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Lampiran 1. Pedoman Wawancara Guru 

Responden: Guru Mata Pelajaran Biologi XI 

Pertanyaan Wawancara 

 
1. Bagaimana Pembelajaran Biologi selama ini di kelas XI? 
2. Apakah ada kendala/hambatan yang dihadapi selama proses 

belajar mengajar berlangsung? 
3. Apa saja kendala/hambatan tersebut? 
4. Apa saja media pembelajaran yang digunakan ketika mengajar 

Biologi? 
5. Apa materi yang paling susah/sulit dimengerti oleh siswa? 
6. Kenapa materi tersebut menjadi susah/sulit? 
7. Apa dampaknya terhadap pembelajaran? 
8. Apa kira-kira solusi yang bisa untuk mengatasi masalah ini? 
9. Pernah menggunakan multimedia dalam mengajar materi tersebut? 
10. Bagaimana pendapat anda mengenai penggunaan multimedia untuk 

mengajar materi tersebut? 
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Lampiran 2. Kisi-kisi Angket Penggunaan Media Pembelajaran oleh Siswa 

No. Aspek Indikator 
Nomor 

Butir 

1. Karakteristik 

Mata Pelajaran 

Persepsi siswa terhadap mata 

pelajaran Biologi 
1,2 

2 Karakteristik 

Media 

Pembelajaran 

Persepsi siswa terhadap media 

pembelajaran pada 

pembelajaran Biologi selama ini 

 

3,4 

Persepsi siswa terhadap media 

pembelajaran yang ideal untuk 

pembelajaran Biologi 

 

5,6,7 
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Lampiran 3. Angket Persepi Siswa Terhadap Media Pembelajaran Biologi 

ANALISIS KEBUTUHAN 

Pengembangan media pembelajaran Biologi 

Petunjuk! 

• Adik-adik berikut ini merupakan kuisioner yang diberikan untuk 
mengetahui pendapat anda mengenai media pembelajaran yang 
digunakan pada pembelajaran Biologi. 

• Kuisioner ini berjumlah 7 soal. 

• Mohon kiranya diisi dengan memberi centang (√) atau mengisi 
keterangan sesuai dengan pendapat anda. 

• Atas bantuan dan partisipanya, diucapkan banyak terima kasih. 

 

1. Menurut anda, apakah mata pelajaran Biologi merupakan pelajaran 
yang sulit? 

 
 

Sulit 

Cukup Sulit 

Cukup Mudah 

Mudah 
 
 

2. Apa saja kendala yang anda hadapi dalam proses belajar mengajar 
pada mata pelajaran Biologi? 

(bisa lebih dari satu) 

 
 

Kurangnya sumber dan media pembelajaran 

Materi yang Panjang 
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Durasi waktu yang lama 

Lain-lain, sebutkan! 
 
 

……………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………… 
 

3. Apa saja media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran mata 
pelajaran Biologi selama ini? 

(bisa lebih dari satu) 
 

Buku 

Modul 

Media Berbasis Audio 

Media Berbasis Video 

Multimedia   Pembelajaran (perpaduan   antara   beberapa media 
 

pembelajaran, seperti teks, gambar, audio, dan video) 
 
 
 

4. Sudah cukupkah media tersebut untuk membantu anda belajar? 

 
 

Ya 

Tidak 
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5. Media pembelajaran seperti apa yang anda harapkan mampu 
memotivasi anda untuk belajar? 

(bisa lebih dari satu) 
 

Buku 

Modul 

Media Berbasis Audio 

Media Berbasis Video 

Multimedia   Pembelajaran (perpaduan   antara   beberapa media 
 

pembelajaran, seperti teks, gambar, audio, dan video) 
 
 
 
6. Setujukah anda jika dalam proses belajar mengajar dikelas 

menggunakan media tersebut? 

(media yang anda pilih pada pertanyaan no. 5) 

 
 

Ya 

Tidak 
 
 
 
 
7. Kemukakan alasan atas pilihanmu pada soal nomor 6! 

 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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Lampiran 4. Hasil Angket Penggunaan Media Pembelajaran oleh Siswa 

Responden : 50 Siswa kelas XI MA NEGERI 1 Maluku Tengah 

1. Menurut anda, apakah mata pelajaran Biologi merupakan pelajaran yang 
sulit? 

a. Sulit  : 16 responden 

b. Cukup sulit : 20 responden 

c. Cukup mudah : 8 responden 

d. Mudah : 6 responden 

 

 

2. Apa saja kendala yang anda hadapi dalam proses belajar mengajar pada 
mata pelajaran Biologi? 

(bisa lebih dari satu) 

a. Kurangnya sumber dan media pembelajaran Biologi  : 50 responden 

b. Materi yang panjang   : 35 responden 

c. Lain-lain   : - 

Persepsi siswa

Sulit Cukup Sulit Cukup Mudah Mudah
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3. Apa saja media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran mata 
pelajaran Biologi selama ini? 

(bisa lebih dari satu) 
a. Multimedia  : - 

b. Media berbasis video : 24 

c. Media berbasis audio  : - 

d. Modul  : - 

e. Buku  : 50 
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4. Sudah cukupkah media tersebut untuk membantu anda belajar? 

a. Ya 

b. Tidak 

 

 

5. Media pembelajaran seperti apa yang anda harapkan mampu memotivasi 
anda untuk belajar? 

(bisa lebih dari satu) 
a. Buku  : 11 responden 

b. Modul  : 4 responden 

c. Media Berbasis Audio : - 

d. Media Berbasis Video : 7 responden 

e. Multimedia : 41 responden 
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6. Setujukah anda jika dalam proses belajar mengajar dikelas menggunakan 
media tersebut? 

(media yang anda pilih pada pertanyaan no. 5) 
a. Ya : 50 responden 

b. Tidak   : - 
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7. Kemukakan alasan atas pilihanmu pada soal nomor 6! 

Rata-rata siswa mengungkapkan 
a. Saya setuju karena multimedia mempunyai gambar, audio, video 

dan lebih bagus dipahami. 

b. Saya setuju karena multimedia perpaduan antara beberapa media 
pembelajaran seperti teks, gambar, audio, dan video. Karena itu 
saya setuju. 

c. Saya setuju karena multimedia itu mempunyai video, gambar 
pelajaran, rekaman suara. 

d. Saya setuju karena multimedia, itu mempunyai video dan tidak 
hanya mencatat di buku. 

e. Karena belajar dengan menggunakan multimedia itu rasanya 
sangat bagus, karena ada gambarnya, dan video, jadi belajar lebih 
baik dan mudah dimengerti. 
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Lampiran 5. Instrumen Penelitian 

Judul Penelitian : Pengembangan Multimedia Pembelajaran Biologi Materi 

 Materi Sistem Saraf untuk Meningkatkan Motivasi dan 

 Hasil Belajar Siswa SMA/MA Kelas XI 

Jenis Penelitian : Penelitian & Pengembangan (Research & Development) 

Pembimbing   : Prof. Dr. Abdul Gafur D. M.Sc 

Peneliti & Pengembang : Hartoyo 

NIM    : 16707251022 

Prodi    : Teknologi Pembelajaran, PPs UNY 

Produk yang dikembangkan : Media Pembelajaran 

Jenis Produk   : Multimedia Interaktif 

Mata pelajaran   : Biologi 

Materi    : Sistem Saraf 

Sasaran Pengguna  : Siswa SMA Kelas XI 
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Pedoman Pengembanga Instrumen Multimedia Pembelajaran 

A. Definisi Multimedia 

Multimedia merupakan salah satu media pembelajaran mutakhir yang 

menggunakan teknologi komputer untuk mengembangkan dan menjalankannya. 

Multimedia berasal dari bahasa latin yakni multi dan medium. Multi mempunyai 

artian banyak atau bermacam-macam, sedangkan medium berarti sesuatu yang 

digunakan untuk menyampaikan atau membawa sesuatu. Jika digabungkan, 

multimedia dapat juga diartikan sebagai berbagai macam medium untuk 

menyampaikan atau membawa sesuatu. 

• Mayer (2009) mendefinisikan multimedia sebagai presentasi materi dengan 

menggunakan kata-kata sekaligus gambar-gambar. “Kata” disini adalah 

penyampaian materinya disajikan dalam bentuk verbal (verbal form), 

seperti contoh penggunaan teks kata-kata yang tercetak atau terucapkan. 

Sedangkan “gambar” dalam hal ini adalah materinya disajikan dalam bentuk 

gambar (pictorial form). Penggunaan bentuk gambar menggunakan grafik 

statis yang didalamnya termasuk ilustrasi, grafik, foto, dan peta, atau 

menggunakan grafik dinamis seperti animasi dan video. 

• Reddi & Mishra (2003) mendefinisikan multimedia sebagai integrase 

beberapa elemen media (audio, video, grafik, teks, animasi, dll.) yang 

menjadi satu kesatuan sinergis dan simbiosis yang menghasilkan manfaat 

yang besar bagi pengguna dibandingkan dengan penggunaan elemen- 

elemen media tersebut secara individu. 
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• Ivers & Barron (2002) Secara umum mendefinisikan multimedia adalah 

penggunaan beberapa media untuk menyajikan informasi yang meliputi 

kombinasi antara teks, grafik, animasi, gambar, video, dan suara. 

• Li & Drew (2004) menjelaskan multimedia pada dasarnya berarti informasi 

pada komputer yang dapat direpresentasikan melalui audio, grafis, gambar, 

video dan animasi disamping komponen media tradisional lainya seperti 

teks dan grafis. 

• Jika dikaitkan dengan pembelajaran, maka menurut Vaughan (2011) 

menyatakan bahwa multimedia pembelajaran merupakan kombinasi teks, 

seni, suara, animasi, dan video yang disampaikan kepada seorang dengan 

komputer atau peralatan manipulasi elektronik dan digital yang lain. Melalui 

gabungan media-media ini pengalaman belajar menjadi sesuatu yang 

interaktif yang mencerminkan suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-

hari. 

B. Evaluasi Multimedia 

Alessi & Trollip (2001) menyatakan ada sembilan pokok untuk menilai 

multimedia pembelajaran, yaitu: 

1. Subject matter, yakni terkait dengan isi atau pokok bahasan multimedia 

seperti: (a) kedalaman materi, (b) urutan materi, (c) akurasi materi dengan 

tujuan belajar, (d) hubungan bahasa yang digunakan (tingkatan bahasa, bias 

budaya, pemaknaan istilah teknis & jargon, ejaan, tata bahasa, dan tanda 
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baca), (e) glosari atau penjelasan definisi istilah tertentu, (f) hot-word atau 

penjelasan istilah langsung dalam kata atau kalimat bersangkutan 

2. Auxiliary information, yaitu informasi tambahan seperti pendahuluan, 

petunjuk, bantuan, dan kesimpulan. 

3. Motivasi, yaitu bagaimana multimedia dapat mempengaruhi sikap siswa 

agar termotivasi untuk belajar. 

4. Interface, yaitu tampilan multimedia seperti tampilan teks, grafis, animasi, 

audio, dan video 

5. Navigation, yaitu cara pengguna berpindah-pindah halaman dalam 

multimedia. Navigasi baik, jika konsisten tempat dan bentuknya. 

6. Pedagogy, yaitu aspek pembelajaran terkait dengan kesesuaian metodelogi 

yang digunakan, interaktivitas siswa, melayani pembelajaran kooperatif, 

kesesuaian strategi belajar, kontrol pengguna, pertanyaan edukatif dan 

bagaimana menjawabnya, kualitas balikan konstruktif dari multimedia, 

pengukuran tingkat penguasaan materi. 

7. Invisible features, yakni fitur yang tidak terlihat ketika program dijalankan 

dan biasanya jarang digunakan dalam multimedia, seperti rekam jejak 

pengguna dan progress report. 

8. Robustness, yakni ketahanan produk yang meminimalkan multimedia error 

ketika digunakan, baik dari segi software maupun ketika multimedia 

tersebut dijalankan pada sistem operasi komputer lain 
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9. Supplementary materials, yakni materi tambahan pada multimedia seperti 

menambahkan kamus untuk pembelajaran bahasa. 
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Lampiran 6. Surat Keterangan Validasi Instrumen 

Ahli Instrumen 1 
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Ahli Instrumen II 
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Lampiran 7. Angket Penilaian oleh Ahli Media 

KISI-KISI INSTRUMEN AHLI MEDIA 

Aspek Indikator 
Nomor 

Butir 
Sub Indikator 

Auxilary 

Information  

Pendahuluan 

(layar 

awal/pembuka) 

1 Kejelasan judul program pada 

layar pembuka 

2 Kemenarikan layar awal/pembuka 

Petunjuk 

penggunaan 
3 

Ketersediaan petunjuk 

penggunaan program 

Tampilan 

multimedia 

Pemilihan teks 4 Ketepatan pemilihan ukuran huruf 

5 Ketepatan pemilihan jenis huruf 

Tampilan menu 6 Konsistensi tampilan menu 

Tata letak 

elemen 

multimedia 

7 Ketepatan penempatan teks 

8 
Ketepatan penempatan 

gambar/animasi 

9 Ketepatan penempatan video 

Musik/suara 10 Kualitas musik/suara 

Pemilihan 

warna 

11 Komposisi warna 

12 Ketepatan pemilihan warna teks 

dan latar belakang (background) 

Navigasi  Tombol 

navigasi 

13 Kemudahan memahami tombol 

navigasi 

14 Konsistensi tombol navigasi  

15 Kesesuaian dan kecepatan rekasi 

tombol navigasi dengan link 

Robustness  Ketahanan 

produk 

16 Kinerja sistem operasi program 

Aksesibilitas  17 Akses masuk ke program 
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Aspek Indikator 
Nomor 

Butir 
Sub Indikator 

 18 Akses keluar dari program 

19 Kemudahan memilih menu dan 

materi dalam program 

20 Interaktivitas 
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ANGKET KELAYAKAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN OLEH AHLI 

MEDIA 

Evaluator Ahli Media : ………………………… 

Tanggal  : ………………………… 

 

Pengembang  : Hartoyo 

Program Studi  : Teknologi Pembelajaran 

NIM   : 16707251022 

 

A. Spesifikasi Produk 
Jenis Media  : Multimedia Pembelajaran  

Mata Pelajaran  : Biologi 

Materi   : Sistem Saraf 

Sasaran Media  : Siswa SMA Kelas XI 

 

B. Tujuan Instrumen  
Instrumen ini bertujuan untuk mengukur kelayakan Multimedia Pembelajaran 

yang dikembangkan dalam segi Media oleh Ahli Media. 

 

C. Petunjuk Penilaian Produk 
Berikut adalah petunjuk penilaian pada instrumen angket ahli media ini: 

1. Berilah tanda cek (√) pada kolom penilaian sesuai dengan skor penilaian 
terhadap produk ini. 

2. Skor penilaian produk berada pada rentang 1-4 dengan kriteria pada rubrik 
penilaian yang terlampir. 

3. Apabila terdapat penilaian dibawah skor 2, maka dimohonkan 
memberikan saran pada kolom saran dan perbaikan yang disediakan. 

4. Atas kesediannya memberikan penilaian untuk penyempurnaan 
multimedia pembelajaran ini, saya ucapkan terimakasih. 
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D. Penilaian Produk 

No 
Aspek 

Penilaian 
Pernyataan 

Skor 

1 2 3 4 

1 Auxilary 

Information  

1 Kejelasan judul program pada layar 

pembuka 

    

2 Kemenarikan layar awal/pembuka     

3 Ketersediaan petunjuk penggunaan 

program 

    

2 Tampilan 

multimedia 

4 Ketepatan pemilihan ukuran huruf     

5 Ketepatan pemilihan jenis huruf     

6 Konsistensi tampilan menu     

7 Ketepatan penempatan teks     

8 Ketepatan penempatan gambar/animasi     

9 Ketepatan penempatan video     

10 Kualitas musik/suara     

11 Komposisi warna     

12 Ketepatan pemilihan warna teks dan 

latar belakang (background) 

    

3 Navigasi  13 Kemudahan memahami tombol 

navigasi 

    

14 Konsistensi tombol navigasi      
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No 
Aspek 

Penilaian 
Pernyataan 

Skor 

1 2 3 4 

15 Kesesuaian dan kecepatan rekasi 

tombol navigasi dengan link 

    

4 Robustness  16 Kinerja sistem operasi program     

17 Akses masuk ke program     

18 Akses keluar dari program     

19 Kemudahan memilih menu dan materi 

dalam program 

    

20      
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RUBRIK PENILAIAN AHLI MEDIA 

Berikut adalah rubrik penilaian dalam memberikan skor pada produk Multimedia 
Pembelajaran dari segi Media 

No. Pernyataan Skor Penjelasan Skor 

Auxilary Information 

1 
Kejelasan judul 
Program pada layar 
awal/pembuka 

4 

Layar awal/pembuka menamapilkan jenis 
program, mata pelajaran, materi yang 
akan diajarkan, sasaran pengguna 
program yang dikembangkan, 
pengembang dan instansi lembaga 
pengembang 

3 

Layar awal/pembuka tidak menampilkan 
satu kriteria diantara jenis program, mata 
pelajaran, materi yang akan diajarkan, 
sasaran pengguna program yang 
dikembangkan, pengembang dan instansi 
lembaga pengembang 

2 

Layar awal/pembuka tidak menampilkan 
lebih dari satu kriteria diantara jenis 
program, mata pelajaran, materi yang 
akan diajarkan, dan sasaran pengguna 
program yang dikembangkan 

1 
Tidak ada judul program yang 
ditampilkan 

2 
Kemenarikan layar 
awal/pembuka 

4 

Layar awal/pembuka mempunyai 
tampilan yang menarik perhatian dengan 
paduan musik dan pilihan animasi/gambar 
yang sesuai dengan judul program. 

3 Layar awal/pembuka mempunyai 
tampilan yang cukup menarik perhatian 
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No. Pernyataan Skor Penjelasan Skor 

dengan pilihan animasi/gambar tanpa 
musik 

2 

Layar awal/pembuka mempunyai 
tampilan yang kurang menarik perhatian 
karena paduan animasi/gambar yang tidak 
sesuai dengan judul program. 

1 

Layar awal/pembuka mempunyai 
tampilan yang tidak menarik perhatian 
karena tidak ada animas/gambar maupun 
musik 

3 
Ketersediaan 
petunjuk penggunaan 
program 

4 

Terdapat petunjuk penggunaan program di 
menu utama yang mudah dipahami, 
sederhana, ringkas dan mencakup seluruh 
petunjuk penggunaan program 

3 

Terdapat petunjuk penggunaan program di 
menu utama, cukup mudah dipahami, 
sederhana, ringkas mencakup hampir 
seluruh petunjuk penggunaan program. 

2 

Terdapat petunjuk penggunaan program di 
menu utama, tapi sulit dipahami, 
kompleks dan tidak mencakup seluruh 
petunjuk penggunaan program. 

1 Tidak terdapat petunjuk penggunaan 
program. 

Tampilan Multimedia 

4 
Ketepatan pemilihan 
ukuran huruf 4 

Ukuran huruf yang digunakan proposional 
pada layar, baik ukuran huruf untuk menu, 
judul, atau materi sehingga teks terbaca 
dengan baik 
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No. Pernyataan Skor Penjelasan Skor 

3 

Ukuran huruf yang digunakan cukup 
proposional pada layar. Ukuran huruf 
untuk menu, judul, atau materi sedikit 
terlalu besar/kecil, tapi teks masih terbaca 
dengan baik 

2 

Ukuran huruf yang digunakan kurang 
proposional pada layar. Ukuran huruf 
untuk menu, judul, atau materi terlalu 
besar/kecil sehingga teks tidak nyaman 
untuk dibaca 

1 

Ukuran huruf yang digunakan tidak 
proposional pada layar, baik ukuran huruf 
untuk nama menu maupun huruf pada 
materi. 

5 
Ketepatan pemilihan 
jenis huruf 

4 
Pemilihan jenis huruf yang tepat dan 
sesuai dengan jenis media yang 
dikembangkan 

3 Pemilihan jenis huruf cukup tepat untuk 
media yang dikembangkan 

2 
Pemilihan jenis huruf yang kurang tepat 
dengan jenis media yang dikembangkan 

1 
Pemilihan jenis huruf yang tidak tepat dan 
tidak sesuai dengan jenis media yang 
dikembangkan 

6 
Konsistensi tampilan 
menu 

4 
Tampilan menu pada program konsisten 
pada setiap layar dan tidak berubah 
ukuran, warna dan simbolnya 

3 Tampilan menu pada program cukup 
konsisten pada setiap layar walaupun 
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No. Pernyataan Skor Penjelasan Skor 

tampilan menu sempat berubah ukuran, 
atau warna, atau simbolnya 

2 

Tampilan menu pada program kurang 
konsisten pada setiap layar karena 
kebanyakan berubah ukuran, warna 
ataupun simbolnya 

1 
Tampilan menu pada program tidak 
konsisten pada setiap layar 

7 
Ketepatan 
penempatan teks 

4 

Teks diletakkan pada letak yang tepat, 
tidak bertumpuk atau menutupi elemen 
media lain ataupun pilihan menu, dan 
sesuai dengan prinsip pengembangan 
multimedia. 

3 

Teks diletakkan pada letak yang cukup 
tepat, tapi bertumpuk atau menutupi salah 
satu elemen media lain ataupun pilihan 
menu 

2 

Teks diletakkan pada letak yang kurang 
tepat, karena bertumpuk atau menutupi 
beberapa elemen media lain ataupun 
pilihan menu 

1 

Teks diletakkan pada letak yang tidak 
tepat, karena bertumpuk atau menutupi 
seluruh elemen media lain ataupun pilihan 
menu 

8 
Ketepatan 
penempatan 
gambar/animasi 

4 

Gambar/animasi diletakkan pada letak 
yang tepat, tidak bertumpuk atau 
menutupi elemen media lain ataupun 
pilihan menu, dan sesuai dengan prinsip 
pengembangan multimedia. 
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No. Pernyataan Skor Penjelasan Skor 

3 

Gambar/animasi diletakkan pada letak 
yang cukup tepat, tapi bertumpuk atau 
menutupi salah satu elemen media lain 
ataupun pilihan menu 

2 

Gambar/animasi diletakkan pada letak 
yang kurang tepat, karena bertumpuk atau 
menutupi beberapa elemen media lain 
ataupun pilihan menu 

1 

Gambar/animasi diletakkan pada letak 
yang tidak tepat, karena bertumpuk atau 
menutupi seluruh elemen media lain 
ataupun pilihan menu 

9 
Ketepatan 
penempatan video 

4 

Video diletakkan pada letak yang tepat, 
tidak bertumpuk atau menutupi elemen 
media lain ataupun pilihan menu, dan 
sesuai dengan prinsip pengembangan 
multimedia. 

3 

Video diletakkan pada letak yang cukup 
tepat, tapi bertumpuk atau menutupi salah 
satu elemen media lain ataupun pilihan 
menu 

2 

Video diletakkan pada letak yang kurang 
tepat, karena bertumpuk atau menutupi 
beberapa elemen media lain ataupun 
pilihan menu 

1 

Video diletakkan pada letak yang tidak 
tepat, karena bertumpuk atau menutupi 
seluruh elemen media lain ataupun pilihan 
menu 

10 Kualitas musik/suara 4 Suara/musik mempunyai kualitas yang 
baik, nyaman didengarkan, tidak pecah 
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No. Pernyataan Skor Penjelasan Skor 

jika diputar dalam volume yang cukup 
besar 

3 

Suara/musik mempunyai kualitas yang 
cukup baik, nyaman didengarkan, tapi 
agak pecah jika diputar dalam volume 
yang cukup besar 

2 

Suara/musik mempunyai kualitas kurang 
baik, tidak nyaman didengarkan, dan 
pecah jika diputar dalam volume yang 
cukup besar 

1 
Suara/musik mempunyai kualitas yang 
tidak baik, menganggu pendengaran, dan 
pecah walaupun pada volume yang wajar 

11 Komposisi warna 

4 

Warna pada tampilan menggunakan 
kombinasi yang tepat dan tidak menyakiti 
penglihatan serta sesuai konsep media 
yang dikembangkan.  

3 
Warna pada tampilan menggunakan 
kombinasi yang cukup tepat dan tidak 
menyakiti penglihatan 

2 
Warna pada tampilan menggunakan 
kombinasi yang kurang tepat dan agak 
menyakiti penglihatan 

1 
Warna pada tampilan menggunakan 
kombinasi yang menyakiti penglihatan 

12 Ketepatan pemilihan 
warna teks dan latar 

4 
Warna teks dan latar belakang 
menggunakan warna yang tepat dengan 
kontras yang baik sehingga tulisan bisa 
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No. Pernyataan Skor Penjelasan Skor 

belakang 
(background) 

terbaca dengan baik dan tidak menyakiti 
penglihatan 

3 

Warna teks dan latar belakang 
menggunakan warna yang cukup tepat 
dengan kontras yang cukup baik tapi 
kurang bisa terbaca di kondisi 
pencahayaan tertentu 

2 

Warna teks dan latar belakang 
menggunakan warna yang kurang tepat 
dengan kontras kurang yang baik 
sehingga teks kurang bisa terbaca 

1 
Warna teks dan latar belakang 
menggunakan warna yang tidak tepat 
dengan kontras yang tidak baik. 

Navigasi 

13 
Kemudahan 
Memahami tombol 
navigasi 

4 
Tombol navigasi mudah dipahami dengan 
penggunaan simbol yang umum/lazim 
untuk navigasi tersebut 

3 

Tombol navigasi cukup mudah dipahami 
dengan penggunaan simbol yang tidak 
terlalu umum/lazim untuk navigasi 
tersebut 

2 

Tombol navigasi cukup sulit dipahami 
dengan penggunaan simbol yang tidak 
umum/lazim untuk navigasi tersebut 
sehingga membutuhkan petunjuk untuk 
memahaminya 

1 
Tombol navigasi sulit dipahami dengan 
penggunaan simbol yang tidak 
umum/lazim untuk navigasi tersebut 



188 
 
 

 

No. Pernyataan Skor Penjelasan Skor 

sehingga membutuhkan petunjuk untuk 
memahaminya 

14 Konsistensi tombol 
navigasi 

4 
Letak, ukuran, warna, simbol dan fungsi 
tombol navigasi konsisten pada setiap 
layar 

3 
Salah satu dari letak, ukuran, warna, 
simbol dan fungsi tombol navigasi tidak 
konsisten pada setiap layar 

2 
Lebih dari satu diantara letak, ukuran, 
warna, simbol dan fungsi tombol navigasi 
tidak konsisten pada setiap layar 

1 
Letak, ukuran, warna, simbol dan fungsi 
tombol navigasi tidak konsisten pada 
setiap layar 

15 

Kesesuaian dan 
Kecepatan reaksi 
tombol navigasi 
dengan link 

4 
Link pada tombol sesuai dengan menu 
tujuan tombol dan mempunyai reaksi 
yang cepat 

3 
Link pada tombol sesuai dengan menu 
tujuan tombol, tapi mempunyai reaksi 
yang lambat 

2 
Link pada tombol tidak sesuai dengan 
menu tujuan tombol 

1 Link pada tombol tidak berfungsi 

Robustness 

16 
Kinerja sistem 
operasi program 4 

Program berjalan dengan lancar pada 
setiap layar dan tidak mengalami error 
saat pemakaian 
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No. Pernyataan Skor Penjelasan Skor 

3 
Program berjalan dengan lancar pada 
setiap layar tapi mengalami sedikit error 
saat pemakaian 

2 
Program tidak berjalan dengan lancar 
pada sebagian besar layar dan sering 
mengalami error saat pemakaian 

1 Program tidak bisa dijalankan 

17 Akses masuk ke 
program 

4 
Akses masuk ke program tergolong 
mudah dengan sekali klik 

3 
Akses masuk ke program tergolong cukup 
mudah tapi memerlukan konfirmasi dulu 
untuk masuk 

2 Akses masuk ke program tergolong cukup 
sulit dan ribet 

1 Tidak ada akses masuk ke program 

18 
Akses keluar dari 
program 

4 
Akses keluar dari program tergolong 
mudah dengan konfirmasi terlebih dahulu 
sebelum keluar 

3 
Akses keluar dari program tergolong 
cukup mudah tanpa konfirmasi 

2 
Akses keluar dari program tergolong 
cukup sulit dan ribet 

1 Tidak ada akses keluar dari program 

19 
Kemudahan memilih 
menu dan materi 
program 

4 
Menu dan materi program bisa dipilih 
dengan mudah, terunut dan sesuai dengan 
kategori pada menu dan materi 
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No. Pernyataan Skor Penjelasan Skor 

3 

Menu dan materi program bisa dipilih 
dengan cukup mudah,  tapi tidak terunut  
atau tidak sesuai dengan kategori menu 
dan materi 

2 
Menu dan materi program sulit dipilih 
karena tidak terunut dan sesuai dengan 
kategori menu dan materi 

1 
Menu dan materi program tidak bisa 
dipilih 
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Lampiran 8. Surat Keterangan Validasi Ahli Media 
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Lampiran 9. Hasil Validasi oleh Ahli Media 
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Lampiran 10. Rekapitulasi Skor Validasi Ahli Media 

No. Nama 
Butir Penilaian Rerata 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

1 Validator 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3,75 

2 Validator 2 3 4 4 3 4 4 3 
 

3 4 3 4 3 4 4 4 4 3,69 

Jumlah skor keseluruhan 7 8 8 7 8 8 7 7 8 7 7 6 8 8 7 8 7,43 

Rerata (M) 3,5 4 4 3,5 4 4 3,5 3,5 4 3,5 3,5 3 4 4 3,5 4 3,50 

Keterangan Kriteria Aktual SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL L SL SL SL SL SL 
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Lampiran 11. Flowcharts Media 
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Lampiran 12. Story Boards Media 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman Depan 

Halaman Menu Utama 

Keterangan: 

1. Home 
2. Kompetensi 
3. Materi 
4. Kuis 
5. Daftar Pustaka 
6. Tentang 
7. Sound 
8. Bantuan 
9. Keluar 
10. Layar Konten 
11. Tema 
12. Warna Icon 

9 8 7 1 

2 

3 

4 

5 

6 

11 12 

10 
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Lampiran 13. Angket Penilaian oleh Ahli Materi 

KISI-KISI INSTRUMEN AHLI MATERI 

Aspek Indikator 
Nomor 

Butir 
Sub Indikator 

Subject 

matters 

Tujuan 

Pembelajaran 
1 

Kesesuaian tujuan pembelajaran 

dengan materi 

Isi materi 2 Kedalaman materi 

3 Kebenaran isi materi 

4 Aktulisasi materi (up to date) 

5 Kerunutan Materi 

Bahasa 
6 

Kejelasan bahasa yang 

digunakan/Komunikatif 

7 
Kesesuaian penggunaan bahasa 

dengan tingkat sasaran pengguna 

Rangkuman 

Evaluasi 

8 Ketersediaan rangkuman 

9 
Kesesuaian tujuan pembelajaran 

dan evaluasi 

10 
Kejelasan petunjuk pengerjaan 

evaluasi 

11 
Evaluasi mencakup materi yang 

diajarkan 

Pembelajaran Sistematika 

penyajian materi 
12 

Ketepatan memilih elemen media 

dalam menyajikan materi 

13 Kesesuaian gambar dengan materi 

14 Kesesuaian animasi dengan materi 

15 Kesesuaian video dengan materi 

Durasi  
16 

Efektivitas penyajian materi dari 

segi waktu 

Affective 

considerations 

Motivasi belajar 
17 

Sajian materi dalam memotivasi 

belajar 
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ANGKET KELAYAKAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN OLEH AHLI 

MATERI 

Evaluator Ahli Materi : ………………………… 

Tanggal  : ………………………… 

 
Pengembang  : Hartoyo 

Program Studi  : Teknologi Pembelajaran 

NIM   : 16707251022 

 
A. Spesifikasi Produk 

Jenis Media  : Multimedia Pembelajaran  

Mata Pelajaran  : Biologi 

Materi   : Sistem Saraf 

Sasaran Media  : Siswa SMA Kelas XI 

 
B. Tujuan Instrumen  

Instrumen ini bertujuan untuk mengukur kelayakan Multimedia Pembelajaran 
yang dikembangkan dalam segi Materi oleh Ahli Materi. 

 
C. Petunjuk Penilaian Produk 

Berikut adalah petunjuk penilaian pada instrumen angket ahli materi ini: 

1. Berilah tanda cek (√) pada kolom penilaian sesuai dengan skor penilaian 
terhadap produk ini. 

2. Skor penilaian produk berada pada rentang 1-4 dengan kriteria pada rubrik 
penilaian yang terlampir. 

3. Apabila terdapat penilaian dibawah skor 2, maka dimohonkan 
memberikan saran pada kolom saran dan perbaikan yang disediakan. 

4. Atas kesediannya memberikan penilaian untuk penyempurnaan 
multimedia pembelajaran ini, saya ucapkan terimakasih. 
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D. Penilaian Produk  

No. 
Aspek 

Penilaian 
Pernyataan 

Skor 

1 2 3 4 

1 Subject 

matters 
1 

Kesesuaian tujuan pembelajaran 

dan materi 
    

2 Kedalaman Materi     

3 Kebenaran isi materi     

4 Aktulisasi materi (up to date)     

5 Keruntutan Materi     

6 
Kejelasan bahasa yang 

digunakan/Komunikatif 
    

7 
Kesesuaian penggunaan bahasa 

dengan tingkat sasaran pengguna 
    

8 Ketersediaan rangkuman     

9 
Kesesuaian tujuan pembelajaran 

dan evaluasi 
    

10 
Kejelasan petunjuk pengerjaan 

evaluasi 
    

11 
Evaluasi mencakup materi yang 

diajarkan 
    

3 Pembelajaran 
12 

Ketepatan memilih elemen media 

dalam menyajikan materi 
    

13 
Kesesuaian gambar dengan 

materi 
    

14 
Kesesuaian animasi dengan 

materi 
    

15 Kesesuaian video dengan materi     

16 
Efektivitas penyajian materi dari 

segi waktu 
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2 Affective 

considerations 
17 

Sajian materi dalam memotivasi 

belajar 
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RUBRIK PENILAIAN AHLI MATERI 

Berikut adalah rubrik penilaian dalam memberikan skor pada produk Multimedia 

Pembelajaran dari segi Materi 

No. Indikator Skor Penjelasan Skor 

Subject Matter 

1 Tujuan 
Pembelajaran 

4 

Tujuan pembelajaran yang 
dimuat sesuai dengan 
materi.yang disajikan dan 
mudah dipahami oleh pengguna 

3 

Tujuan pembelajaran yang 
dimuat sesuai dengan 
materi.yang disajikan tetapi sulit 
dipahami 

2 
Hanya sebagian dari tujuan 
pembelajaran yang sesuai 
dengan materi yang disajikan 

1 
Semua Tujuan pembelajaran 
yang dimuat tidak sesuai dengan 
materi yang disajikan 

2 Kedalaman 
Materi 

4 

Materi yang dimuat mencakup 
seluruh indikator dan konsep-
konsep yang harus 
dipelajari/dikuasai oleh siswa 

3 

Materi yang dimuat mencakup 
sebagian besar indikator dan 
konsep-konsep yang harus 
dipelajari/dikuasai oleh siswa 

2 

Materi yang dimuat hanya 
mencakup sebagian kecil dari 
indikator dan konsep-konsep 
yang harus dipelajari/dikuasai 
oleh siswa 

1 
Materi yang dimuat sama sekali 
tidak mencakup seluruh 
indikator dan konsep-konsep 
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No. Indikator Skor Penjelasan Skor 

yang harus dipelajari/dikuasai 
oleh siswa 

3 Kebenaran isi 
materi 

4 
Seluruh materi yang disajikan 
benar, sesuai dengan konsep, 
dan sumber informasi yang jelas 

3 

Sebagian besar materi yang 
disajikan benar, sesuai dengan 
konsep, dan sumber informasi 
yang jelas 

2 

Sebagian besar materi yang 
disajikan belum benar, belum 
sesuai dengan konsep, dan 
sumber informasi yang kurang 
jelas 

1 

Seluruh materi materi yang 
disajikan tidak benar, tidak 
sesuai dengan konsep, dan 
sumber informasi yang tidak 
jelas 

4 
Aktulisasi 

materi (up to 
date) 

4 
Materi yang disajikan sesuai 
dengan perkembangan 
pengetahuan sekarang ini 

3 
Materi yang disajikan cukup 
sesuai dengan perkembangan 
pengetahuan sekarang ini 

2 
Materi yang disajikan kurang 
terbaharui dengan pengetahuan 
sekarang ini 

1 
Materi yang disajikan tidak 
terbaharui dengan pengetahuan 
sekarang ini 

5 Kerunutan 
Materi 4 

Materi dirunutkan dengan baik 
dan teratur sesuai dengan alur 
materi yang harus dipelajari 
siswa 
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3 Materi dirunutkan dengan 
cukup baik dan cukup teratur 

2 

Materi dirunutkan dengan 
kurang teratur sehingga 
membingungkan siswa dalam 
memahami konsep materi 
tersebut 

1 

Materi dirunutkan dengan acak 
dan tidak teratur sehingga 
menyulitkan siswa memahami 
konsep materi tersebut 

6 

Kejelasan 
bahasa yang 
digunakan/ 

Komunikatif 

4 

Bahasa yang digunakan 
komunikatif, tidak ambigu dan 
baku penulisan yang rapi 
sehingga mudah dipahami 

3 

Bahasa yang digunakan 
komunikatif, tidak ambigu dan 
baku tapi kurang rapi dalam 
penulisannya 

2 

Bahasa yang digunakan kurang 
komunikatif, ambigu, kurang 
baku dan kurang rapi dalam 
penulisannya sehingga cukup 
sulit dipahami 

1 

Bahasa yang digunakan tidak 
komunikatif, ambigu dan tidak 
baku serta penulisan yang tidak 
rapi sehingga sulit dipahami 

7 

Kesesuaian 
penggunaan 

bahasa dengan 
tingkat sasaran 

pengguna 

4 

Bahasa yang digunakan sesuai 
EYD, jelas, runtut dan bahasa 
yang digunakan ilmiah populer 
sehingga sesuai dengan tingkat 
sasaran pengguna 

3 

Sebagian besar bahasa yang 
digunakan sesuai EYD, jelas, 
runtut dan bahasa yang 
digunakan ilmiah. 
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No. Indikator Skor Penjelasan Skor 

2 

Sebagian besar bahasa yang 
digunakan kurang sesuai dengan 
EYD, kurang jelas, kurang 
runtut dan bahasa yang 
digunakan kurang ilmiah. 

1 

Bahasa yang digunakan tida 
sesukai EYD, tidak jelas, tidak 
runtut dan bahasa yang 
digunakan tidak ilmiah populer 
sehingga tidak sesuai dengan 
tingkat sasaran pengguna 

8 Ketersediaan 
rangkuman 

4 

Rangkuman tersedia dengan 
baik dengan konten yang 
singkat, proporsional dan 
mencakup seluruh materi 
pembelajaran 

3 

Rangkuman tersedia dengan 
baik tapi hanya mencakup 
sebagian besar materi 
pembelajaran 

2 

Rangkuman kurang tersedia 
dengan baik dan hanya 
mencakup sebagian kecil materi 
pembelajaran 

1 Rangkuman tidak tersedia 

9 

Kesesuaian 
tujuan 

pembelajaran 
dan evaluasi 

4 

Tujuan pembelajaran yang 
ditetapkan sesuai dengan 
evaluasi yang dimuat dan 
mudah dipahami oleh pengguna 

3 

Tujuan pembelajaran yang 
ditetapkan sesuai dengan 
evaluasi.yang dimuat tetapi sulit 
dipahami 

2 

Hanya sebagian dari tujuan 
pembelajaran yang ditetapkan 
sesuai dengan evaluasi yang 
dimuat 
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1 
Semua Tujuan pembelajaran 
yang ditetapkan tidak sesuai 
dengan evaluasi yang dimuat 

10 

Kejelasan 
petunjuk 

pengerjaan 
evaluasi 

4 

Petunjuk pengerjaan evaluasi 
tersedia dengan baik, dan 
mampu menutun pengguna 
dalam mengerjakan evaluasi 

3 

Petunjuk pengerjaan evaluasi 
tersedia dengan baik, tapi 
kurang mampu menutun 
pengguna dalam mengerjakan 
evaluasi 

2 

Petunjuk pengerjaan evaluasi 
kurang tersedia dengan baik 
sehingga belum mampu 
menutun pengguna dalam 
mengerjakan evaluasi 

1 

Petunjuk pengerjaan evaluasi 
tidak tersedia dengan baik 
sehingga pengguna sulit 
mengerjakan evaluasi 

11 

Evaluasi 
mencakup 

materi yang 
diajarkan 

4 
Soal evaluasi yang disediakan 
mencakup seluruh materi yang 
diajarkan 

3 
Soal evaluasi yang disediakan 
mencakup sebagian besar materi 
yang diajarkan 

2 
Soal evaluasi yang disediakan 
mencakup sebagian kecil materi 
yang diajarkan 

1 
Soal evaluasi yang disediakan 
tidak mencakup materi yang 
diajarkan 

Pembelajaran 

12 Ketepatan 
memilih elemen 

4 Materi disajikan dengan elemen 
media yang tepat 
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media dalam 
menyajikan 

materi 

3 Materi disajikan dengan elemen 
media yang cukup tepat. 

2 

Materi disajikan dengan elemen 
media yang kurang tepat 
sehingga tidak memaksimalkan 
penjelasan materi 

1 Materi disajikan dengan elemen 
media yang tidak tepat 

13 
Kesesuaian 

gambar dengan 
materi 

4 

Gambar yang digunakan sesuai 
dengan materi yang diajarkan 
dan mudah dipahami oleh 
pengguna 

3 

Gambar yang digunakan cukup 
sesuai dengan materi yang 
diajarkan  dan cukup mudah 
dipahami oleh pengguna 

2 

Gambar yang digunakan kurang 
sesuai dengan materi yang 
diajarkan sehingga pengguna 
susah memahami 

1 

Gambar yang digunakan tidak 
sesuai dengan materi yang 
diajarkan sehingga pengguna 
sulit memahami 

14 
Kesesuaian 

animasi dengan 
materi 

4 

Animasi yang digunakan sesuai 
dengan materi yang diajarkan 
dan mudah dipahami oleh 
pengguna 

3 

Animasi yang digunakan cukup 
sesuai dengan materi yang 
diajarkan  dan cukup mudah 
dipahami oleh pengguna 

2 

Animasi yang digunakan kurang 
sesuai dengan materi yang 
diajarkan sehingga pengguna 
susah memahami 
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No. Indikator Skor Penjelasan Skor 

1 

Animasi yang digunakan tidak 
sesuai dengan materi yang 
diajarkan sehingga pengguna 
sulit memahami 

15 
Kesesuaian 

video dengan 
materi 

4 

Video yang digunakan sesuai 
dengan materi yang diajarkan 
dan mudah dipahami oleh 
pengguna 

3 

Video yang digunakan cukup 
sesuai dengan materi yang 
diajarkan  dan cukup mudah 
dipahami oleh pengguna 

2 

Video yang digunakan kurang 
sesuai dengan materi yang 
diajarkan sehingga pengguna 
susah memahami 

1 

Video yang digunakan tidak 
sesuai dengan materi yang 
diajarkan sehingga pengguna 
sulit memahami 

16 

Efektivitas 
penyajian 

materi dari segi 
waktu 

4 

Jumlah materi pembelajaran 
yang disajikan sesuai dengan 
durasi waktu efektif untuk 
pembelajaran 

3 

Jumlah materi pembelajaran 
yang disajikan lebih 
singkat/lama dengan waktu 
efektif untuk pembelajaran 

2 

Jumlah materi pembelajaran 
yang disajikan terlalu 
singkat/lama dengan waktu 
efektif untuk pembelajaran 

1 

Jumlah materi pembelajaran 
yang disajikan tidak sesuai 
dengan durasi waktu efektif 
untuk pembelajaran 

Affective considerations 
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17 

Sajian materi 
dalam 

memotivasi 
belajar 

4 
Materi yang disajikan menarik 
secara keseluruhan sehingga 
memotivasi dalam belajar 

3 
Materi yang disajikan menarik 
tapi kurang memotivasi dalam 
belajar 

2 
Materi yang disajikan kurang 
menarik sehingga kurang 
memotivasi dalam belajar 

1 
Materi yang disajikan tidak 
menarik sehingga tidak 
memotivasi dalam belajar 
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Lampiran 14. Surat Keterangan Ahli Materi 
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Lampiran 15. Hasil Penilaian Ahli Materi 

 

 



216 
 
 

 

 

 

 



217 
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Lampiran 16. Rekapitulasi Skor Validasi Ahli Materi 

No. Nama Butir Penilaian Rerata 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 Validator 1 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3,47 
2 Validator 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3,65 

Jumlah skor keseluruhan 8 6 6 8 6 7 6 6 8 7 8 7 8 8 8 6 8 7,17 
Rerata (M) 4 3 3 4 3 3,5 3 3 4 3,5 4 3,5 4 4 4 3 4 3,56 
Keterangan Kriteria Aktual SL L L SL L SL L L SL SL SL SL SL SL SL L SL SL 
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Lampiran 17. Angket Penilaian Berdasarkan Respon Pengguna 

ANGKET KELAYAKAN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN  

OLEH PENGGUNA 

Nama Pengguna : 

Tanggal  : 

Pengembang  : Hartoyo 

 

A. Spesifikasi Produk 
Jenis Media  : Multimedia Pembelajaran  

Mata Pelajaran  : Biologi 

Materi   : Sistem Saraf 

Sasaran Media  : Siswa SMA Kelas XI 

B. Tujuan Instrumen  
Instrumen ini bertujuan untuk mengukur kelayakan Multimedia Pembelajaran 

yang dikembangkan dari aspek pengguna. 

C. Petunjuk Penilaian Produk 
Berikut adalah petunjuk penilaian pada instrumen angket ahli materi ini: 

1. Berilah tanda cek (√) pada kolom penilaian sesuai dengan skor penilaian 
terhadap produk ini. 

2. Skor penilaian produk berada pada rentang 1-4 dengan ketentuan penilaian 
sebagai berikut: 

a. Skor 4 (empat) bermakna Sangat Layak, dengan penilaian 
kelayakan berada pada rentang 85% - 100% 

b. Skor 3 (tiga) bermakna Layak, dengan penilaian kelayakan berada 
pada rentang % 65 - 84% 

c. Skor 2 (dua) bermakna Kurang Layak, dengan penilaian kelayakan 
berada pada rentang 41% - 64% 

d. Skor 1 (satu) bermakna Tidak Layak, dengan penilaian kelayakan 
berada pada rentang kurang dari 40% 

3. Apabila terdapat penilaian dibawah skor 2, maka dimohonkan 
memberikan saran pada kolom saran dan perbaikan yang disediakan. 

4. Atas kesediannya memberikan penilaian untuk penyempurnaan 
multimedia pembelajaran ini, saya ucapkan terimakasih. 
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D. Penilaian Produk 

No. Aspek 
Penilaian 

Pernyataan 
Skor 

1 2 3 4 

1 Media 

1 Keterbacaan tulisan     

2 Kejelasan gambar/animasi     

3 Kejelasan video     

4 Kejelasan musik/suara     

5 Kesesuaian warna     

6 Kemenarikan tampilan     

7 
Kemudahan memahami tombol 
navigasi 

    

8 
Kemudahan pemahaman petunjuk 
penggunaan program 

    

9 Kemudahan memilih menu dalam 
program 

    

10 Kemudahan memilih materi dalam 
program 

    

2 Materi 

11 Kemenarikan materi dalam 
memotivasi belajar 

    

12 Kejelasan bahasa yang digunakan     

13 Kemudahan dalam memahami 
materi 

    

14 Soal latihan membantu dalam 
pemahaman materi. 
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Lampiran 18. Rekapitulasi Skor Respon Pengguna 

No. Nama Butir 
Penilaian 

   Rerata 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 ARIANTO WABULA 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3,64 
2 LA ODE DIO 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3,93 
3 M. FIKRAM L. LAHIBU 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3,71 
4 RAMDANU LESTALUHU 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3,79 
5 SANDRI ARIFIN 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3,86 
6 SUNITA TUHAREA 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3,93 

Jumlah skor keseluruhan 24 23 23 24 24 22 22 23 23 22 23 24 23 20 22,85 
Rerata (M) 4 3,8 3,8 4 4 3,7 3,7 3,8 3,8 3,7 3,8 4 3,8 3,3 3,80 
Keterangan Kriteria Aktual SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL L SL 



 
 

Lampiran 19. Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 20. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran 21. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

SISTEM KOORDINASI 

 

Nama Sekolah  : MA Negeri 1 Maluku Tengah 

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas/Semester : XI/2 

 

Kompetensi Inti : KI-3 Memahami, menerapkan, dan menganalisis 

pengetahuan factual, konseptual, procedural, dan 

metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 

untuk memecahkan masalah. 

Kompetensi Dasar : 3.10 Mendeskripsikan keterkaitan antara struktur, fungsi, 

dan proses serta kelainan/ penyakit yang dapat terjadi 

pada sistem regulasi manusia (saraf, endokrin, dan 

pengindraan) 

  

Pertemuan Pertama 

A. Tujuan 

Melalui kegiatan tanya jawab dan diskusi, setelah mempelajari unit ini siswa 

diharapkan mampu: 

1. Menjelaskan fungsi sistem saraf 

2. Mengidentifikasi bagian-bagian penyusun sel saraf beserta fungsinya 

3. Membedakan tiga macam sel saraf 

4. Mengidentifikasi bagian penyusun sistem saraf pusat 

5. Mengidentifikasikan bagian penyusun sistem saraf tepi 
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B. Materi Pembelajaran 

1. Struktur dan fungsi sel saraf 

2. Sistem saraf pusat 

3. Sistem saraf tepi 

C. Metode Pembelajaran 

Pendekatan Umum : cooperative learning 

Metode  : diskusi dan tanya jawab 

D. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

Media : exe. sistem saraf, Komputer/Laptop, LCD 

Buku : Buku paket Biologi kelas XI semester 2 

E. Kegiatan Pembelajaran 

Guru Siswa 
• Mengucapkan salam dan berdoa 

yang dipimpin oleh ketua kelas 
• Membagikan soal pre-test 
• Menjelaskan ketentuan menjawab 

dan waktu yang dibutuhkan untuk 
menjawab soal 

• Memberikan angket motivasi belajar 
biologi dan menjelaskan tata cara 
pengisian 

• Menjawab salam dan berdoa yang 
dipimpin oleh ketua kelas 

• Menerima soal pre-test 
• Mendengarkan penjelasan guru dan 

mengerjakan soal pre-test 
• Mendegarkan penjelasan guru dan 

mengisi angket motivasi belajar 

 

Pendahuluan 

Guru Siswa 
• Guru meminta peserta didik untuk 

membentuk kelompok dengan 
anggota 5 orang 

• Guru meminta siswa untuk 
menjalankan file exe. sistem saraf 
yang telah dibagikan 

• Melakukan apersepsi yang tertera 
pada media yang telah dijalankan 

• Menyampaikan tujuan pembelajaran 
tentang sistem saraf pada manusia 

• Membuat kelompok dengan anggota 
masing-masing 5 orang 

• Menjelankan file exe. sistem saraf 
yang telah dibagikan 

• Mendengarkan penjelasan guru 
tentang pengantar materi sistem 
saraf 

• Mendengarkan penyampaian guru 
tentang tujuan pembelajaran sistem 
saraf 
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Inti 

• Guru meminta siswa untuk 
mengoprasikan media flash sistem 
saraf pada komputer masing-masing 
kelompok 

• Membagikan LKS setiap masing-
masing kelompok 

• Meminta siswa untuk mencari 
literatur pendukung tentang materi 
sistem saraf 

 
Mengamati 
• Guru memantau siswa dalam 

berdiskusi 
• Guru membantu meneragkan materi 

pada kelompok yang merasa masih 
belum jelas mengenai materi sistem 
saraf 

• Mengoprasikan media yang telah 
disediakan 

• Menuliskan anggota kelompok pada 
LKS yang telah diterima 

• Mencari literatur pendukung 
 
 
 
 
 
 

• Siswa mengamati gambar struktur 
dan fungsi, klasifikasi pada media 
flash 

• Siswa mengisi LKS yang telah 
dibagikan 

 

Pertemuan Kedua 

A. Tujuan 

Melalui kegiatan tanya jawab dan diskusi, setelah mempelajari unit ini siswa 

diharapkan mampu: 

1. Menjelaskan mekanisme proses yang terjadi pada sistem saraf manusia 

2. Menjelaskan pengaruh zat yang psikotropika pada sistem saraf manusia 

3. Mengidentifikasi cara penanggulangan dan pencegahan dari penggunaan 

zat-zat psikotropika 

4. Menjelaskan beberapa kelainan yang terjadi pada sistem saraf 

B. Materi Pembelajaran 

1. Mekanisme proses pada sistem saraf manusia (Aksi potensial, sinap, dan 

gerak refleks) 

2. Zat-zat psikotropika dan pengaruhnya pada sistem saraf 

3. Kelainan pada sistem saraf 

C. Metode Pembelajaran 

Pendekatan Umum : cooperative learning 
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Metode  : diskusi dan tanya jawab  

 

D. Media, Alat dan Sumber Pembelajaran 

Media : exe. sistem saraf, Komputer/Laptop, LCD 

Buku : Buku paket Biologi kelas XI semester 2 

E. Kegiatan Pembelajaran 

Guru Siswa 
Mengkomunikasikan 
• Guru meminta perwakilan kelompok 

untuk mempresentasikan hasil 
diskusi yang telah dikerjakan pada 
pertemuan sebelumnya 

• Guru memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk menangapi, 
bertanya dan menjawab mengenai 
hasil diskusi 

 
Menanya 
• Guru memberikan beberapa 

pertanyaan untuk mengetahui 
pemahaman siswa setelah belajar 
menggunakan media flash 

 
Mengasosiasi 
• Guru menyimpulkan materi sistem 

saraf yaitu tentang struktur fungsi 
dan klasifikasi 

• Guru memberikan kesempatan siswa 
untuk bertanya apabila terdapat 
materi yang belum jelas 

 
Mengamati 
• Guru meminta siswa untuk 

mengamati materi sistem saraf 
mengenai proses mekanisme, 
kelainan pada sistem saraf dan 
macam-macam zat psikotropika 
yang menyerang sistem saraf 

 
• Perwakilan kelompok 

mepresentasikan hasil diskusi 
tentang hasil diskusi yang telah 
dikerjakan pada pertemuan 
sebelumnya 

• Masing-masing kelompok yang lain 
menangapi kelompok yang 
presentasi 

 
 
• Siswa menjawab pertanyaan guru 
 
 
 
 
 
• Siswa mendengarkan kesimpulan 

dari guru 
 
 
 
 
 
 
• Siswa mengamati materi sistem 

saraf mengenai proses mekanisme, 
kelainan pada sistem saraf dan 
macam-macam zat psikotropika 
yang menyerang sistem saraf 
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• Guru meminta siswa untuk mengisi 
LKS yang telah dibagikan yang telah 
dibagikan 

• Guru memantau peserta didik dalam 
berdiskusi 

• Guru menyimpulkan mekanisme 
proses, kelainan dan macam-macam 
zat psikotropika yang menyerang 
sistem saraf 

 
Penutup 
• Guru mendorong siswa untuk 

meyimpulkan, merefleksikan dan 
menemukan nilai-nilai yang dipetik 
sari aktivitas belajar 

• Mengadakan post-test dan meminta 
siswa untuk mengisi angket motivasi 
belajar biologi 

• Siswa mengisi LKS yang telah 
dibagikan yang telah dibagikan 

• Siswa dipersilahkan untuk bertanya 
apabila ada materi yang belum jelas 
atau sulit untuk di pahami 

• Siswa mendengarkan kesimpulan 
guru 

 
 
 
 
• Siswa memperhatikan apa yang 

telah guru sampaikan 
 
 
• Siswa mengerjakan soal pos-test dan 

mengisi angket motivasi belajar 
biologi 

 

F. Penilaian 

Teknik Penilaian : Tes tertulis 

Bentuk Penilaian : Pilihan Ganda dan Isian Singkat
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Lampiran 22. Kisi-kisi Soal pre-test dan post-test 

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas/Semester : XI/2 

Materi   : Sistem Saraf 

No Indikator Bentuk 
Soal Rumusan Soal Skor Jenjang 

1 
Mengidentifikasi 

pengertian dan fungsi 
dari sistem saraf 

Isian 
singkat 

Suatu sistem bertugas menyampaikan rangsangan atau impuls 
yang diterima oleh reseptor, kemudian diteruskan ke saraf pusat 
sehingga dapat direspon oleh tubuh disebut… 

1 C1 

Pilihan 
ganda 

Fungsi dari sistem saraf adalah sebagai berikut… 
(1) menerima informasi dalam bentuk stimulus 
(2) memproses stimulus yang diterima 
(3) memberikan respon untuk stimulus yang diterima 
(4) menggerakan organ tubuh 

1 C1 

2 
Mengidentifikasi 

komponen penyusun sel 
saraf 

Pilihan 
ganda 

Sebuah neuron terdiri atas… 
(1) badan sel saraf 
(2) akson 
(3) dendrit 
(4) ganglion 

1 C1 

3 Memberikan contoh 
pada jenis-jenis sel saraf 

Isian 
singkat 

Salah satu contoh organ manusia yang banyak mengandung 
neuron sensorik yaitu… 1 C2 

4 Menunjukan komponen 
penyusun sel saraf 

Isian 
singkat 

Perhatikan gambar struktur sel saraf dibawah ini (soal nomor 4 
dan 5) 
   1 C2 
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Bagian dari struktur saraf yang disebut Nodus Ranvier 
ditunjukan oleh nomor… 

5 Menafsirkan fungsi dari 
penyusun sel saraf 

Isian 
singkat 

Struktur sel saraf pada nomor 4 berfungsi untuk… 1 C2 

6 Menyebutkan fungsi 
dari jenis sel saraf 

Isian 
singkat 

Berdasarkan fungsinya neuron dibagi menjadi 3 jenis. Neuron 
yang berfungsi untuk meneruskan impuls menuju neuron motorik 
yaitu… 

1 C1 

7 

Menyebutkan bagian-
bagian sintem saraf 

pusat dan menjelaskan 
fungsinya 

Pilihan 
ganda 

Pada otak besar dibagi menjadi beberapa bagian. Berikut ini 
yang termasuk bagian dari otak besar adalah… 
(1) lobus temporalis 
(2) lobus parientalis 
(3) lobus oksipitalis 
(4) lobus parietofrontalis 

1 C1 

Pilihan 
singkat 

Hipotalamus merupakan pusat pengatur… 
(1) pengatur suhu 
(2) selera makan 
(3) keseimbangan cairan tubuh 
(4) penjagaan agar tetap bagun 

1 C1 

Isian 
singkat 

Perhatikan gambar dibawah ini! 1 C1 
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Pada gambar di atas, bagian berwarna abu-abu yang ditunjuk 
pada nomor 3 adalah… 

8 
Mengkategorikan sifat 
dan organ pada sistem 

saraf tepi 

Pilihan 
ganda 

Pada sistem saraf tepi, saraf yang bersifat sensorik pada saraf 
kranial adalah… 
(1) okulomotor 
(2) olfaktori 
(3) absuden 
(4) auditori 

1 C1 

Pilihan 
ganda 

Berikut ini aktivitas organ tubuh manusia yang dipengaruhi oleh 
saraf parasimpatik adalah … 
(1) memperbesar pupil 
(2) memperbesar bronkus 
(3) mempercepat denyut jantung 
(4) mempercepat proses pencernaan 

1 C1 

9 
Mengkategorikan 

proses penghantaran 
impuls 

Pilihan 
ganda 

Pada saat penghantaran impuls saraf, fase depolarisasi memiliki 
ciri-ciri… 
(1) ion K+ berada di luar membran 
(2) ion K+ berada di dalam membran 
(3) ion Na+ berada di luar membran 

1 C2 
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(4) ion Na+ berada di dalam membran 
Isian 

singkat 
Perhatikan gambar dibawah ini dengan seksama! 

 
Keadaan yang terlihat pada gambar diatas dinamakan… 

1 C2 

Isian 
singkat 

Pada saat berjalanya sinyal didalam sel saraf, suatu perubahan 
muatan pada membrane plasma neuron disepanjang serabut saraf 
dinamakan… 

1 C1 

10 
Menyebutkan dan 
mengurutkanndari 

proses sinap 

Isian 
singkat 

Dibawah ini adalah proses dari penghantaran impuls sinaps 
(1)  Neuron membuat dan menyimpan neurotransmitter menuju 

membrane sinaps 
(2)  Ketika vesikel yang mengandung neurotransmitter 

bersentuhan dengan membrane terminal akson, enzim 
dilepaskan menuju celah sinaps 

(3)  Neurotrasmitter menyebrang celah sinaps dengan cara 
berdifusi dan berkaitan pada reseptor/penerima 
neurotransmitter pada neuron possinaps 

(4)  Neurotrasmitter sampai pada molekul penerima dan molekul 
tersebut terbuka sehingga ion-ion masuk kedalam neuron 
possinaps 

(5)  Vesikel mendaur ulang beberapa neurotransmitter untuk 
mempersiapkan aksi potensial berikutnya 

1 C2 
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(6)  Neurotrasmitter dilepaskan dari reseptor dan berdifusi 
kembali menuju celah sinaps 

(7)  Ketika kalsium ke vesikel untuk berikatan membawa 
neurotransmitter menuju membrane sinaps 

(8)  Aksi potensial sampai pada terminal akson, saluran kalsium 
membuka, dan ion kalsium masuk kedalam neuron. 

Urutkan pernyataan diatas agar menjadi urutan penghantar 
impuls dengan benar… 

Pilihan 
ganda 

Apa saja bagian-bagian yang dibutuhkan dalam proses penjalaran 
sinaps… 
(1) membran presinaps 
(2) membran possinaps 
(3) vesikel 
(4) neurotransmitter 

1 C1 
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Lampiran 23. Soal pre-test dan post-test 

Mata Pelajaran : Biologi 

Materi   : Sistem Saraf 

Kelas   : XI 

Waktu   : 60 Menit 

 

I. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan ketentuan sebagai berikut. Pilihlah 
jawaban: 

A. Jika hanya (1), (2), dan (3) benar 
B. Jika hanya (1) dan (3) benar 
C. Jika hanya (2) dan (4) benar 
D. Jika hanya (4) benar 
E. Jika (1), (2), (3) dan (4) benar 

1. Neuron berperan penting pada menerima dan menyampaikan impuls. 
Sebuah neuron terdiri atas… 
(1) badan sel saraf 
(2) akson 
(3) dendrit 
(4) ganglion 

2. Pada otak besar dibagi menjadi beberapa bagian. Berikut ini yang 
termasuk bagian dari otak besar adalah… 
(1) lobus temporalis 
(2) lobus parientalis 
(3) lobus oksipitalis 
(4) lobus parietofrontalis 

3. Hipotalamus merupakan pusat pengatur… 
(1) pengatur suhu 
(2) selera makan 
(3) keseimbangan cairan tubuh 
(4) penjagaan agar tetap bagun 

4. Berikut ini aktivitas organ tubuh manusia yang dipengaruhi oleh saraf 
parasimpatik adalah … 
(1) memperbesar pupil 
(2) memperbesar bronkus 
(3) mempercepat denyut jantung 
(4) mempercepat proses pencernaan 

5. Apa saja bagian-bagian yang dibutuhkan dalam proses penjalaran 
sinaps… 
(1) membran presinaps 
(2) membran possinaps 
(3) vesikel 
(4) neurotransmitter 
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6. Fungsi dari sistem saraf adalah sebagai berikut… 
(1) menerima informasi dalam bentuk stimulus 
(2) memproses stimulus yang diterima 
(3) memberikan respon untuk stimulus yang diterima 
(4) menggerakan organ tubuh 

7. Dibawah ini yang merupakan ciri-ciri dari penyakit perkinson yaitu… 
(1) kurangnya dopamin 
(2) otot disejumlah bagian tubuh berkontraksi 
(3) kontraksi otot tak terkendali 
(4) mengalami tremor 

8. Pada sistem saraf tepi, saraf yang bersifat sensorik pada saraf kranial 
adalah… 
(1) okulomotor 
(2) olfaktori 
(3) absuden 
(4) auditori 

9. Efek yang ditimbulkan apabila sesorang mengkonsumsi valium 
adalah… 
(1) gelisah 
(2) rasa tenang 
(3) tidak ada beban 
(4) santai 

10. Pada saat penghantaran impuls saraf, fase depolarisasi memiliki ciri-
ciri… 
(1) ion K+ berada di luar membran 
(2) ion K+ berada di dalam membran 
(3) ion Na+ berada di luar membran 
(4) ion Na+ berada di dalam membran 

 
II. Soal Isian Singkat 

1. Suatu sistem bertugas menyampaikan rangsangan atau impuls yang 
diterima oleh reseptor, kemudian diteruskan ke saraf pusat sehingga 
dapat direspon oleh tubuh disebut… 

2. Berdasarkan fungsinya neuron dibagi menjadi 3 jenis. Neuron yang 
berfungsi untuk meneruskan impuls menuju neuron motorik yaitu… 

3. Pada saat berjalanya sinyal didalam sel saraf, suatu perubahan muatan 
pada membrane plasma neuron disepanjang serabut saraf dinamakan… 

4. Perhatikan gambar struktur sel saraf dibawah ini (soal nomor 4 dan 5) 
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Bagian dari struktur saraf yang disebut Nodus Ranvier ditunjukan oleh 
nomor… 
 

5. Struktur sel saraf pada nomor 4 berfungsi untuk… 
6. Salah satu contoh organ manusia yang banyak mengandung neuron 

sensorik yaitu… 
7. Dibawah ini adalah proses dari penghantaran impuls sinaps 

(1)  Neuron membuat dan menyimpan neurotransmitter menuju 
membrane sinaps 

(2)  Ketika vesikel yang mengandung neurotransmitter bersentuhan 
dengan membrane terminal akson, enzim dilepaskan menuju celah 
sinaps 

(3)  Neurotrasmitter menyebrang celah sinaps dengan cara berdifusi dan 
berkaitan pada reseptor/penerima neurotransmitter pada neuron 
possinaps 

(4)  Neurotrasmitter sampai pada molekul penerima dan molekul 
tersebut terbuka sehingga ion-ion masuk kedalam neuron possinaps 

(5)  Vesikel mendaur ulang beberapa neurotransmitter untuk 
mempersiapkan aksi potensial berikutnya 

(6)  Neurotrasmitter dilepaskan dari reseptor dan berdifusi kembali 
menuju celah sinaps 

(7)  Ketika kalsium ke vesikel untuk berikatan membawa 
neurotransmitter menuju membrane sinaps 

(8)  Aksi potensial sampai pada terminal akson, saluran kalsium 
membuka, dan ion kalsium masuk kedalam neuron. 

Urutkan pernyataan diatas agar menjadi urutan penghantar impuls 
dengan benar… 

8. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Gambar diatas menunjukan contoh proses terjadinya… 

9. Perhatikan gambar dibawah ini dengan seksama! 



239 
 
 

 

 
Keadaan yang terlihat pada gambar diatas dinamakan… 

10. Perhatikan gambar dibawah ini! 

 

Pada gambar di atas, bagian berwarna abu-abu yang ditunjuk pada 

nomor 3 adalah… 
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Lampiran 24. Kunci Jawaban 

Jawaban Pilihan Ganda 

No Soal Jawaban 
1 Neuron berperan penting pada menerima dan menyampaikan impuls. Sebuah 

neuron terdiri atas… 
(1) badan sel saraf 
(2) akson 
(3) dendrit 
(4) ganglion 

A 

2 Pada otak besar dibagi menjadi beberapa bagian. Berikut ini yang termasuk 
bagian dari otak besar adalah… 
(1) lobus temporalis 
(2) lobus parientalis 
(3) lobus oksipitalis 
(4) lobus parietofrontalis 

A 

3 Hipotalamus merupakan pusat pengatur… 
(1) pengatur suhu 
(2) selera makan 
(3) keseimbangan cairan tubuh 
(4) penjagaan agar tetap bagun 

E 

4 Berikut ini aktivitas organ tubuh manusia yang dipengaruhi oleh saraf 
parasimpatik adalah… 
(1) memperbesar pupil 
(2) memperbesar bronkus 
(3) mempercepat denyut jantung 
(4) mempercepat proses pencernaan 

C 
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5 Apa saja bagian-bagian yang dibutuhkan dalam proses penjalaran sinaps… 
(1) membran presinaps 
(2) membran possinaps 
(3) vesikel 
(4) neurotransmitter 

E 

6 Fungsi dari sistem saraf adalah sebagai berikut… 
(1) menerima informasi dalam bentuk stimulus 
(2) memproses stimulus yang diterima 
(3) memberikan respon untuk stimulus yang diterima 
(4) menggerakan organ tubuh 

A 

7 Dibawah ini yang merupakan ciri-ciri dari penyakit perkinson yaitu… 
(1) otot disejumlah bagian tubuh berkontraksi 
(2) kontraksi otot tak terkendali 
(3) mengalami tremor 
(4) kurangnya dopamin 

E 

8 Pada sistem saraf tepi, saraf yang bersifat sensorik pada saraf kranial adalah… 
(1) okulomotor 
(2) olfaktori 
(3) absuden 
(4) auditori 

C 

9 Efek yang ditimbulkan apabila sesorang mengkonsumsi valium adalah… 
(1) gelisah 
(2) rasa tenang 
(3) tidak ada beban 
(4) santai 

C 

10 Pada saat penghantaran impuls saraf, fase depolarisasi memiliki ciri-ciri… C 
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(1) ion K+ berada di luar membran 
(2) ion K+ berada di dalam membran 
(3) ion Na+ berada di luar membran 
(4) ion Na+ berada di dalam membran 

 

Jawaban Isian Pendek 

No Soal Jawaban 
1 Suatu sistem bertugas menyampaikan rangsangan atau impuls yang 

diterima oleh reseptor, kemudian diteruskan ke saraf pusat sehingga 
dapat direspon oleh tubuh disebut… 

Sistem saraf 

2 Berdasarkan fungsinya neuron dibagi menjadi 3 jenis. Neuron yang 
berfungsi untuk meneruskan impuls menuju neuron motorik yaitu… 

Interneuron 

3 Pada saat berjalanya sinyal didalam sel saraf, suatu perubahan muatan 
pada membran plasma neuron disepanjang serabut saraf dinamakan… 

Depolarisasi 

4 Perhatikan gambar struktur sel saraf dibawah ini (soal nomor 4 dan 5) 

 
Bagian dari struktur saraf yang disebut Nodus Ranvier ditunjukan 
oleh nomor… 

3 
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5 Struktur sel saraf pada nomor 4 berfungsi untuk… Menerima dan 
menghantarkan 

impuls saraf 
menuju badan 

sel 
6 Salah satu contoh organ manusia yang banyak mengandung neuron 

sensorik yaitu… 
Mata, hidung, 
kulit, lidah, 

telinga 
7 Dibawah ini adalah proses dari penghantaran impuls sinaps 

(1)  Neuron membuat dan menyimpan neurotransmitter menuju 
membrane sinaps 

(2)  Ketika vesikel yang mengandung neurotransmitter bersentuhan 
dengan membrane terminal akson, enzim dilepaskan menuju 
celah sinaps 

(3)  Neurotrasmitter menyebrang celah sinaps dengan cara berdifusi 
dan berkaitan pada reseptor/penerima neurotransmitter pada 
neuron possinaps 

(4)  Neurotrasmitter sampai pada molekul penerima dan molekul 
tersebut terbuka sehingga ion-ion masuk kedalam neuron 
possinaps 

(5)  Vesikel mendaur ulang beberapa neurotransmitter untuk 
mempersiapkan aksi potensial berikutnya 

(6)  Neurotrasmitter dilepaskan dari reseptor dan berdifusi kembali 
menuju celah sinaps 

(7)  Ketika kalsium ke vesikel untuk berikatan membawa 
neurotransmitter menuju membrane sinaps 

8-1-7-2-3-4-6-5 
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(8)  Aksi potensial sampai pada terminal akson, saluran kalsium 
membuka, dan ion kalsium masuk kedalam neuron. 

Urutkan pernyataan diatas agar menjadi urutan penghantar impuls 
dengan benar… 

8 Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Gambar diatas menunjukan contoh proses terjadinya… 

Gerak Refleks 

9 Perhatikan gambar dibawah ini dengan seksama! 

 
Keadaan yang terlihat pada gambar diatas dinamakan… 

Polarisasi 

10 Perhatikan gambar dibawah ini! 

 
Pada gambar di atas, bagian berwarna abu-abu yang ditunjuk pada 
nomor 3 adalah… 

Sayap ventral 
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