Penggunaan media 

berbasis IT tersebut sangat membantu pendidik dalam menyampaikan materi 

juga membantu peserta didik dalam memahami materi biologi. Media 

pembelajaran berbasis IT yang sering digunakan adalah salindia dan quis 

interaktif berbasis daring. 

 

Kepemilikan smartphone dan frekuensi penggunaannya tergolong tinggi baik 

pada peserta didik maupun pendidik di SMA Al-Kautsar. Hasil analisis 

kebutuhan menunjukkan bahwa penggunaan ponsel pintar diperbolehkan di 

dalam kelas sebagai sumber informasi lainnya dalam pembelajaran pada 

materi tertentu, seperti materi Keanekaragam Hayati, Archaebacteria dan  

Eubacteria. Jadi, tidak ada salahnya memanfaatkan ponsel pintar khususnya 

android yang sudah hampir dimiliki peserta didik menjadi sebuah media 

pembelajaran pada saat jam pelajaran biologi dengan pengawasan yang cukup 

dari pendidik mata pelajaran biologi. 
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Pemanfaatan media pembelajaran berbasis android sudah pernah digunakan 

oleh pendidik maupun peserta didik di SMA Al-Kautsar. Peserta didik 

biasanya mengakses video pembelajaran pada aplikasi Ruang Guru dan 

penggunaan quis interaktif. Namun belum menggunakan ponsel pintar sebagai 

media pembelajaran khusus pada materi tertentu, terutama kunci dikotomi 

dalam pembelajaran protozoa, pendidik hanya menggunakan materi yang 

terdapat pada buku. Kunci dikotomi di dalam buku tersebut hanya sebagai 

contoh dan media kunci dikotomi yang digunakan kurang lengkap dan kurang 

menarik bagi peserta didik karena bentuknya berupa teks tanpa gambar dan 

warna, sehingga proses identifikasi yang dilakukan kurang optimal. 

 

Proses identifikasi organisme merupakan suatu hal yang penting 

(Tjitrosoepomo, 2005), terutama pada saat praktikum protozoa. Aktivitas ini 

memerlukan ketelitian peserta didik melalui pengamatan. Namun, proses 

identifikasi pada protozoa, dalam penggunaan media pembelajaran masih 

kurang pemanfaatannya. Pada penelitian pengembangan ini, peneliti hanya 

menggunakan materi kunci identifikasi sampai takson spesies. 

 

Peserta didik maupun pendidik sangat mendukung adanya pengembangan 

kunci dikotomi dalam bentuk aplikasi yang dapat diakses melalui android. 

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, pembelajaran menggunakan 

kunci dikotomi sudah dikenalkan kepada peserta didik, namun untuk 

pengembangan media berbasis android belum dilaksanakan.  
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Kunci dikotomi berbasis android yang dibuat peneliti jelas sangat berbeda 

dengan kunci identifikasi konvensional. Kunci identifikasi konvensional 

masih menggunakan panduan tentang kunci determinasi, sehingga peserta 

didik harus membuka buku dan mencari tentang panduan tersebut, sedangkan 

jika menggunakan media digital, peserta didik dapat menggunakan kunci 

dikotomi digital secara langsung, sehingga media ini akan sangat membantu 

dan meminimalisir waktu dalam proses pembelajaran, yaitu pada tahap 

identifikasi organisme ketika praktikum. 

 

Penelitian tentang pengembangan aplikasi digital berbasis android untuk 

media pembelajaran telah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya adalah 

penelitian Pranasiwi (2015) mengenai pengembangan kunci determinasi 

berbasis android serta quasi eksperimen, terbukti berpengaruh signifikan 

terhadap motivasi dan hasil belajar peserta didik dalam ranah kognitif. 

Penelitian lain oleh Nurhadi dan Sobri (2017) tentang pengembangan media 

pembelajaran IPA berbasis android dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran peserta didik SMA diperoleh kesimpulan, yaitu aplikasi yang 

dihasilkan dapat dijadikan media tambahan pembelajaran biologi selain buku 

maupun belajar di sekolah. Akmalia (2014) juga melakukan penelitian 

mengenai media kunci determinasi berbasis flash dan  hasil penelitian 

menunjukkan bahwa belajar menggunakan kunci dikotomi berbasis digital 

dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Berdasarkan rujukan dari 

beberapa penelitian tersebut membuktikan bahwa media yang digunakan 

sangat berpengaruh terhadap efektifitas pembelajaran peserta didik. 
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Adanya pengembangan media pembelajaran identifikasi digital ini diharapkan 

dapat memberi kemudahan kepada para peserta didik maupun pendidik dalam 

proses pembelajaran. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan manfaat 

perangkat android dalam bidang pendidikan. Kunci dikotomi digital adalah 

salah satu media pembelajaran yang sesuai dengan kondisi generasi millenial 

saat ini, karena pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik, 

sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta didik. Selain itu, media 

ini dapat mengurangi tingkat kejenuhan peserta didik dalam proses 

pembelajaran serta memudahkan peserta didik dan pendidik dalam praktikum 

protozoa. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dibutuhkan 

media pembelajaran biologi yang dapat membantu pembelajaran peserta didik 

dengan mudah, maka dilakukan penelitian yang berjudul Pengembangan 

Media Pembelajaran Aplikasi Kunci Dikotomi Berbasis Android untuk 

Identifikasi Protista (Protozoa). 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana mengembangkan media pembelajaran aplikasi kunci dikotomi 

berbasis android untuk identifikasi protista (protozoa)? 

2. Bagaimana keterlaksanaan pembelajaran menggunakan media 

pembelajaran aplikasi kunci dikotomi berbasis android untuk identifikasi 

protista (protozoa)? 
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3. Bagaimana tanggapan responden terhadap media pembelajaran aplikasi 

kunci dikotomi berbasis android untuk identifikasi protista (protozoa)?  

4. Bagaimana karakteristik media pembelajaran aplikasi kunci dikotomi 

berbasis android untuk identifikasi protista (protozoa)? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengkaji pengembangan media pembelajaran aplikasi kunci dikotomi 

berbasis android untuk identifikasi protista (protozoa) 

2. Mengkaji keterlaksanaan pembelajaran menggunakan media pembelajaran 

aplikasi kunci dikotomi berbasis android untuk identifikasi protista 

(protozoa) 

3. Mengkaji tanggapan pendidik dan peserta didik terhadap pengembangan 

media pembelajaran aplikasi kunci dikotomi berbasis android untuk 

identifikasi protista (protozoa)  

4. Mengkaji karakteristik media pembelajaran aplikasi kunci dikotomi 

berbasis android untuk identifikasi protista (protozoa) 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi peneliti 

Memberikan pengalaman peneliti sebagai calon pendidik untuk 

meningkatkan efektifitas pembelajaran peserta didik dalam proses 

identifikasi protista pada saat melaksanakan praktikum. Selain itu, 

memberikan pengalaman dalam mengembangkan dan membuat inovasi 

baru untuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

2. Bagi pendidik 

Diharapkan dapat memberikan motivasi dalam memanfaatkan media 

pembelajaran yang dapat dikembangkan terutama yang berbasis teknologi. 

Selain itu, pendidik memperoleh gambaran mengenai penggunaan Kunci 

Dikotomi Elektronik serta kemungkinan kendala dalam penggunaanya. 

3. Bagi peserta didik 

Mempermudah peserta didik dalam identifikasi protista (protozoa) dengan 

menggunakan media kunci dikotomi elektronik yang dapat di akses di 

mana saja dan kapan saja di smartphone. 

4. Bagi sekolah 

Memberikan informasi kepada pihak sekolah mengenai media 

pembelajaran kunci dikotomi elektronik serta cara penggunaanya di 

sekolah. 

5. Bagi peneliti lain 

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi peneliti-peneliti lain dan 

sebagai referensi untuk yang ingin meneliti jenis bidang yang sama. 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Pembelajaran Biologi 

 

 

Pembelajaran merupakan suatu sistem, artinya keseluruhan yang terdiri dari 

beberapa komponen-komponen yang berinteraksi antara satu dengan yang 

lainnya dengan keterkaitan antara satu dengan yang lain dapat mewujudkan 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendapat lain juga 

menyatakan bahwa pengertian pembelajaran adalah upaya yang sitematik dan 

disengaja oleh pendidik untuk menciptakan kondisi-kondisi tertentu agar 

peserta didik melakukan kegiatan proses pembelajaran. Selain dari hal 

dijelaskan tersebut, di dalam kegiatan pembelajaran juga terjadi sebuah 

interaksi antara peserta didik yang melakukan kegiatan belajar dengan 

kegiatan pendidik yang melakukan kegiatan membelajarkan (Sudjana, 2001). 

 

Proses belajar tidak hanya terjadi karena faktor internal saja atau faktor 

individu pada diri peserta didik saja, namun proses belajar terjadi juga karena 

adanya interaksi antara seseorang dengan lingkunganya (Arsyad, 2016). Selain 

itu, Wisudawati (2011) dalam kajiannya menjelaskan bahwa pembelajaran 

adalah perpaduan antara proses  kegiatan belajar dan mengajar. 

Keterampilan pembelajaran dalam menyampaikan bahan pelajaran sangat 

menentukan keberhasilan proses mengajar. Belajar merupakan suatu 
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perubahan pada individu, bukan sebagai hasil dari perubahan. Perubahan di 

sini termasuk penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai/karakter, 

dan penggunaan pengetahuan dalam kehidupan sosial. Pembelajaran di 

sekolah dapat terjadi antara pendidik dengan peserta didik dan dilengkapi 

berbagai komponen-komponen yang menunjang dalam proses pembelajaran. 

 

Pembelajaran sains sebagai bagian dari proses pendidikan memiliki peran 

besar dalam upaya pengembangan individu di era global. Menurut National 

Science Teachers Association (dalam Solikhatun, 2015) tuntutan pembelajaran 

sains pada era global adalah untuk menyiapkan peserta didik dengan berbagai 

keterampilan dan kecakapan seperti berpikir kreatif, inovatif, kritis, 

pemecahan masalah, komunikasi, kolaborasi, ICT literacy dan kepemimpinan. 

Tuntutan pembelajaran tersebut dilakukan dengan mengikutsertakan siswa 

secara aktif pada proses pembelajaran, sehingga tercapai hasil belajar yang 

optimal baik pemahaman konsep, ketrampilan proses sains dan sikap ilmiah. 

Keberhasilan proses dan hasil pembelajaran di kelas dipengruhi oleh beberapa 

faktor, antara lain yaitu guru dan siswa (Solikhatun, 2015). 

 

Pembelajaran biologi hendaknya diterapkan sesuai dengan hakikat biologi 

sebagai sains yang meliputi minds on (kognitif), hearts on (afektif) dan hands 

on (psikomotor) (Rustaman, 2005). Selain itu, menurut Sudjana (dalam 

(Solikhatun, 2015) mengungkapkan bahwa hasil dari proses pembelajaran 

biologi yang diperoleh siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal (dari dalam diri siswa), yaitu kondisi 

jasmani dan rohani siswa, faktor eksternal (dari luar siswa) yaitu kondisi 
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lingkungan disekitar siswa, dan faktor pendekatan belajar (approach to 

learning). 

 

Proses pembelajaran biologi sebagai suatu sistem, pada prinsipnya merupakan 

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara komponen-komponen raw input 

(peserta didik), instrumental input (masukan instrumental), environment 

(lingkungan), dan output nya (hasil keluaran). Keempat komponen tersebut 

mewujudkan sistem pembelajaran biologi dengan prosesnya berada di 

pusatnya. Komponen masukan instrument yang berupa kurikulum, guru, 

sumber belajar, media, metode, sarana dan prasarana pembelajaran, 

nampaknya sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran biologi. Dalam 

teori modern, proses pembelajaran tidak tergantung pada keberadaan guru 

(peserta didik) sebagai pengelola proses pembelajaran (Suhardi, 2012) 

 

Menurut Djohar (dalam Sutarsih dan Nurdin, 2010) proses pembelajaran 

biologi merupakan perwujudan dari interaksi subjek (anak didik) dengan 

objek yang terdiri dari benda dan kejadian, proses dan produk. Pendidikan 

biologi harus diletakkan sebagai alat pendidikan, bukan sebagai tujuan 

pendidikan, sehingga konsekuensinya dalam pembelajaran hendaknya 

memberi kesempatan kepada subjek belajar untuk melakukan interaksi dengan 

objek belajar secara mandiri, sehingga dapat mengeksplorasi dan menemukan 

konsep. 

 

Penemuan konsep biologi dapat diperoleh siswa melalui pemecahan masalah 

dengan metode ilmiah. Pembelajaran biologi sebaiknya dilaksanakan dengan 
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pendekatan ilmiah bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, 

bekerja dan bersikap ilmiah serta mengomunikasikannya sebagai aspek 

penting kecakapan hidup. Oleh karena itu pembelajaran biologi di SMA/MA 

menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui 

penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah 

(Sutarsih, 2010). 

 

Menurut Hungerford (dalam Wenno, 2008) belajar sains khususnya biologi 

adalah upaya atau proses yang disengaja atau sistematis yang berkaitan 

dengan makhluk hidup, cara kerja, cara berpikir, dan cara memecahkan 

masalah di dalamnya mengandung aspek proses (scientific process), produk 

(scientific product), dan sikap ilmiah (scientific attitude). Biologi adalah ilmu 

yang pokok konsepnya adalah alam beseta isinya. Objek yang dipelajari dalam 

biologi adalah sebab-akibat, hubungan kausal dari kejadian-kejadian di alam. 

Biologi bukan hanya kumpulan pengetahuan tentang benda tau makhluk 

hidup, tetapi menyangkut cara kerja, cara berpikir, dan cara memecahkan 

masalah (problem solving).  

 

Sains sebagai suatu proses merupakan rangkaian kegiatan ilmiah atau hasil-

hasil observasi terhadap fenomena alam untuk menghasilkan pengetahuan 

ilmiah (scientific knowledge) yang lazim disebut produk sains. Scince as a 

way of knowing artinya bahwa sains dapat menimbulkan sikap keingintahuan, 

kebiasaan berpikir dan seperangkat prosedur. Sementara nilai-nilai sains yang 

berhubungan dengan tanggung jawab moral, nilai-nilai sosial, manfaat sains 

untuk kehidupan manusia, serta sikap dan tindakan misalnya keingintahuan, 
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kejujuran, ketelitian, ketekunan, hati-hati, toleran, hemat, dan pengambilan 

keputusan (Wenno, 2008). 

 

 

B. Metode Pembelajaran Praktikum 

 

 

Kegiatan praktikum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam 

pembelajaran biologi, karena dengan kegiatan ini akan diperoleh pengalaman 

yang meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Di dalam proses 

pembelajaran, alat-alat laboratorium dapat dimanfaatkan sebagai media atau 

sarana baik di laboratorium, kelas maupun dibawa keluar kelas/lingkungan, 

dengan keterampilan proses, siswa bukan hanya menjadi lebih terampil tetapi 

juga mempengaruhi pembentukan sikap ilmiah dan juga pencapaian hasil 

pengetahuannya (Simatupang dan Sitompul, 2018). Menurut Sobiroh (dalam 

Simatupang dan Sitompul, 2018) praktikum merupakan salah satu kegiatan 

laboratorium yang sangat berperan dalam menunjang keberhasilan proses 

pembelajaran biologi. Dengan adanya praktikum, maka siswa akan dapat 

mempelajari biologi melalui pengamatan langsung terhadap gejala-gejala 

maupun proses-proses biologi, dapat melatih kemampuan berpikir ilmiah, 

dapat menanamkan dan mengembangkan sikap ilmiah, dapat menemukan dan 

memecahkan berbagai masalah baru dalam metode ilmiah. Tujuan dari 

praktikum adalah mengembangkan keterampilan memecahkan masalah dan 

cara berpikir kreatif, meningkatkan pemahaman terhadap biologi dan metode 

ilmiah, mengembangkan keterampilan percobaan, penyelidikan ilmiah, 

menganalisis data, mengkomunikasikan hasil, melatih kemampuan 
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bekerjasama, menumbuhkan sikap positif dan minat, serta meningkatkan 

kepedulian terhadap lingkungan (Simatupang dan Sitompul, 2018). 

 

Salah satu pokok bahasan materi yang melaksanakan kegiatan praktikum di 

SMA adalah Protista (Protozoa). Protozoa dikenal sebagai protista mirip 

hewan. Filum protozoa dibagi menjadi 4 kelas berdasarkan alat geraknya. 

Objek protozoa sebenarnya sangat banyak, disamping dapat memperbanyak 

diri secara alamiah, tetapi untuk hewan-hewan tertentu dapat diperbanyak 

melalui teknik kulturisasi (Suhardi, 2007). 

 

 

C. Media Pembelajaran 

 

 

Dinamika perubahan dan pengembangan teori-teori pembelajaran sangat cepat 

dan sangat produktif, untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran 

dengan melakukan berbagai pengembangan media pembelajaran seperti 

dengan menggunakan internet, aplikasi smartphone,dan e-learning. Media ini 

berfungsi untuk membantu guru dalam mempermudah proses pemahaman 

peserta didik terhadap materi pembelajaran serta untuk mengefektifkan waktu 

yang ada. 

 

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti 

“tengah‟, “perantara‟ atau “pengantar‟. Media apabila dipahami secara garis 

besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang 

membuat peserta didik mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau 

sikap. Dalam pengertian ini, pendidik, buku teks, dan lingkungan sekolah 
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merupakan media (Djamarah, 2010). Dalam konteks pendidikan atau 

pembelajaran, Gagne dan Briggs mengungkapkan bahwa media pembelajaran 

meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi 

pembelajaran, yang terdiri dari anatara lain buku, tape recorder, kaset, video 

kamera, video recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, gambar grafik, 

televisi dan komputer, sehingga dengan kata lain, media dapat diartikan 

sebagai komponen sumber belajar yang mengandung materi instruksional di 

lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar (Arsyad, 2016). 

 

Arda dan Saehana (2015) mengungkapkan bahwa media belajar merupakan 

salah satu faktor penting yang mendukung keberhasilan dalam kegiatan 

belajar mengajar. Penggunaan media pembelajaran interaktif dapat 

memperlancar dan meningkatkan efesiensi penyampaian pembelajaran 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Media pembelajaran interaktif 

banyak dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai media presentasi, 

permainan, CD interaktif dan kuis interaktif. Media pembelajaran interaktif 

bertujuan agar penggunanya bisa memperoleh informasi yang diinginkan 

tanpa harus mengetahui keseluruhan materi pelajaran. Menurut Munadi 

(2013), makna media umumnya adalah segala sesuatu yang dapat 

menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana, 

sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif yang mana penerimanya 

dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. 

 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai 
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penghubung antara guru dan peserta didik yang digunakan untuk mendapatkan 

informasi dari berbagai sumber serta dapat merangsang peserta didik untuk 

belajar. 

 

 

1. Jenis Media Pembelajaran 

a. Media Menurut Ahli 

Perkembangan berbagai jenis media apabila dilihat dari segi 

perkembangan teknologi oleh Seels dan Glasgow, ditulis oleh Arsyad, 

dibagi ke dalam dua kategori luas, yaitu pilihan media tradisional dan 

pilihan media teknologi mutakhir.  

1) Pilihan media tradisional;visual diam yang diproyeksikan,visual 

yang tidak diproyeksikan, audio, penyajian multimedia, visual 

dinamis yang diproyeksikan, cetak, permainan, realita. 

2) Pilihan media teknologi mutakhir; media berbasis telekomunikasi 

dan media berbasis mikroprosesor. 

Menurut Djamarah (2010) media diklasifikasikan berdasarkan 

jenisnya, daya liputnya, dan dari bahan serta cara pembuatannya.  

1) Dilihat dari jenisnya, media terdiri dari (a) Media auditif adalah 

media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja seperti 

radio, cassete recorder; (b) Media visual adalah media yang hanya 

mengandalkan indra penglihatan, seperti film, slides, poto, gambar, 

lukisan dan cetakan; (c) Media audiovisual adalah media yang 

mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Seperti film suara dan 

video.  
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2) Dilihat dari daya liputnya, media terdiri dari (a) Media dengan 

daya liput luas dan serentak, contohnya radio dan televisi; (b) 

Media dengan daya liput terbatas oleh ruang dan tempat, 

contohnya film, sound, slide, film rangkai, dan sejenisnya; (c) 

Media untuk pembelajaran individual, contohnya modul 

berprogram dan pembelajaran menggunakan komputer.  

3) Dilihat dari bahan pembuatannya, media terdiri dari (a) Media 

sederhana, media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan 

harganya murah, cara pembuatannya mudah, dan penggunaannya 

tidak sulit; (b) Media kompleks, media ini adalah media yang 

bahan dan alatnya pembuatannya sulit diperoleh dan harganya 

murah, cara pembuatanya memerlukan keterampilan yang 

memadai. 

Jenis-jenis media tersebut dalam penggunaanya tidak dilihat atau 

dinilai dari segi kecanggihan medianya tetapi yang lebih penting 

adalah fungsi dan peranannya dalam membantu dan meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran. Sebuah media yang sederhana dinilai 

lebih berfungsi apabila digunakan sesuai dengan materi dan tujuan 

pembelajaran. 

 

b. Media Non-Elektronik 

Berdasarkan jenisnya media non-elektronik dalam pembelajaran 

biologi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu: 
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1) Media grafis 

Media grafis adalah media yang melibatkan indera penglihatan. 

Terdapat dua jenis pesan yang dimuat dalam media visual, yakni 

pesan verbal dan nonverbal (Munadi, 2013). Media ini digunakan 

untuk memperjelas pesan yang ingin disampaikan guru kepada 

peserta didik. namun demikian peranan media ini dalam 

menyampaikan pesan terbatas hanya dapat dicerna melalui 

penginderaan mata, sehingga dalam konteks belajar mengajar tidak 

banyak menuntut peserta didik untuk menggunakan alat indera 

lainnya. 

2) Media asli 

Media asli merupakan benda yang masih dalam keadaan utuh dan 

asli, bukan tiruan. Media asli atau spesimen merupakan obyek 

sebenarnya yang digunakan sebagai alat bantu pembelajaran 

(Safita, 2013). Jadi, media asli merupakan media yang terdapat di 

alam dan peserta didik dapat melihat secara asli dan utuh. Cakupan 

media asli dalam pembelajaran biologi sangat luas, mulai dari 

bagian kecil dari suatu obyek sampai ke obyek utuh lengkap 

dengan habitatnya. Berdasarkan ukurannya mulai dari obyek yang 

besar sampai dengan obyek mikroskopis yang hanya dapat dilihat 

dengan bantuan mikroskop. 

3) Model 

Media ini memiliki tiga dimensi yang dapat dilihat, diraba dan 

mungkin dimanipulasi. Media ini dibentuk dalam ukuran kecil 
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yang berbeda dengan ukuran yang sebenarnya. Hal ini 

dimaksudkan untuk menyiasati kelemahan dari media asli yang 

tidak mungkin dijadikan alat pembelajaran di kelas yang 

disebabkan oleh berbagai alasan. Melalui penggunaan model 

sebagai media, suatu obyek dapat dibawa kedalam kelas. 

 

c. Media Elektronik 

Media elektronik adalah informasi atau data yang dibuat, disebarkan, 

dan diakses dengan menggunakan suatu bentuk elektronik, energi 

elektromekanikal, atau alat lain yang digunakan dalam komunikasi 

elektronik. Yang termasuk ke dalam media elektronik antara lain : 

televisi, radio, komputer, handphone, dan alat lain yang mengirim dan 

menerima informasi dengan menggunakan elektronik (Suhardi, 2012). 

 

 

2. Fungsi Media Pembelajaran 

Fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar 

yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang 

ditata dan diciptakan oleh pendidik. Secara umum, media pendidikan 

mempunyai kegunaan-kegunaan sebagai berikut seperti yang diungkapkan 

Sadiman (2005). 

a) Memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis.  

b) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu tenaga dan daya indra. 

c) Menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid 

dengan sumber belajar.  
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d) Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan 

kemampuan visual, auditori dan kinestetiknya.  

e) Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan 

menimbulkan persepsi yang sama. 

 

Media pembelajaran dapat memenuhi tiga fungsi utama apabila media itu 

digunakan untuk perorangan, kelompok, atau kelompok pendengar yang 

besar jumlahnya, yaitu (1) memotivasi minat atau tindakan; (2) 

menyajikan informasi, dan (3) memberi instruksi. Untuk memenuhi fungsi 

motivasi, hasil yang diharapkan adalah melahirkan minat dan merangsang 

para peserta didik untuk bertindak dan pencapaian tujuan ini akan 

mempengaruhi sikap, nilai, dan emosi. Media pembelajaran harus dapat 

memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memenuhi kebutuhan 

perorangan peserta didik (Arsyad, 2016). 

 

Media pembelajaran memilki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan 

kegunaan pembelajaran. Fungsi dari media tersebut akan terasa apabila 

diletakkan pada posisi yang tepat. Penggunaan media pembelajaran 

sebagai alat bantu tidak boleh sembarangan. Seorang pengajar harus 

memperhatikan dan mempertimbangkan apakah media yang akan 

digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tidak.  

 

Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat 

membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi 

dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-
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pengaruh psikologi terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran pada 

tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses 

pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran (Arsyad, 2016). 

Beberapa keuntungan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

peserta didik, yaitu:  

1) Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa, sehingga dapat 

menumbuhkan motivasi belajar.  

2) Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya, sehingga dapat lebih 

dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasi dan mencapai 

tujuan pembelajaran.  

3) Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi 

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru sehingga tidak bosan dan 

guru tidak kehabisan tenaga apalagi bila guru mengajar pada setiap 

jam pelajaran. 

4) Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak 

hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti 

mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-

lain (Arsyad, 2016). 

Berdasarkan uraian dan pendapat beberapa ahli, dapat disimpulkan 

beberapa manfaat praktis dari penggunaan media pembelajaran di dalam 

proses belajar mengajar sebagai berikut:  

1) Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian 

anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang 
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lebih langsung antara siswa dan lingkungan, dan kemungkinan siswa 

untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya 

2) Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan 

informasi, sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan 

hasil belajar.  

3) Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan 

waktu. 

4) Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada 

siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta 

memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, 

dan lingkungan. 

 

 

D. Pembuatan Aplikasi Berbasis Daring (dalam jaringan) 

 

 

Aplikasi berbasis mobile yang dipasang di Operating System (OS) untuk 

perangkat mobile seperti Android, iOS, dan Windows Phone menjadi salah 

satu jenis aplikasi yang berkembang cepat dewasa ini. Hal ini ditambah 

dengan tersedianya pasar aplikasi yang mendukung distribusi aplikasi secara 

mudah. Kondisi di atas mendorong lahirnya banyak programmer baru yang 

mencoba terjun di permrograman berbasis mobile (Wihidayat dan Maryono 

2017). 

 

Mendesain aplikasi yang akan dipasang di perangkat mobile jauh lebih sulit 

dibandingkan dengan aplikasi desktop. Hal ini dikarenakan karakteristik dari 

perangkat mobile yang memiliki sejumlah keterbatasan perangkat keras. 
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Secara umum perangkat mobile memiliki karakteristik: (1) Central processing 

unit (CPU) dan Graphical Processor Unit (GPU) yang terbatas, (2) layar yang 

kecil, (3) lingkungan kerja yang beragam (mobile context), dan (4) koneksi 

jaringan yang tidak reliable (Zhang dan Adipat, 2005).  

 

Khusus untuk aplikasi berbasis Android, ada banyak ragam IDE (Integrated 

Development Environment) tersedia. IDE ini memiliki karakteristik 

lingkungan kerja yang berbeda (cloud versus desktop), dan jenis aplikasi yang 

akan dibuat yang berbeda (aplikasi umum versus game). Google sebagai 

organisasi yang mengelola Android men-support Android Studio (AS) dan 

bahasa pemrograman Java sebagai IDE dan bahasa pemrograman native (asli) 

dari Android. Dengan support langsung dari Google, AS menjadi IDE yang 

ideal untuk memulai mengembangkan aplikasi. Namun hal ini tidak mudah 

bagi pengembang baru, dan khususnya yang baru mengenal bahasa 

pemrograman. Untuk menjembatani gap tersebut, para peneliti di MIT 

mengembangkan IDE berbasis cloud yang mudah digunakan untuk pemula 

dari sisi pengalaman di pemrograman, maupun dari sisi umur (anak-anak) 

(Wihidayat dan Maryono, 2017). MIT mengembangkan AI2 sebagai IDE 

untuk aplikasi Android yang mudah digunakan, berbasis cloud dengan kode-

kode berupa puzzle click and drag. Dengan metode pemrograman seperti ini 

pemrogram akan lebih fokus pada level abstraksi dan algoritma program, tidak 

terpecah pada proses debugging dan listing program yang rumit. App Inventor 

2 (AI2) merupakan IDE generasi kedua dari App Inventor yang dikelola oleh 

Massachusetts Institute of Technology (MIT). AI2 berbasis cloud yang diakses 
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menggunakan internet browser. Masuk kategori dalam visual programming, 

AI2 menggunakan block puzzle yang disusun untuk menjadi rangkaian kode. 

 

Gambar 1. Block puzzle dalam AI2 

AI2 memiliki 3 bagian utama, Component Designer, Block Editor dan 

Android Device yang digunakan untuk pengujian. Pengujian bisa 

menggunakan emulator maupun perangkat sebenarnya. Untuk perangkat 

sebenarnya bisa dihubungkan melalui jaringan wireless dan menggunakan 

USB. Component designer merupakan class dan method yang siap digunakan 

seperti halnya class dan method dalam bahasa pemrograman Java, hanya saja 

dalam AI2 dinamakan dengan komponen (Gambar 2.). Komponen tersebut 

adalah: (1) User Interface (2) Layout (3) Media (4) Drawing and Animation 

(5) Sensor (6) Social Component (7) Storage (8) Connectivity dan (9) Lego 

MindStorms (Gambar 2.). Block Editor merupakan sekumpulan blok berisi 

perintah untuk fungsi percabangan, perulangan, variable, array, serta 

beberapa kelas yang berfungsi seperti Public Static Class, jadi kita bisa 

langsung memakai metode tersebut tanpa perlu instansiasi (membuat objek) 

terlebih dahulu. Bila dilihat dari komponen yang telah tersedia, AI2 sudah 

cukup memadai untuk membangun aplikasi yang kompleks. AI2 selain mudah 

digunakan juga bisa mengubah persepsi orang terhadap cara membuat 
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software (Munoz, et al., 2017). Dengan menggunakan AI2 maka pemrogram 

pemula lebih tertarik untuk belajar membuat aplikasi (Papadakis, et al., 2017). 

Pada penelitian lain menunjukkan bahwa AI2 bisa membantu siswa sekolah 

dasar dan sekolah menengah yang baru belajar pemrograman dalam 

mempelajari konsep dasar pemrograman, mengurangi atau bahkan 

menghilangkan kemungkinan syntac error (Papadakis, et al., 2017). 

Gambar 2. Component Designer dalam AI2.

Gambar 3. Block Editor dalam AI2 
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E. Kunci Dikotomi 

 

 

Kunci dikotomi sering juga digantikan dengan istilah determinasi yang berasal 

dari bahasa belanda “determinatie” yang artinya penentuan (Tjitrosoepomo, 

2005). Selain itu, (Wijayadi, 2009) mengungkapkan bahwa kunci identifikasi 

merupakan serangkaian pernyataan khusus yang sengaja dirancang untuk 

mengidentifikasi makhluk hidup yang sedang diteliti. Setiap pernyataan dapat 

dibuat dengan dua kemungkinan jawaban dan tiap jawaban mengarah pada 

pernyataan lainnya, hingga didapatkan satu jawaban. 

 

Melakukan identifikasi tumbuhan berarti mengungkapkan atau menetapkan 

identitas atau jati diri suatu tumbuhan, yang dalam hal ini tidak lain dari pada 

menentukan namanya yang benar dan tempatnya yang tepat dalam sistem 

klasifikasi (Tjitrosoepomo, 2005). Menghadapi objek yang demikian besar 

jumlah dan keanekaragamanya, rasanya tidak ada jalan lain kecuali berusaha 

untuk terlebih dahulu menyederhanakan objek studi agar lebih mudah 

penangananya. Objek studi yang besar jumlah dan keanekaragamanya itu lalu 

dipilah-pilah, dikelompokan menjadi kelas atau golongan atau unit-unit 

tertentu. Unit-unit inilah yang sekarang kita sebut dengan istilah takson dan 

pembentukan takson ini kita sebut klasifikasi. Klasifikasi adalah penempatan 

organisme secara berurutan pada kelompok tertentu (takson) yang didasarkan 

pada perbedaan dan persamaan. kesamaan-kesamaan itulah yang dijadikan 

dasar klasifikasi (Tjitrosoepomo, 2005). 
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Menurut Tjitrosoepomo (2005) ada dua kemungkinan yang dihadapi dalam 

melakukan identifikasi suatu organisme, yaitu; 

1. Organisme yang akan diidentifikasi belum dikenal oleh dunia ilmu 

pengetahuan. Untuk identifikasi organisme yang belum dikenal oleh dunia 

ilmu pengetahuan, maka akan diidentifikasi, dan dapat dilakukan dengan 

beberapa cara: 

a. Menanyakan identitas organisme yang tidak kita kenal kepada 

seseorang yang kita anggap ahli dan mampu memberikan jawaban atas 

pertanyaan. 

b. Mencocokkan dengan spesimen awetan yang telah diidentifikasikan. 

c. Mencocokkan dengan gambar-gambar yang ada dalam buku atau 

referensi lainnya. 

2. Tumbuhan yang akan diidentifikasi sudah dikenal oleh dunia ilmu 

pengetahuan. Untuk identifikasi tumbuhan yang sudah dikenal oleh dunia 

ilmu pengetahuan, maka dapat dilakukan dengan beberapa cara: 

a. Membuat ciri-ciri diagnostiknya. 

b. Penetapan kategori spesimen yang tidak boleh menyimpang dari 

ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

 

 

F. Penelitian yang Relevan 

 

 

Beberapa penelitian tentang pembuatan mediapembelajaran biologi berbasis 

android adalah sebagai berikut. 

1. Pranasiwi (2015) dengan judul Pengembangan Aplikasi Kunci 

Determinasi Berbasis Android Pokok Bahasan Mamalia di SMA/MA. 
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Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan terhadap hasil 

pengembangan aplikasi kunci determinasi berbasis android serta quasi 

eksperimen, maka dapat diambil kesimpulan proses pengembangan 

aplikasi kunci determinasi berbasis android menggunakan model 

pengembangan 4-D terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap define, tahap design, 

tahap develop, dan tahap disseminate, memiliki kualifikasi yang sangat 

valid. Kunci determinasi yang dibuat berpengaruh sangat signifikan 

terhadap motivasi dan hasil belajar peserta didik kelas X IPA semester 

gasal di MAN 2 Jember tahun ajaran 2014/2015. Perbedaan dari penelitian 

sebelumnya adalah materi yang digunakan, yaitu materi kunci determinasi 

mamalia, sedangkan persamaannya adalah media yang digunakan berupa 

aplikasi android. 

2. Penelitian oleh Akmalia (2014) dengan judul Identifikasi Tumbuhan 

Angiospermae dengan Kunci Determinasi Berbasis Flash sebagai Media 

Belajar Untuk Siswa Kelas X SMA/MA. Media pembelajaran yang 

dikembangkan ini memiliki nilai kualitas yang sangat baik. Berdasarkan 

penilaian validator, penggunaan media pembelajaran tersebut sangat layak 

untuk digunakan dalam pembelajaran. Perbedaan dari penelitian 

sebelumnya adalah basis aplikasi yang digunakan. 

3. Penelitian oleh Nurhadi (2017) dengan judul Pengembangan Media 

Pembelajaran Biologi Berbasis Android dalam Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran Siswa SMA. Pembuatan media pembelajaran menggunakan 

MySQL dengan produk berupa aplikasi android. Penelitian tersebut 

menghasilkan alternatif media pembelajaran mata pelajaran biologi 
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berbasis Android untuk Sekolah Menengah Atas (SMA). Media tersebut 

sebagai media tambahan pembelajaran selain buku maupun belajar di 

sekolah. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah media yang dibuat, 

sedangkan persamaannya adalah basis yang digunakan. 

4. Penelitian oleh Purnamasari (2012) dengan judul Kunci Determinasi dan 

Flashcard sebagai Media Pembelajaran Inkuiri Klasifikasi Makhluk Hidup 

SMP. Hasil penelitian ini adalah media yang dibuat efektif terhadap hasil 

belajar dan aktivitas siswa kela VII SMP N 16 Pekalongan. Sebagian besar 

siswa dan guru IPA kelas VII memberikan tanggapan yang positif 

terhadap desain pembelajaran ini. Perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya adalah materi dan produk hasil penelitian. 

 

 

G. Kerangka Berpikir 

 

 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan bahwa proses 

belajar merupakan suatu hal yang penting dalam pembelajaran. Salah satu 

pendukung dalam mengoptimalkan proses pembelajaran adalah penggunaan 

media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan harus efektif dan 

efisien agar peserta didik memahami materi dengan mudah. Selain itu, media 

pembelajaran yang digunakan harus menarik perhatian penggunanya. 

 

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan 

telah mengarahkan pembelajaran dari metode ceramah dan diskusi ke arah 

pembelajaran yang memanfaatkan media modern seperti komputer, 

smartphone, internet serta gadged lainnya tanpa dibatasi jarak, tempat dan 
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waktu dalam pembelajaran. Pembelajaran di sekolah khususnya pembelajaran 

Biologi, peserta didik sulit memahami materi yang pokok bahasannya luas. 

Seperti halnya pokok bahasan protozoa, yang mana pokok bahasan ini sulit 

dipahami ketika tidak melakukan pengamatan langsung terhadap spesies. 

Karenanya, pembelajaran praktikum sangat dianjurkan untuk materi protozoa. 

 

Salah satu kegiatan dalam proses pembelajaran praktikum protozoa, yaitu 

mengidentifikasi spesies yang teramati, sehingga kita dapat mengenal dan 

mengetahui spesies tersebut dalam sistem klasifikasi. Mengidentifikasi spesies 

dibutuhkan ketelitian pada saat mengamati ciri-ciri yang tampak pada spesies. 

Proses mengidentifikasi spesies tersebut dapat dibantu menggunakan media 

pembelajaran kunci identifikasi yang efektif, efisien, mudah digunakan serta 

mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, penggunaan media digital 

berupa kunci dikotomi berbasis android diperlukan dalam proses 

pembelajaran tersebut. 

 

Produk kunci dikotomi berbasis android dirancang dan dibuat melalui proses 

uji ahli terhadap aplikasi tersebut, sehingga produk yang dihasilkan 

merupakan produk yang valid, sesuai serta siap digunakan oleh penggunanya. 

Pembuatan aplikasi ini menggunakan software berbasis online yang 

memungkinkan peneliti untuk menggunakan coding yang lebih sederhana dan 

tidak terlalu rumit. Software yang digunakan berupa App Inventor 2 yang 

merupakan Integrated Development Environment generasi kedua dari App 

Inventor, yang mana aplikasi ini mampu membuat multiple screen yang 

digunakan dalam aplikasi dikotomi. Selain itu software App Inventor 2 dapat 
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menambah kesan menarik dalam aplikasi dengan memberikan pemograman 

tambahan berupa tampilan yang dapat diatur sesuai keinginan dan kebutuhan 

peneliti. Oleh sebab itu, kunci dikotomi digital ini dikembangkan melalui 

android yang diharapkan dapat memberi kemudahan kepada pendidik dan 

peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Adapun kerangka pikir tersebut 

dapat dilihat dari bagan berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4. Kerangka pikir 
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BAB III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Jenis Penelitian 

 

 

Jenis pengembangan dalam penelitian ini menggunakan model ADDIE 

(Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation). Model ini 

dikembangkan oleh Dick and Carey. Analysis, berkaitan dengan kegiatan 

analisis terhadap situasi kerja dan lingkungan sehingga dapat ditemukan 

produk apa yang perlu dikembangkan. Design merupakan kegiatan 

perancangan produk sesuai dengan yang dibutuhkan. Development adalah 

kegiatan pembuatan dan pengujian produk. Implementation adalah kegiatan 

menggunakan produk, dan Evaluation adalah kegiatan menilai apakah setiap 

langkah kegitan dan produk yang telah dibuat sudah sesuai dengan spesifikasi 

atau belum (Dick dan Carey, 2005). Penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan dan menghasilkan suatu produk media pembelajaran berupa 

Kunci Dikotomi berbasis smartphone (android). Produk tersebut diharapkan 

membantu peserta didik dalam memenuhi kompetensinya, yaitu 

mengelompokkan protista, khususnya protozoa berdasarkan ciri-cirinya. 
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B. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian akan dilaksanakan secara bertahap pada Juni 2019. Tempat 

pelaksanaan penelitian ini di SMA Al-Kautsar Bandarlampung. 

 

 

C. Sumber Data 

 

 

Sumber data diperoleh dari subjek penelitian yang diwakili oleh partisipan 

(sampel) penelitian. Partisipan (sampel) dalam penelitian ini adalah peserta 

didik kelas X MIA yang terdiri dari satu kelas dan pendidik yang mengampu 

mata pelajaran biologi di SMA Al-Kautsar Bandarlampung serta perwakilan 

mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Teknik sampling yang 

digunakan adalah purposive sampling. 

 

 

D. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

 

Prosedur kerja pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 5. 

 

 
Gambar 5. Prosedur kerja penelitian model ADDIE 
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Prosedur penelitian dan pengembangan kunci dikotomi digital ini berdasarkan 

model ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation). 

Adapun tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

 

1. Analysis (Analisis) 

Penelitian diawali dengan mengidentifikasi potensi dan masalah yang 

terdapat pada sekolah yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian. Hal 

yang dilakukan dengan penyebaran angket analisis kebutuhan, observasi 

lapangan dan wawancara secara langsung kepada pendidik. Hal tersebut 

dilakukan untuk mengetahui potensi-potensi atau hal apa yang dapat 

mendukung proses pembelajaran serta apakah memungkinkan atau tidak 

untuk mengembangkan suatu produk media pembelajaran berbasis digital 

di sekolah tersebut. 

 

 

2. Design (Perancangan) 

Tahap kedua dari model ADDIE adalah tahap design atau perancangan. 

Pada tahap ini, peneliti menyusun instrumen yang akan digunakan untuk 

menilai media pembelajaran berupa aplikasi android yang dikembangkan. 

Instrumen disusun dengan memerhatikan aspek penilaian kelayakan isi, 

kelayakan media, dan kelayakan bahasa. Tahap ini peneliti juga menyusun 

desain media sebagai gambaran media pembelajaran secara keseluruhan 

yang akan dimuat di dalam aplikasi. Desain media berfungsi sebagai 

panduan seperti peta untuk memudahkan proses pembuatan media. 
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3. Development (Pengembangan) 

Tahap pengembangan merupakan tahap realisasi produk. Pada tahapan ini 

pengembangan aplikasi dilakukan sesuai dengan rancangan. Pembuatan 

produk tentunya membutuhkan perangkat lunak. Peneliti menggunakan 

perangkat lunak berbasis daring dan termutakhir berupa App Inventor 

generasi kedua. Perangkat lunak yang digunakan ini dirasa mudah dipakai 

dibanding aplikasi luring, karena proses coding yang berupa block puzzle. 

 

Setelah itu, aplikasi yang dibuat divalidasi oleh validator yang ahli pada 

bidangnya. Validasi terdiri dari validasi materi dan validasi media/desain. 

Validasi materi, yaitu penilaian tentang kelayakan produk dan 

kesesuaiannya dengan materi dan validasi desain yang dilakukan 

merupakan kegiatan untuk menilai secara rasional. Dikatakan secara 

rasional, karena validasi di sini masih bersifat penilaian berdasarkan 

pemikiran rasional, belum fakta lapangan. 

 

 

4. Implementation (Implementasi) 

Tahapan selanjutnya adalah implementasi, yaitu tahap uji coba produk 

yang telah dibuat. Uji coba akan dilakukan pada peserta didik kelas X 

MIA 1 dan pendidik mata pelajaran biologi di SMA Al-Kautsar 

Bandarlampung. Angket tanggapan diberikan kepada responden setelah 

prosedur kerja pengamatan dilaksanakan. Prosedur kerja dimulai dengan 

pemberian arahan oleh peneliti tentang penggunaan aplikasi dan proses 

pengamatan protozoa melalui mikroskop. Selanjutnya, responden 

diberikan lembar kerja pengamatan agar memahami alur pengamatan. 
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Kemudian responden melaksanakan pengamatan sesuai instruksi dan 

mengisi lembar kerja pengamatan. 

 

Setelah prosedur kerja pengamatan dilaksanakan, responden melakukan 

validasi kesesuaian produk. Validasi kesesuaian produk dilakukan 

menggunakan angket tanggapan pengguna terhadap proses pembelajaran 

yang berlangsung. Hasil tanggapan yang diberikan oleh pengguna akan 

menjadi salah satu acuan peneliti dalam memperbaiki kekurangan produk, 

sehingga media pembelajaran kunci dikotomi berbasis android layak 

digunakan dalam pembelajaran. 

 

 

5. Evaluation (Evaluasi) 

Dari tahap uji coba diperoleh penilaian dan respon dari angket yang 

diberikan kepada responden. Angket tersebut akan dianalisis untuk 

mengetahui kesesuaian media tersebut. Hasil analisis ini digunakan 

sebagai acuan perlu tidaknya revisi produk tahap akhir. Pada tahap ini, 

peninjauan mengenai keberlangsungan proses pembelajaran menggunakan 

produk yang dibuat juga dievaluasi. 

 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik-teknik berikut. 

 

 

1. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk studi 

pendahuluan dalam menemukan permasalahan yang harus diteliti, juga 



38 

untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam, dalam hal 

ini jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara yang dilakukan 

merupakan wawancara tidak terstruktur, yang mana ditujukan kepada 

pendidik yang mengampu mata pelajaran biologi. Wawancara tersebut 

dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pembelajaran biologi, 

khususnya materi protozoa yang dilaksanakan di SMA Al-Kautsar. 

2. Kuesioner/Angket 

Kuesioner/angket dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan 

data kelayakan kunci dikotomi digital yang diberikan kepada ahli materi, 

ahli media, pendidik yang mengampu mata pelajaran biologi serta peserta 

didik sebagai subjek uji coba. 

a. Angket analisis kebutuhan 

Angket analisis kebutuhan digunakan untuk memperoleh informasi 

mengenai kebutuhan pengembangan kunci dikotomi digital. Angket ini 

dibagikan kepada pendidik yang mengampu mata pelajaran biologi dan 

peserta didik kelas X MIA di SMA Al-Kautsar Bandarlampung. 

Angket berisi pertanyaan tertutup dan terbuka, karena disesuaikan 

dengan kebutuhan peneliti. 

b. Angket validasi produk 

Angket validasi terdiri dari angket validasi materi dan angket validasi 

desain/ media. Angket validasi materi dikembangkan sebagai penilaian 

terhadap kesesuaian produk dengan konsep materi. Angket validasi 

desain/ media dikembangkan sebagai penilaian terhadap desain atau 

tampilan produk. Angket validasi bersifat kuantitatif, yang mana data 
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diolah secara penyajian persentase menggunakan skala Likert. 

Penelitian menggunakan skala pengukuran dalam penelitian ini 

dimodifikasi dari Sugiyono (2015). Untuk keperluan analisis 

kuantitatif, maka jawaban dapat diberi skor seperti Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Skala likert 

No Analisis kuantitatif Skor 

1. Sangat baik 4 

2. Baik  3 

3. Tidak baik 2 

4. Sangat tidak baik 1 

Dimodifikasi dari Sugiyono (2015) 

Nilai diberikan satu sampai dengan empat untuk respon sangat tidak 

baik, tidak baik, baik, dan sangat baik. Respon netral dihilangkan, 

sehingga responden dapat menunjukan sikap ataupun pendapatnya 

terhadap yang diajukan oleh kuesioner. Hal ini dilakukan untuk 

menghindari kesalahan dalam metode skala likert, yaitu kesalahan 

kecenderungan menengah. 

c. Angket tanggapan responden 

Angket tanggapan ini diberikan kepada pendidik yang mengampu mata 

pelajaran biologi, peserta didik, dan mahasiswa setelah dilakukan uji 

coba produk. Angket tanggapan ini digunakan untuk memperoleh 

informasi mengenai tanggapan guru dan peserta didik sebagai 

pengguna kunci dikotomi digital yang telah dikembangkan. Angket 

tanggapan bersifat kuantitatif dan data diolah secara penyajian 

persentase menggunakan skala Likert. 
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F. Teknik Analisis Data 

 

 

Data yang diperoleh pada penelitian ini dianalisis menggunakan teknik 

analisis kualitatif dan kuantitatif, seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono 

(2015) data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun 

tidak menolak data kuantitatif). Adapun analisis data yang dimaksud adalah 

sebagai berikut. 

1. Angket Analisis Kebutuhan 

Data yang diperoleh dari angket kebutuhan dianalisis menggunakan 

deskriptif kualitatif. Analisis ini menyajikan data melalui pernyataan yang 

sesuai dengan kondisi asli dan kenyataannya. Data juga dianalisis secara 

kuantitatif, jika diperlukan. 

2. Angket Validasi 

Angket validasi digunakan untuk mengetahui kesesuaian produk terhadap 

materi dan kelayakan desain/ medianya. Angket validasi diisi oleh 

validator dan data disajikan melalui perhitungan persentase. Data tersebut 

dianalisis secara kuantitatif menggunakan statistik. Adapun analisis yang 

dimaksud menggunakan skala likert yang dimodifikasi dari Arikunto 

(2008). Persentase kelayakan kunci dikotomi digital didapat secara teoritis 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

P = 
�

�
 x 100% 

Keterangan: 

P = Persentase komponen 

S = Jumlah skor komponen hasil penelitian 

N = Jumlah skor maksimum 
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Persentase kelayakan yang diperoleh dapat diinterpretasikan kedalam 

kategori yang dimodifikasi dari Arikunto (2008). Kunci dikotomi digital 

yang dibuat dinyatakan layak secara teoritis apabila persentase 

kelayakannya adalah ≥61 % (Arikunto, 2008). Kategori tersebut dapat 

dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Kriteria kelayakan 

Skor Persentase (%) Interpretasi 

P > 80% Sangat Layak 

61% ≤  P ≤ 80% Layak 

41% ≤  P ≤ 60% Cukup Layak 

21% ≤ P ≤ 40% Kurang Layak 

P ≤ 20% Sangat Kurang Layak 

 

3. Angket Tanggapan 

Angket tanggapan yang dimaksud adalah angket tanggapan yang diberikan 

kepada pendidik biologi, peserta didik, dan mahasiswa setelah dilakukan 

uji coba produk. Angket tanggapan ini digunakan untuk memperoleh 

tanggapan atau respon pengguna terhadap produk yang dikembangkan. 

 

Data pengembangan produk disajikan menggunakan angket validasi 

dengan kriteria skala. Skala pengukuran ditunjukkan pada Tabel 1 dengan 

interpretasi melalui persentase seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2. 

Kunci dikotomi digital yang dibuat dinyatakan layak secara teoritis apabila 

persentase kelayakannya adalah ≥61 % (Arikunto, 2008). 
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G. Instrumen Penelitian 

 

 

Instrumen penelitian berupa kuesioner/angket yang disesuaikan dengan peran 

dan posisi subjek penelitian pengembangan ini. Angket tersebut meliputi 

angket untuk validasi materi, angket untuk validasi media serta angket 

tanggapan dan keterlaksanaan untuk pendidik dan peserta didik. 

 

 

1. Instrumen Kuesioner Validasi Materi 

Instrumen validasi materi dibuat dengan tujuan untuk mengetahui 

kelayakan produk ditinjau dari aspek kebenaran konsep. Kuesioner 

diberikan kepada validator yang berkompeten pada bidangnya. Data yang 

diperoleh kemudian dianalisis dan digunakan sebagai salah satu acuan 

untuk merevisi desain produk. Kisi-kisi instrumen kuesioner untuk ahli 

materi yang berisi rincian dari aspek kelayakan isi dan kebahasaan dapat 

dilihat pada Lampiran 10. 

2. Instrumen Kuesioner Validasi Media 

Instrumen diberikan kepada validator yang ahli dalam bidang 

bersangkutan. Data yang diperoleh dianalisis dan digunakan sebagai salah 

satu acuan untuk merevisi produk yang telah dibuat. Kisi-kisi instrumen 

kuesioner validasi media yang berisi rincian aspek tampilan dan 

pemograman dapat dilihat pada Lampiran 12. 

3. Instrumen Kuesioner Tanggapan dan Keterlaksanaan Pembelajaran 

untuk Pendidik 

Kuesioner ini ditujukan kepada pendidik yang mengampu mata pelajaran 

biologi di SMA Al-Kautsar Bandarlampung. Data yang diperoleh 
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dianalisis dan digunakan sebagai salah satu acuan untuk merevisi produk 

yang telah dibuat. Kisi-kisi instrumen kuesioner pendidik dapat dilihat 

pada Lampiran 14. 

4. Kuesioner Tanggapan Peserta Didik 

Instrumen kuesioner tanggapan peserta didik ditujukan kepada peserta 

didik kelas X MIA 1 SMA Al-Kautsar untuk mengetahui tanggapan 

partisipan tersebut terhadap produk yang telah dikembangkan. Data yang 

diperoleh dianalisis dan digunakan sebagai salah satu acuan untuk 

merevisi produk yang telah dibuat. Kisi-kisi instrumen kuesioner pendidik 

dapat dilihat pada Lampiran 16. 



 

 

 

 

 

 

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, diperoleh 

simpulan sebagai berikut: 

1. Kunci dikotomi berbasis android untuk identifikasi protozoa berhasil 

dikembangkan berdasarkan model ADDIE (Analyse, Design, Develop, 

Implementation, Evaluate). Pembuatan produk menggunakan App 

Inventor 2 secara daring dengan format aplikasi berupa aplication package 

file (.apk) 

2. Spesies-spesies yang berhasil diidentifikasi oleh responden melalui 

aplikasi kunci dikotomi, yaitu pada air kolam berupa Chlamydomonas sp., 

Volvox sp., Didinium sp., Vorticella sp., Paramecium sp., pada air sawah, 

yaitu Chlamidomonas sp., dan pada air genangan tanah, yaitu Euglena sp. 

Spesies yang terdapat dalam aplikasi kunci dikotomi digital, namun tidak 

ditemukan selama pengamatan adalah Amoeba sp., Blepharisma sp., 

Pelomyxa sp., Spirostomum sp., dan Stentor sp. 

3. Kunci dikotomi berbasis android untuk identifikasi protozoa yang telah 

dikembangkan memperoleh kriteria sangat layak dengan persentase 87% 

berdasarkan validasi materi, persentase 93% berdasarkan validasi media, 
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persentase 86% berdasarkan penilaian pendidik, dan persentase 88% 

berdasarkan penilaian peserta didik serta mahasiswa. Dengan demikian 

aplikasi kunci dikotomi berbasis android sangat layak digunakan sebagai 

media pembelajaran untuk mengidentifikasi protozoa dalam pembelajaran 

biologi. 

4. Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah: (1) 

Produk dapat dioperasikan melalui ponsel android secara luring, sehingga 

dapat diakses setiap saat; (2) Pembuatan aplikasi ini berbasis web (daring) 

yang hasilnya berupa file .apk; (3) Membutuhkan RAM minimal 500 MB 

pada ponsel android dalam pengoperasiannya; (4) Membutuhkan versi 

android minimal 6.0 atau marshmallow ke atas; (5) Desain media 

pembelajaran berbasis android yang dikembangkan memuat kunci 

dikotomi protista (protozoa); (6) Bahasa yang digunakan dalam aplikasi, 

yaitu bahasa Indonesia; (7) Kunci dikotomi elektronik dilengkapi dengan 

gambar pada spesies-nya; (8) Spesies yang tercantum pada kunci dikotomi 

elektronik merupakan spesies yang umumnya sering ditemui saat 

pengamatan. 

 

 

 

B. Saran 

 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam 

pengembangan media pembelajaran kunci dikotomi berbasis android untuk 

identifikasi protozoa, terdapat beberapa saran yang dapat digunakan guna 

perbaikan penelitian pengembangan berikutnya, yaitu: 
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1. Pelatihan pembuatan media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi 

terkini, seperti android perlu dikembangkan agar dapat digunakan sebagai 

penunjang proses pembelajaran bagi peserta didik ataupun mahasiswa. 

2. Media pembelajaran kunci dikotomi berbasis android untuk identifikasi 

protozoa perlu dikembangkan melalui perangkat lunak lain selain AI2 agar 

dapat digunakan pada semua jenis gawai dan variasi tampilan lebih banyak 

dan menarik. 

3. Media pembelajaran kunci dikotomi berbasis android untuk identifikasi 

protozoa perlu diunggah ke play store atau google play agar siapa saja 

dapat mengunduh dan memasang aplikasi. 

4. Sampel air yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan spesies 

yang akan diidentifikasi, khususnya yang sudah tercantum pada aplikasi. 



 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

  

Agustina, H. 2008. Kontaminasi air dan infeksi Amuba Asimptomatik pada anak 

usia sekolah di Kampung Melayu Jakarta Timur. Jurnal Kesehatan 

Lingkungan, 2 (5): 12-15. 

Akmalia, T. S. 2014. Identifikasi tumbuhan angiospermae dengan kunci 

determinasi berbasis flash sebagai media belajar untuk siswa kelas X 

SMA/MA. Jurnal Pendidikan Biologi, 2 (2): 1-5. 

Arda, dan Saehana, S. 2015. Pengembangan Media Pembelajaran Inteaktif 

Berbasis Komputer untuk Siswa SMP Kelas VII. e-Jurnal Mitra Sains, 3 

(1): 69-77. 

Arikunto, S. 2008. Evaluasi Program Pendidikan. Bumi Aksara. Jakarta. 

Arsyad, A. 2016. Media Pembelajaran. Rajawali Pers. Jakarta. 

Dick, W. dan Carey, L. 2005. The Systematic Design of Instruction: Third 

Edition. Harper Collins Publishers. USA. 

Dimyati, dan Mudjiono. 2006. Belajar dan Pembelajaran. Rineka Cipta. Jakarta. 

Djamarah, S. B., dan Zain, A. 2010. Strategi Belajar Mengajar. Rineka Cipta. 

Jakarta. 

Djuhanda, Tatang. 1980. Kehidupan dalam  Setetes  Udara. ITB Press. Bandung.  

Fajrina, A. E. 2017. Pengembangan Mobile Encyclopedia berbasis android 

sebagai media pembelajaran mandiri. Jurnal Pendidikan, 2 (2): 3-4. 

Isaka, M. 2012. Budidaya Perairan. Purnama Press. Yogyakarta. 

Jasin, Maskoeri. 1992. Zoologi Invertebrata. Sinar Wijaya. Surabaya. 

Kusumadewi, W. A. 2016. Pengembangan media pembelajaran berbasis Android 

pada mata pelajaran pemrograman dasar kelas X di SMK Negeri 3 

Surabaya. Information Technology Education Journal, 1 (01): 104-105. 

Mahmudah, L. 2016. Pentingnya pendekatan keterampilan proses pada 

pembelajaran IPA di Madrasah. Jurnal Pendidikan, 4 (01): 174-175. 



82 

Mastika, I. N., Adnyana, P., dan Gusti, A. S. 2014. Analisis standarisasi 

laboratorium biologi dalam proses pembelajaran di SMA Negeri Kota 

Denpasar. Journal Program Pascasarjana Universitas Pendidikan 

Ganesha Program Studi IPA, 4 (1): 1-10. 

Miller, W. dan. 2009. Classification and the dichotomus key tools for teaching 

identification. Article The Science Teacher, 4 (3): 50-54. 

Mulyatiningsih, E. 2011. Riset Terapan Bidang Pendidikan dan Teknik. UNY 

Press. Yogyakarta.  

Munadi, Y. 2013. Media Pembelajaran. GP Press Group. Jakarta.  

Munoz, R., Barcelos, T., Villarroel, R., Becerra, C., Noel, R., dan Ponce, F. 2017. 

Using app inventor to change perceptions about software engineering. 

Proceedings-International Conference of the Chilean Computer Science 

Society, SCCC.,1 (3): 12-13. 

Muyaroah, S., dan Fajartia, M. 2017. Pengembangan Media Pembelajaran 

Berbasis Android dengan menggunakan Aplikasi Adobe Flash CS 6 pada 

Mata Pelajaran Biologi. Innovative Journal of Curriculum and 

Educational Technology, 6 (2): 2-5. 

Muzakki, N. A. 2018. Pengamatan protozoa. Jurnal Pendidikan, 2 (2): 12-13. 

Nasution, S. 1988. Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Tarsito. Bandung.  

Nurhadi, dan Sobri, M. 2017. Pengembangan media pembelajaran IPA berbasis 

android dalam meningkatkan kualitas pembelajaran siswa SMA. Jurnal 

BETRIK, 12 (03), 2339-1871. 

Papadakis, S., Kalogiannakis, M., Orfanakis, V., dan Zaranis, N. 2017. The 

appropriateness of scratch and app inventor as introductory programming 

in primary adn secondary education. International Journal of Web-Bsed 

Learning ang Teaching Technologies, 4 (7): 58-77. 

Peniati, E., Parmin, dan Purwantoyo, E. 2013. Model analisis evaluasi diri untuk 

mengembangkan kemampuan mahasiswa calon guru IPA dalam 

merancang pengembangan laboratorium di sekolah. Jurnal Pendidikan 

IPA Indonesia, 2 (2): 107-119. 

Permana, E. P., dan Nourmavita, D. 2017. Pengembangan multimedia interaktif 

pada mata pelajaran IPA materi Mendeskripsikan Daur Hidup Hewan di 

Lingkungan Sekitar Siswa Kelas IV Sekolah Dasar. Jurnal PGSD, 10 (2): 

79-85. 

Pranasiwi, O., Suratno, dan Iqbal, M. 2015. Pengembangan Aplikasi Kunci 

Determinasi Berbasis Android Pokok Bahasan Mamamlia di SMA/MA. 

Jurnal Pendidikan MIPA UNEJ, 2 (1): 1-2. 



83 

Purnamasari, Herni. 2012. Kunci determinasi dan flashcard sebagai media 

pembelajaran inkuiri klasifikasi makhluk hidup SMP. Unnes Science 

Education Journal, 1 (2), 3-4. 

Rustaman, N. 2005. Strategi Belajar Mengajar Biologi. UNM Press. Malang.  

Sadiman, A. S., Haryono, A., dan Rahardjito. 2005. Media Pendidikan. PT. Raja 

Grafindo. Jakarta.  

Safita, R. 2013. Pelatihan keterampilan pengembangan media pembelajaran 

biologi oleh mahasiswa Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah IAIN STS Jambi 

(Studi Kasus Mata Kuliah Media Pembelajaran Biologi). Jurnal Edu-Bio, 

3 (1): 2-4. 

Sanjaya, W. 2008. Strategi Pembelajaran. Kencana. Jakarta.  

Sardiman. 2011. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar. Rajawali Press. 

Jakarta.  

Septiadi, F. B., Dedi, T., dan Setyawati, T. R. 2018. Aplikasi mobile sistem pakar 

untuk identifikasi serangga ordo coleoptera dengan metode forward 

chaining. Jurnal Coding, Sistem Komputer Untan, 6 (1): 35-43. 

Simatupang, A. C., dan Sitompul, A. F. 2018. Analisis sarana dan prasarana 

laboratorium biologi dan pelaksanaan kegiatan praktikum biologi dalam 

mendukung pembelajaran biologi kelas XI. Jurnal Pelita Pendidikan, 6 

(2): 109-115. 

Solikhatun, I., Santosa, S., dan Maridi. 2015. Pengaruh penerapan reality based 

learning terhadap hasil belajar biologi siswa kelas X SMA Negeri 5 

Surakarta tahun pelajaran 2012/2013. Jurnal Pendidikan Biologi, 7 (3), 

49-60. 

Sudjana. 2001. Metoda dan Teknik Pembelajaran Partisipatif. Falah Production. 

Bandung.  

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.  

Suhardi. 2007. Media Pendidikan Biologi Avertebrata. PT Widya Duta Grafika. 

Surakarta.  

Suhardi. 2012. Pengembangan Sumber Belajar Biologi. Jurdik Biologi FMIPA 

UNY. Yogyakarta.  

Sutarsih, C., dan Nurdin. 2010. Pengelolaan Pendidikan. UPI Press. Bandung.  

Suwarsito, Sutomo, dan Fuziah, D. 2011. Pengembangan Media Pembelajaran 

Digital Mata Kuliah Geografi Perkotaan dalam Peningkatan Motivasi 

Belajar Mahasiswa. JUITA, 1 (3): 3-6. 



84 

Tanjung, I. F. 2016. Guru dan strategi inkuiri dalam pembelajaran biologi. Jurnal 

Tarbiyah, 23 (01): 12-14. 

Tjitrosoepomo, G. 2005. Taksonomi Umum Dasar-Dasar Taksonomi Tumbuhan. 

UGM Press. Yogyakarta.  

Walker, Decker F & Hess, Robert D. 1984. Instructional Software: Principles and 

Perspectives for Design and Use. Wadsworth Publishing Company. 

California. 

Wenno, I. H. 2008. Strategi Belajar-Mengajar Sains Berbasis Kontekstual. Inti 

Media. Yogyakarta.  

Wihidayat, E. S., dan Maryono, D. 2017. Pengembangan aplikasi android 

menggunakan Integrated Development Environment (IDE) APP 

INVENTOR 2. Jurnal Ilmiah Edutic, 4 (1): 2-4. 

Wijayadi, E. 2009. Penerapan Tree dalam Klasifikasi dan Identifikasi Makhluk 

Hidup. ITB Press. Bandung.  

Wirjosoemarto, K., Adisendjaja, Y. H., Supriatno, B., dan Riandi. 2004. Teknik 

Laboratorium FMIPA. UPI Press. Jakarta.  

Wisudawati, A. W., dan Sulistyowati, E. 2011. Metodologi Pembelajaran IPA. PT 

Bumi Aksara. Jakarta.  

Yuntoto, S. 2015. Pengembangan aplikasi android sebagai media pembelajaran 

kompetensi pengoperasian sistem pengendali elektronik. Jurnal 

Pendidikan, 4 (2): 1-5. 

Zhang, D., dan Adipat, B. 2005. Challenges, usability, methodologies, and issues 

in the usability testing of mobile applications. International Journal of 

Human-Computer, 3 (3): 293-308. 


	1. Alhamdulillah Cover 1.pdf (p.1-2)
	2. Abstrak.pdf (p.3-4)
	3. persetujuan tanzirul.pdf (p.5)
	4. pengesahan tanzirul.pdf (p.6)
	5. pernyataan tanzirul.pdf (p.7)
	6. riwayat.pdf (p.8-9)
	7. persembahan.pdf (p.10-11)
	8. MOTO.pdf (p.12)
	9. sanwacana.pdf (p.13-14)
	10. daftar isi.pdf (p.15-16)
	11. daftar Tabel.pdf (p.17)
	12. daftar GAMBAR.pdf (p.18)
	13. I PENDAHULUAN.pdf (p.19-27)
	14. II Tinjauan Pustaka fix.pdf (p.28-50)
	15. III METODOLOGI.pdf (p.51-61)
	16. IV HASIL.pdf (p.62-95)
	17. V SIMPULAN FIX.pdf (p.96-98)
	18. daftar pustaka fix.pdf (p.99-102)

