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PENGEMBANGAN VIDEO PEMBELAJARAN BERBASIS 

POWER POINT TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN 

KONSEP PESERTA DIDIK 

ABSTRAK 

Oleh: 

Felis Murni Rolis Tiana 

Penelitian dan pengembangan media video pembelajaran dilaksanakan 

dengan tujuan agar dapat mengetahui (1) Mengetahui kelayakan video 

pembelajaran berbasis power point terhadap kemampuan pemahaman 

konsep peserta didik (2) respon peserta didik dan pendidik terhadap 

media video pembelajaran berbasis power point terhadap kemampuan 

pemahaman konsep (3) mengetahui efektivitas video pembelajaran 

berbasis power point terhadap kemampuan pemahaman konsep. 

Penelitian dan pengembangan ini merupakan riset yang menggunakan 

model pengembangan dari ADDIE, Riset pengembangan ini adalah 

tahap dalam mengembangkan sebuah produk yang baru ataupun 

mengembangkan produk yang ada sudah ada. Pengembangan media 

video pembelajaran memakai model pengembangan oleh Dick and 

Carey yang memiliki 5 tahapan atau langkah, yang terdiri dari tahapan 

analisis, desain, development, implementasi, dan evaluation. 

Produk ini dibuat menggunakan aplikasi power point yang biasa 

digunakan oleh para pendidik dalam proses mengajar. Kelebihan 

aplikasi power point adalah kemudahannya dalam menggunkannya, 

banyaknya fitur-fitur yang dapat menunjang produk media video 

pembelajaran semakin menarik dan tampilan yang sederhana pada 

aplikasi yang membuat proses pembuatan video pembelajaran 

menggunakan aplikasi power point sangat mudah. 

Produk media video pembelajaran yang dikembangkan di tahap awal 

pengembangan validasi oleh para pakar media pembelajaran diperoleh 

persentase sebanyak 75% dan 90% dengan kriteria valid dan sangat 

valid dan media video pembelajaran layak digunakan. Kemudian hasil 

validasi dengan pakar ahli atau pakar materi di tahap awal 

memperoleh persentase sebesar 72,72% dan 83,63% dengan kriteria 

valid dan valid atau layak untuk dapat digunakan. Pada respon peserta 

didik skala besar diperoleh persentase 80,04% dengan kriteria efektif 



 
 

iii 

dan pada respon pendidik diperoleh persentase sebanyak 95% dan 

90% dengan kriteria sangat baik dan sangat baik untuk dapat menarik 

respon para responden. Kemudian pada tahap implementasi peneliti 

memberikan 10 soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

Pemahaman konsep peserta didik. Hasil dari post-test kemampuan 

Pemahaman konsep kelas eksperimen dengan rata-rata 85,1 lebih 

besar dari hasil post-test kemampuan Pemahaman konsep kelas 

kontrol yaitu itu sebesar 54,8. Hasil tersebut membuktikan bahwa 

media video pembelajaran berbasis Power Point efektif dalam 

meningkatkan kemampuan pemahaman konsep peserta didik pada 

materi sistem pernapasan pada manusia dan layak untuk digunakan. 

Kata kunci:  Media video Pembelajaran, Power Point, 

Kemampuan Pemahaman konsep 
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MOTTO 

 

                          

                    

 “Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-

Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan 

dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang 

nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini 

kamu kerjakan.” 

(Q.S At-Taubah : 105) 

 

“Saat kita yakin setelah kesulitan akan ada kemudahan, saat itu juga 

kita belajar indahnya bersyukur. Tetaplah bermimpi apapun ujiannya 

dan tetaplah berdoa apapun hasilnya” 

(Felis Murni Rolis Tiana) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Proposal ini berjudul ―Pengembangan Video Pembelajaran 

Berbasis Power Point Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep 

Peserta Didik‖. Agar tercapai persepsi yang sama antara penulis 

dengan pembaca sehingga mendapatkan kesatuan pengertian dan 

menghindari kesalahpahaman, maka penulis akan memberikan 

penjelasan judul secara singkat sebagai berikut: 

1. Pengembangan 

Pengembangan merupakan cara atau proses yang perlu 

dilaksanakan guna mengembangkan suatu hal yang menjadi lebih 

baik atau sempurna. Namun, dalam arti riset/penelitian 

pengembangan dapat diartikan sebagai satu kata utuh menjadi 

penelitian pengembangan, maka dapat disederhanakan 

pengembangan berarti ―suatu proses pengumpulan, analisis, 

pengolahan, dan penyajian data yang dilaksanakan secara 

sistematis dan objektif dengan didampingi dengan proses 

mengembangkan sebuah produk yang dipakai untuk memecahkan 

masalah yang dihadapi oleh para peneliti‖.
1
 

2. Video Pembelajaran 

Video pembelajaran merupakan salah satu bagian dari media 

yang bersifat visual. Media visual dapat berbentuk gambar, grafik, 

tabel, dan lainnya. Kemudian media audio merupakan media yang 

mempunyai suara yaitu contohnya rekaman suara dan musik.
2
 

Sedangkan media video pembelajaran merupakan sebuah media 

yang menampilkan audio dan visual dengan didalamnya terdapat 

pesan-pesan tentang pembelajaran suatu konsep, prinsip, prosedur, 

                                                             
1Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2018). 
2Putu Darma Wisada, I Komang Sudarma, dan Adr. I Wayan Ilia Yuda S, 

―PENGEMBANGAN MEDIA VIDEO PEMBELAJARAN BERORIENTASI 
PENDIDIKAN KARAKTER,‖ Journal of Education Technology 3, no. 3 (1 

November 2019): 140, https://doi.org/10.23887/jet.v3i3.21735. 
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teori aplikasi dan pengetahuan yang dapat membantu siswa paham 

akan suatu materi dalam proses pembelajaran.
3
 

3. PowerPoint 

Microsoft Power Point merupakan salah satu program 

berbasis multimedia. Software ini, menyediakan fasilitas dalam 

bentuk slide-slide yang dapat membantu dalam menyusun suatu 

presentasi yang efektif, profesional, dan juga mudah. Sehingga 

memungkinkan para guru sekolah untuk memanfaatkan sebagai 

media pembelajaran jenis program komputer yang tergabung 

dalam Microsoft Office yang digunakan untuk presentasi dan 

merupakan program berbasis multimedia.
4
 

4. Kemampuan Pemahaman Konsep 

Pemahaman konsep adalah kemampuan untuk menangkap 

makna dari bahan yang dipelajari. Pemahaman konsep merupakan 

pemahaman berdasarkan hasil belajar kognitif Taksonomi Bloom 

(1956) yang telah direvisi oleh Anderson dan Krathwohl (2001), 

yang meliputi indikator: mengingat (C1), memahami (C2), 

menerapkan (C3), menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan 

mencipta (C6).
5
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah hal yang melengkapi dalam kehidupan 

manusia yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Pendidikan termasuk 

unsur penting dalam pembentukan pola pikir, akhlak dan perilaku 

manusia yang diajarkan berdasarkan norma-norma yang telah berlaku 

di masyarakat. Pendidikan mempunyai peran penting dengan 

fungsinya sebagai wadah bagi para penerus bangsa untuk menjadi 

sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat membentuk 

                                                             
3Cheppy Riyana, Pedoman Pengembangan Media Video (Jakarta: P3AI 

UPI, 2007). 
4Lusi Purwanti, Rizki Widyaningrum, dan Surya Ayu Melinda, ―Analisis 

Penggunaan Media Power Point dalam Pembelajaran Jarak Jauh pada Materi 
Animalia Kelas VIII,‖ Journal Of  Biology Education 3, no. 2 (12 November 2020): 

157, https://doi.org/10.21043/jobe.v3i2.8446. 
5 Erdawati Nurdin dkk., ―Pemanfaatan video pembelajaran berbasis 

Geogebra untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 
SMK,‖ Jurnal Riset Pendidikan Matematika 6, no. 1 (28 Mei 2019): 87–98, 

https://doi.org/10.21831/jrpm.v6i1.18421. 
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dan mengembangkan potensi bangsa. Menurut UU No. 20 Tahun 

2003,
6
 tentang sistem Pendidikan nasional:  

―Pendidikan merupakan suatu usaha yang dirancang untuk 

membentuk suasana belajar dan proses pembelajaran yang dapat 

membuat para peserta didik lebih berkembang dalam mengembangkan 

potensinya agar mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, 

kepribadian, kecerdasan, pengendalian diri, akhlak mulia dan 

keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.‖ 

Pada hakikatnya setiap manusia sejak lahir ia memiliki Fitrah 

atau potensi yang ada dan dapat berkembang dengan proses melalui 

pendidikan
7
. Oleh sebab itu pendidikan sangatlah penting bagi setiap 

manusia karena potensi yang ada perlu dikembangkan dan dijaga 

melalui proses pendidikan. Demi terwujudnya tujuan dari pendidikan 

para penyelenggara pendidikan telah menyusun semua dengan baik 

secara geografis, demografis, historis, dan kultural berciri khas 

sebagai kebutuhan akan pendidikan dari bangsa Indonesia. Dalam 

pendidikan peranan seorang guru sebagai praktik pendidikan adalah 

faktor utama sebagai fasilitator yang dapat mewujudkan proses 

pembelajaran yang sesuai dengan rancangan awal yang diinginkan dan 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran selama di 

sekolah adalah salah satu unsur inti dalam proses kegiatan pendidikan 

yang ada di kelas dengan pendidik sebagai pemeran utamanya. 

Kemudian tingkah laku belajar adalah suatu reaksi yang 

dihasilkan oleh lingkungan dimana lingkungan tersebut alah satunya 

yaitu sekolah. Peserta didik yang rajin dan giat merupakan tingkah 

laku yang dihasilkan dari lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, 

dalam menciptakan proses pembelajaran yang diinginkan, maka peran 

sebagai pendidik harus mampu menciptakan kondisi lingkungan yang 

kondusif sehingga siswa mampu prestasi dalam belajar
8
. 

                                                             
6 Rizky Rinaldy Inkiriwang, ―Kewajiban Negara Dalam Penyediaan 

Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,‖ no. 2 (t.t.): 11. 
7 Chairul Anwar, Hakikat Manusia Dalam Pendidikan (Yogyakarta: SUKA-

Press, 2014). Hal. 19. 
8 Chairul Anwar, Teori-Teori Pendidikan Klasik Hingga Kontemporer 

(Yogyakarta: IRCiSoD, 2017). 
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Perkembangan media terus berlangsung secara cepat dan tepat 

dan membentuk suatu ciri khas baru yang sesuai dengan 

pembelajaran. Ciri khas ini adalah proses pembelajaran yang akan 

mempengaruhi siswa secara langsung atau tidak langsung. Ciri yang 

paling mendominasi merupakan mulai adanya komponen budaya 

indrawi yang utuh, meliputi melihat, mendengar, merasakan-

menyentuh dan bereksplorasi. Menurut Arsyad menyatakan bahwa 

indra adalah media yang paling kuat dampaknya bagi indra dan lebih 

tepat untuk proses pemahaman.  Hal tersebut berdasarkan bagaimana 

media dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Dalam proses 

pembelajaran akan mampu merubah paradigma bahasa yang 

cenderung mengajar menjadi bahasa media yang membujuk, 

menggetarkan hati, dan penuh dengan resonansi, irama, cerita, dan 

gambar yang tervisualisasikan. Siswa akan tertarik pada sifat-sifat 

proses pembelajaran yang auditif dan visualitatif. 
9
 

Salah satu jenis media yang mudah digunakan dan beberapa kali 

kerap digunakan dalam pembelajaran adalah media dengan aplikasi 

Power Point. Menurut Arsyad Microsoft Power Point merupakan 

salah satu software yang dirancang khusus untuk menampilkan 

program multimedia yang menarik, mudah dalam pembuatan dan 

mudah dalam penggunaan. Dengan memaksimalkan penggunaan fitur 

Microsoft power point dengan baik dan merubahnya dalam bentuk 

video pembelajaran, maka materi dapat disampaikan dengan baik.
10

 

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl ayat 125, 

yang berbunyi: 

اُْدُع اِٰلى َسبِْيِل َربَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْىِعظَِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلهُْم بِالَّتِْي ِهَي اَْحَسُهُۗ اِنَّ 

 (621-621: 61) النحل/هَُى اَْعلَُم بَِمْه َضلَّ َعْه َسبِْيلِٖه َوهَُى اَْعلَُم بِاْلُمْهتَِدْيهَ  َربَّكَ 

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan 

hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara 

yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui 

tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih 

mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”. 

                                                             
9Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2011). 
10Ibid. 
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Sesuai dengan Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 125 bahwasanya 

seorang guru harus dapat berinteraksi dengan peserta didik dan 

mengajarkan ilmu kepada peserta didik dengan cara yang baik dan 

berdiskusi untuk bertukar pikiran serta melatih peserta didik untuk 

mampu menghargai pendapat orang lain. Seorang guru dituntut untuk 

menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga peserta didik 

merasa nyaman pada setiap pembelajaran dan diharapkan peserta 

didik akan memiliki pemahaman dalam pembelajaran. 

Tabel 1.1 

Hasil Tes Awal Kemampuan Pemahaman Konsep Peserta 

Didik Kelas XI Pada Materi Struktur dan Fungsi Jaringan 

Tumbuhan di SMA Negeri 01 Banjar Agung Tahun Ajaran 

2021/2022 

No Aspek Pemahaman 
Rata- 

rata 

Pencapaian 

(%) 
Kriteria 

1 Menafsirkan 1,6 8% 
Sangat 

Kurang 

2 Mencontohkan 1,75 8,75% 
Sangat 

Kurang 

3 Mengklarifikasi 1,9 9,30% 
Sangat 

Kurang 

4 Merangkum 2,7 13,70% 
Sangat 

Kurang 

5 Menyimpulkan 1,8 9,20% 
Sangat 

Kurang 

6 Membandingkan 2,8 13,80% 
Sangat 

Kurang 

7 Menjelaskan 2,5 11,25% 
Sangat 

Kurang 

Sumber : Hasil Tes Awal Kemampuan Pemahaman Konsep 

Peserta Didik Kelas XI SMA Negeri 01 Banjar Agung,Tulang 

Bawang. 

Data hasil tes pemahaman konsep peserta didik pada materi 

struktur tumbuhan, dapat diketahui bahwa peserta didik dapat 

menafsirkan persentasenya 8%, peserta didik dapat mencontohkan 

8,75%, peserta didik dapat mengklasifikasikan 9,30%, peserta didik 

dapat merangkum 13,7% peserta didik dapat menyimpulkan 9,2% 

peserta didik dapat membandingkan 13,80% dan peserta didik dapat 
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menjelaskan persentase pencapaian 11,25%. Berdasarkan hasil 

persentase peserta didik didapatkan bahwa indikator membandingkan 

yaitu 13,80% adalah pencapaian tertinggi dan indikator menafsirkan 

yaitu 8% merupakan pencapaian terendah. Minimnya persentase 

pemahaman konsep pada masing-masing indikator menunjukkan 

bahwa pemahaman konsep peserta didik masih rendah. 

Berdasarkan hasil pra penelitian tes kemampuan pemahaman 

konsep yang telah peneliti berikan kepada siswa-siswa kelas XI IPA 

1,2,3 dan 4 di SMAN 01 Banjar Agung untuk mengetahui seberapa 

jauh pemahaman konsep siswa yang mana masih sangat kurang dalam 

pemahaman konsep materi biologi khususnya. Kemudian berdasarkan 

wawancara guru dalam pembelajaran kurang menggunakan media dan 

media pembelajaran yang digunakan guru kurang inovatif membuat 

siswa kurang berminat dalam belajar sehingga sulit memahami materi 

yang diajarkan.  

Tabel 1.2 

Hasil Analisis Kebutuhan Peserta Didik di SMA Negeri 01 Banjar 

Agung Kelas XI Tahun Ajaran 2021/2022 

No Indikator 

Jawaban 

Ya Tidak 

F % F % 

1 Apakah anda senang dan tertarik 

dengan pelajaran Biologi? 

74 62,1 

% 

44 36,9% 

2 Apakah menurut anda pelajaran 

Sistem pernapasan termasuk 

pembelajaran yang sulit 

dimengerti? 

60 50,4 

% 

59 49,5 

% 

3 Apakah anda memiliki buku teks 

atau buku pegangan lain untuk 

materi sistem pernapasan? 

13 10,9 

% 

106 89,0 

% 

4 Apakah anda mencari bahan lain 

selain buku yang disediakan di 

sekolah untuk membantu anda 

memahami materi yang diajarkan, 

misalnya internet, majalah, atau 

buku lainnya? 

88 73,9 

% 

31 26,0 

% 

5 Apakah dalam proses pembelajaran 

anda lebih menyukai pembelajaran 

101 84,8 

% 

18 15,1 

% 
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yang menggunakan media? 

6 Apakah media pembelajaran yang 

diberikan sudah membantu anda 

dalam memahami pelajaran 

Biologi? 

49 41,1 

% 

70 58,8 

% 

7 Apakah anda setuju jika dalam 

media pembelajaran terdapat video 

dan gambar animasi? 

119 100 

% 

0 0 % 

8 Apakah anda membutuhkan media 

pembelajaran lain yang dapat 

digunakan untuk mempelajari 

materi sistem pernapasan? 

119 100% 0 0% 

9 Apakah anda setuju jika 

dikembangkan media video 

pembelajaran Biologi berbasis 

Power Point dalam proses 

pembelajaran sehingga materi 

sistem pernapasan mudah 

dipahami? 

119 100% 0 0 % 

Sumber: Hasil Analisis Kebutuhan Peserta didik di SMA Negeri 

01 Banjar Agung 23 November 2021. 

 

Berdasarkan analisis kebutuhan dengan siswa, banyak siswa lebih 

menyukai pembelajaran yang menggunakan media dibandingkan 

tanpa menggunakan media, karena lebih mudah untuk memahami 

materi dan dapat membuat siswa lebih fokus untuk memperhatikan 

penjelasan materi. 

Rendahnya daya serap peserta didik dalam memahami suatu 

materi dalam proses pembelajaran merupakan suatu permasalahan 

yang hingga kini masih terus dihadapi oleh pendidik. Rendahnya daya 

serap yang terjadi pada peserta didik tak lain karena proses 

pembelajaran yang masih menggunakan media-media pembelajaran 

yang masih sederhana dan pendidik belum banyak memanfaatkan 

media untuk menarik perhatian siswa. Proses pembelajaran saat ini 

kebanyakan masih didominasi oleh gurunya saja dan tidak 

memberikan kebebasan bagi peserta didik dalam mengembangkan 

dirinya secara mandiri melalui penemuan-penemuan yang terjadi di 

dalam proses berpikir peserta didik. Selama ini peserta didik lebih 

banyak diajarkan untuk menghafal suatu konsep bukan memahaminya 
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sehingga hal tersebut berdampak pada ketidakmampuan peserta didik 

dalam memanfaatkan konsep tersebut dalam memecah suatu 

permasalahan yang dihadapinya dalam kehidupan nyata. 

Dalam mewujudkan kuantitas dan kualitas proses belajar 

mengajar guru diharuskan untuk menggunakan pendekatan, strategi, 

metode, model dan media pembelajaran di setiap proses pembelajaran. 

Salah satu pendorong terbentuknya proses pembelajaran yang 

berkualitas adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang 

sesuai. Media pembelajaran adalah semua alat dan bahan yang dapat 

digunakan sebagai penyokong tercapainya tujuan pendidikan, seperti 

radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya.
11

 

Penyampaian informasi kepada peserta didik dalam suatu 

pembelajaran apabila hanya dilakukan secara verbal saja dapat 

menimbulkan ketidakpahaman dan dapat menimbulkan banyak 

penapsiran pada setiap peserta didik. Menurut kerucut pengalaman 

Edgar Dale mengatakan bahwa apabila peserta didik mempelajari 

materi pembelajaran secara konkret maka peserta didik akan 

mendapatkan pengalaman yang semakin melimpah. Pendidikan dapat 

terjadi karena adanya pergaulan dalam interaksi antar manusia. 

Interaksi antar sesamanya yang telah terjadi dapat memberikan suatu 

timbal balik bagi setiap siswa dan memberikan siswa pengetahuan
12

. 

Hal tersebut juga akan berlaku sebaliknya apabila peserta didik belajar 

secara abstrak maka peserta didik hanya memiliki sedikit pengalaman 

saja sehingga pada akhirnya mereka hanya akan mengandalkan bahasa 

verbal saja. Untuk memberikan pengalaman secara langsung terhadap 

peserta didik juga bukan sesuatu yang gampang, hal tersebut 

dikarenakan terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhinya 

seperti masalah perencanaan serta waktu.
13

 

                                                             
11 Hafizh Idri Purbajati, ―Pergeseran Paradigma Pendidikan Dari Etis-

Humanitis ke arah Pragmatis-Materialistik,‖ MOMENTUM : Jurnal Sosial dan 

Keagamaan 8, no. 2 (10 November 2019): 152–66, 

https://doi.org/10.29062/mmt.v8i2.50. 
12 Siti Serniah, Chairul Anwar, Rizki Wahyu Yunian Putra, ―Pengaruh 

Model Auditory Intellectually Repetition Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep 

Matematis‖ 3 (2019): 88. 
13 Lusi Purwanti, Rizki Widyaningrum, dan Surya Ayu Melinda, ―Analisis 

Penggunaan Media Power Point dalam Pembelajaran Jarak Jauh pada Materi 
Animalia Kelas VIII,‖ Journal Of  Biology Education 3, no. 2 (12 November 2020): 

157, https://doi.org/10.21043/jobe.v3i2.8446. 
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Media pembelajaran merupakan salah satu hal yang dimanfaatkan 

dalam proses penyampaian informasi yang benar. Mata pelajaran yang 

ada di sekolah sebagian besar pasti memerlukan media pembelajaran, 

salah satunya adalah materi biologi tentang ―Sistem Pernapasan‖. Di 

dalam mata pelajaran biologi seperti yang kita ketahui bahwa banyak 

materi yang harus dipahami oleh siswa.
14

 

Banyaknya materi yang harus dipelajari menjadikan pendidik 

kerap kali menemukan berbagai kendala pada saat menyampaikan 

materi pembelajaran, selain dari sisi pendidik yang kerap menemukan 

kendala peserta didik juga kerap mengalami kendala dalam 

memahami suatu materi yang disebabkan oleh banyaknya materi yang 

harus dipelajari. Permasalahan tersebut juga terkadang semakin 

diperparah dengan keadaan sekolah yang kekurangan sarana dan 

prasarana yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut guru biologi dituntut untuk memiliki 

kreativitas salah satunya yaitu dalam merancang suatu media 

pembelajaran yang dapat membantu guru dalam menjelaskan materi 

agar dapat dipahami dengan mudah oleh peserta didik. Media dalam 

proses pembelajaran biologi merupakan suatu hal yang sangat penting 

hal tersebut dikarenakan dalam pembelajaran biologi peserta didik 

sangat membutuhkan contoh-contoh yang nyata sehingga 

pembelajaran yang berlangsung akan sangat bermakna dan peserta 

didik dapat memahami materi dengan mudah sesuai dengan kebutuhan 

belajarnya.
15

 

Berdasarkan hasil wawancara kepada guru biologi pada tanggal 

23 November 2021 yang berlokasi di SMA Negeri 01 Banjar Agung 

diketahui bahwa dalam proses pembelajaran beliau menjelaskan 

materi biologi memang jarang menggunakan media. Hal ini 

disebabkan karena kurangnya efisiensi waktu untuk mengajarkan 

materi secara mendalam ataupun memberikan pengalaman langsung 

                                                             
14 Dika Garcinia, Ratih Kusumawati, dan Arie Wahyuni, ―Pengembangan 

Media Pembelajaran Video Animasi Menggunakan Software Powtoon Pada Materi 
SPLDV,‖ Jurnal Riset Pendidikan dan Inovasi Pembelajaran Matematika (JRPIPM) 

3, no. 2 (30 April 2020): 44, https://doi.org/10.26740/jrpipm.v3n2.p44-51. 
15 Tri Suwarno Handoko Noviyanto, Nengsih Juanengsih, dan Eny S. 

Rosyidatun, ―Penggunaan Media Video Animasi Sistem Pernapasan Manusia Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajara Biologi,‖ Edusains 7, no. 1 (23 November 2015): 57–

63, https://doi.org/10.15408/es.v7i1.1215. 
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kepada siswa sehingga guru mengajar lebih sering menggunakan 

buku-buku pegangan dan lembar kerja siswa. 

Peneliti juga melakukan wawancara tersebut dalam perihal 

analisis kebutuhan dan didapat bahwa video pembelajaran berbasis 

Power Point dapat membantu dalam pembelajaran di kelas. Menurut 

beliau dengan menggunakan media video pembelajaran berbasis 

Power Point dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa. 

Dengan menghadirkan objek-objek yang sulit jika langsung untuk 

melihat objek tersebut sehingga dapat menarik perhatian dan dapat 

menumbuhkan aktivitas belajar siswa. Wawancara juga dilakukan 

pada tanggal 23 November 2021 dengan beberapa siswa/siswi kelas 

XI IPA yang berlokasi di SMA Negeri 01 Banjar Agung. Hasil 

wawancara menyatakan bahwa siswa menyukai pembelajaran dengan 

menampilkan media di dalam kelas. Karena dengan mendengar 

langsung dari wawancara mereka lebih mudah untuk memahami dan 

mengingat maksud dari penyampaian materi. Sehingga mereka sangat 

mengharapkan pembelajaran yang menggunakan alat bantu media 

pembelajaran agar mereka lebih tertarik untuk mengikuti proses 

pembelajaran. Salah satu media pembelajaran yang sangat mendukung 

dalam memberikan pengalaman langsung kepada siswa adalah media 

video pembelajaran berbasis Power Point. Melalui media ini, siswa 

juga dapat secara langsung melaksanakan pengamatan, pemahaman 

konsep serta mampu menarik kesimpulan dari hasil materi biologi 

yang ada. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengambil penelitian 

untuk mengembangkan video pembelajaran materi sistem pernapasan. 

Adapun judul penelitian pengembangan media video pembelajaran 

berbasis power point terhadap kemampuan pemahaman konsep 

peserta didik. Peneliti mengembangkan video pembelajaran berbasis 

power point menjadi sebuah video pembelajaran dengan tujuan 

mempermudah guru dalam menyampaikan materi dan membangkitkan 

semangat belajar siswa pada mata pelajaran IPA serta untuk 

mengembangkan potensi guru dalam memanfaatkan teknologi yang 

ada dengan semaksimal mungkin. 
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C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti 

dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Dalam proses pembelajaran guru kurang memanfaatkan 

kemajuan teknologi sebagai media pembelajaran. 

2. Bahan ajar yang digunakan pendidik belum melatih 

kemampuan pemahaman konsep peserta didik. 

3. Peserta didik membutuhkan media yang dapat melatih 

kemampuan pemahaman konsep. 

4. Hasil pemahaman konsep peserta didik yang masih kurang. 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka pembatasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Peneliti membatasi penelitian ini pada pengembangan media 

video pembelajaran terhadap kemampuan pemahaman konsep 

peserta didik. 

2. Materi yang disajikan hanya pada materi sistem pernapasan. 

3. Pengembangan video pembelajaran dalam penelitian ini hanya 

untuk peserta didik kelas XI IPA. 

 

D. Rumusan Masalah 

Adapun untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, 

penulis merumuskan permasalahan agar penguraian dapat 

tersampaikan dengan jelas dan sistematis. Maka rumusan masalah 

dalam tulisan ini, yaitu: 

1. Bagaimana kelayakan media video pembelajaran berbasis 

Microsoft Power Point terhadap kemampuan pemahaman 

konsep peserta didik? 

2. Bagaimana respon peserta didik terhadap media video 

pembelajaran berbasis Microsoft Power Point terhadap 

kemampuan pemahaman konsep? 

3. Bagaimana respon pendidik terhadap media video 

pembelajaran berbasis Microsoft Power Point? 

4. Bagaimana efektivitas video pembelajaran berbasis Microsoft 

Power Point terhadap kemampuan pemahaman konsep peserta 

didik? 
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E. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan ini, 

maka hasil penelitian pengembangan ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait. 

1. Untuk mengetahui kelayakan media video pembelajaran 

berbasis Microsoft Power Point terhadap kemampuan 

pemahaman konsep peserta didik. 

2. Untuk mengetahui respon peserta didik terhadap media video 

pembelajaran berbasis Microsoft Power Point terhadap 

kemampuan pemahaman konsep peserta didik. 

3. Untuk mengetahui respon pendidik terhadap media video 

pembelajaran berbasis Microsoft Power Point. 

4. Untuk mengetahui efektivitas media video pembelajaran 

berbasis Microsoft Power Point terhadap kemampuan 

pemahaman konsep peserta didik. 

 

F. Manfaat Pengembangan 

Manfaat dari penelitian pengembangan ini terdiri dari manfaat 

teoritis dan manfaat praktis, penjabaran kedua manfaat tersebut 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tambahan 

kepada pembaca secara teoritis tentang pengembangan media 

video pembelajaran berbasis Microsoft Power Point mata 

pelajaran sistem pernapasan di SMA dan sebagai bahan acuan 

untuk mengembangan media pembelajaran di SMA. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa, dengan adanya media video pembelajaran 

berbasis Microsoft Power Point keterampilan intelektual 

dan keaktifan siswa dapat meningkat dan menambah ilmu 

pengetahuan mengenai sistem pernapasan yang dapat 

dimanfaatkan untuk menggali informasi dengan luas dan 

dalam sehingga diharapkan pemahaman yang baik akan 

biologi dapat menimbulkan minat dan kecintaan siswa 

untuk mencintai materi biologi dalam kehidupan sehari-

hari. 
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b. Bagi Guru, media pembelajaran ini dapat digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran di sekolah menengah atas agar 

mengoptimalkan proses pembelajaran lebih efektif dan 

efisien terutama dalam pembelajaran biologi. Dengan 

menggunakan media video pembelajaran berbasis 

Microsoft Power Point guru dapat menarik dan 

memfokuskan perhatian siswa dalam kegiatan 

pembelajaran serta guru lebih siap menghadapi penerapan 

kurikulum 2013. 

c. Bagi Sekolah, dapat menambah sarana pendidikan baru 

yang dapat dipersiapkan sebagai langkah awal dalam 

menghadapi penerapan kurikulum 2013. 

d. Bagi Peneliti Lain, dapat menjadi contoh dan tolak ukur 

bagi peneliti yang akan melalukan penelitian tentang 

produk yang sama dengan penelitian ini dan dapat menjadi 

bahan evaluasi dan perbaikan bagi peneliti selanjutnya. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Dalam penelitian ini penulis menambahkan beberapa penelitian 

terdahulu sebagai acuan untuk menunjang penelitian yang sedang 

penulis lakukan, adapun kajian itu antara lain:  

1. Penelitian terdahulu yang pertama yaitu dari Tri Suwarno 

Handoko Noviyanto N. Etc, dengan judul Penggunaan Media 

Video Animasi Sistem Pernapasan Manusia untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Biologi. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui penggunaan media video animasi sistem 

pernapasan manusia untuk meningkatkan hasil belajar biologi. 

Hasil penelitian ini adalah media video animasi dapat 

memudahkan siswa untuk memahami proses pernapasan yang 

terjadi di dalam tubuh manusia. Dengan demikian, siswa dapat 

memahami materi sistem pernapasan secara utuh.
16

 

2. Penelitian terdahulu yang kedua yaitu dari Ayu Aprilia 

Fitriani, dengan judul Pengembangan Video Pembelajaran 

Animasi Sistem Pernapasan Manusia Sebagai Upaya 

Mendukung Kebijakan Belajar Di Rumah. Penelitian ini 

                                                             
16Ibid. 
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bertujuan menghasilkan video pembelajaran animasi pada 

materi Sistem Pernapasan Manusia untuk kelas VIII SMP 

yang valid dimanfaatkan dalam kegiatan belajar di rumah. 

Berdasarkan hasil validasi dan tes pencapaian belajar 

pengembangan media video pembelajaran animasi ini 

memenuhi kriteria valid dan layak digunakan dalam proses 

pembelajaran di rumah.
17

 

3. Penelitian terdahulu yang ketiga yaitu dari Aisyah Turahmi, 

dkk, dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Video 

Berbasis Microsoft Power Point Pada Materi Objek IPA dan 

Pengamatannya Untuk SMP Kelas VII. Penelitian ini 

bertujuan (1) mengetahui tingkat kelayakan media 

pembelajaran video berbasis Microsoft Office power point 

pada materi objek IPA dan pengamatannya; (2) mengetahui 

respon siswa terhadap media pembelajaran video berbasis 

Microsoft Office power point pada materi objek IPA dan 

pengamatannya. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pengembangan media pembelajaran video berbasis 

Microsoft Office Power Point layak digunakan sebagai media 

pembelajaran alternatif dalam pembelajaran IPA.
18

 

4. Penelitian terdahulu yang keempat yaitu dari Fransina 

Thresiana, dkk, dengan judul Pengembangan Media Audio 

Visual dan Alat Peraga dalam Meningkatkan Pemahaman 

Konsep dan Pemecahan Masalah. Penelitian ini bertujuan dari 

untuk menghasilkan produk pengembangan media 

pembelajaran audio visual (teks, gambar, video, gerak) dan 

alat peraga berbahan bekas pada materi sistem pencernaan 

manusia pada pembelajaran IPA Terpadu dalam 

meningkatkan pemahaman konsep dan pemecahan masalah 

serta dapat dijadikan sebagai media atau sumber belajar bagi 

siswa. Berdasarkan hasil penelitian dinyatakan bahwa produk 

                                                             
17 Ayu Aprilia Fitriani, Saida Ulfa, dan Eka Pramono Adi, ―Pengembangan 

Video Pembelajaran Animasi Sistem Pernapasan Manusia Sebagai Upaya mendukung 

Kebijakan Belajar di Rumah,‖ t.t., 12. 
18Nisah Turrahmi, Fahmi Yahya, dan Muhammad Erfan, ―Pengembangan 

Media Pembelajaran Video Berbasis Microsoft Office Power Point Pada Materi Objek 
IPA Dan Pengamatannya Untuk SMP Kelas VII,‖ Quark: Jurnal Inovasi 

Pembelajaran Fisika Dan Teknologi 1, no. 1 (31 Agustus 2018): 1–10. 
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akhir alat peraga sistem pencernaan manusia dari bahan bekas 

dan video pembelajaran untuk siswa kelas VIII, dinyatakan 

valid dan layak digunakan siswa dalam proses pembelajaran 

sebagai media pembelajaran. Dari perhitungan maka dapat 

dikatakan bahwa media audio visual dan alat peraga dari 

bahan bekas dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa, 

dan adanya meningkatkan keterampilan pemecahan masalah.
19

 

5. Penelitian lain yang telah dilakukan oleh Amilia Sholihah 

Hidayati, dkk dengan judul Pengembanngan video 

pembelajaran untuk meningkatakan pemahaman materi gaya 

kelas IV di SDN Sukoiber 1 Jombbang menyatakan bahwa 

penggunaan media tersebut mampu meningkatkan 

pemahaman peserta didik hal tersebut terbukti dari adanya 

peningkatan pada nilai post test sebesar 86,95%. Media 

tersebut juga dinyatakan efektif untuk digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran. Setelah dilakukan analisis diketahui 

bahwa terjadi peningkatan pada materi gaya hingga mencapai 

30% sedangkan hasil uji N-Gain mendapatkan nilai 0,71. 

Peningkatan pemahaman materi gaya berdasarkan kreiteria 

yang telah ditetapkan tergolong tinggi.
20

 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti 

cantumkan diatas, pembaharuan dari penelitian yang akan peneliti 

kembangkan berdasarkan kebutuhan dan kurang inovatifnya media 

yang digunakan oleh guru membuat peneliti ingin 

mengembangkannya yaitu penelitian ini akan dilakukan di SMA 

Negeri 01 Banjar Agung dengan mengembangkan media video 

pembelajaran Power Point materi sistem pernapasan manusia kelas XI 

untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep peserta didik.  

  

                                                             
19 Fransina Thresiana, ―Pengembangan Media Audio Visual dan Alat Peraga 

dalam Meningkatkan Pemahaman Konsep dan Pemecahan Masalah,‖ diakses 15 

Januari 2022, https://ejournal.uksw.edu/scholaria/article/view/1408/964. 
20 Amilia Sholikh Hidayati, Eka Pramono Adi, dan Henry Praher Diono, 

―Pengembangan Media Video Pembelajaran Untuk Meningkatkan Pemahaman Materi 

Gaya Kelas IV di SDN Sukoiber 1 Jombang‖ 6, no. 1 (2019): 6. 
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H. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam penyusunan maka proposal ini 

dibagi menjadi dua bagian yaitu: pertama memuat bagian awal yang 

meliputi: halaman judul, daftar isi, dan kedua membuat bagian inti 

terdiri dari 5 bab antara lain: 

Bab I pendahuluan, yang terdiri dari penegasan judul, latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan pengembangan, manfaat pengembangan, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan. 

Bab II berisikan landasan teori yaitu deskripsi teoritik tentang 

media video pembelajaranberbasis power point terhadap kemampuan 

pemahaman konsep dan materi sistem pernapasan dan teori-teori 

tentang pengembangan model. 

Bab III memuat metodologi penelitian yang terdiri dari tempat 

dan waktu pengembangan, desain penelitian pengembangan, prosedur 

penelitian pengembangan, spesifikasi produk yang dikembangkan, 

subjek uji coba penelitian pengembangan, kemudian teknik 

mengumpulkan data, instrumen penelitian, uji coba produk dan teknik 

analisis data. 

Bab IV berisikan hasil dan pembahasan yaitu deskripsi hasil 

penelitian dan pembahasan, deskripsi dan analisis data hasil uji coba 

dan kajian produk akhir. 

Bab V penutup memuat kesimpulan dan rekomendasi.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teoritik 

1. Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara 

harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar
21

. Dalam bahasa 

Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim 

ke penerima pesan. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya 

tentang media. Salah satunya menurut Gerlach & Ely (1971) 

mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar 

adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi 

yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini secara umum guru, 

buku teks dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih 

khusus, pengertian media dalam proses pembelajaran cenderung 

diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronis untuk 

menangkap, memproses, dan menyususn kembali informasi visual 

atau verbal
22

.  Kemudian pendapat dari Gagne juga menyampaikan 

bahwa media adalah salah satu jenis elemen dalam lingkungan 

pembelajaran yang mampu memicu peserta didik semangat untuk 

belajar. Menurut AECT media berarti suatu hal yang mampu 

menyalurkan tersampaikannya pesan. Schramm juga berpendapat 

bahwa pengertian media ialah teknologi yang membawa informasi 

atau pesan instruksional yang bisa dimanipulasi, didengar, dilihat 

dan dibaca sehingga dapat disimpulkan bahwa media adalah 

sebuah alat yang dapat membantu dalam seseorang untuk 

membawa pesan dan mengirim kepada penerima untuk 

menyalurkan informasi. 

Pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi antara peserta 

didik pendidik dan bahan ajar. Komunikasi ini tidak akan terproses 

tanpa adanya bantuan atau sarana penyampaian pesan atau media. 

Informasi yang akan berupa isi pembelajaran yang terdapat dalam 

                                                             
21Ihsana El Khuluqo, Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta: Pustaka 

Belajar, 2017) h. 143. 
22Benny A Pribadi, Media & Teknologi dalam Pembelajaran (Jakarta: PT. 

Balebat Dedikasi Prima, 2017) h.15. 
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kurikulum akan disampaikan oleh fasilitator atau pengajar atau 

sumber lain ke dalam simbol-simbol komunikasi, baik berbentuk 

simbol verbal, simbol nonverbal ataupun visual. 

Berdasarkan pengertian dari kedua kata di atas dapat 

disimpulkan bahwa adanya media dalam lingkup pendidikan dapat 

dimanfaatkan pendidik kepada peserta didik sebagai alat penyalur 

materi pembelajaran. Media pembelajaran yang dapat digunakan 

sangat diperlukan untuk menunjang tugas-tugas guru guna 

memotivasi dan meningkatkan pemahaman belajar siswa. Salah 

satu media yang dapat digunakan adalah pengembangan video 

pembelajaran. Media pembelajaran yang baik dan berorientasi pada 

siswa, dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Hal ini 

dikemukakan oleh Arsyad bahwa pemakaian media pembelajaran 

dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan 

dan minat baru serta motivasi dan rangsangan kegiatan belajar
23

. 

Selain itu juga media pembelajaran dapat membantu 

memvisualisasikan materi pembelajaran yang terkesan abstrak agar 

peserta didik lebih mudah memahami titik hadirnya media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar di kelas sangat 

dibutuhkan guna merangsang pikiran perhatian dan minat siswa 

dengan demikian proses pembelajaran dapat berlangsung efektif 

dan meningkatnya pemahaman peserta didik. 

 

2. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Hamalik (1986) mengemukakan bahwa pemakaian media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan 

keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-

pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media 

pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran dan penyampaian 

pesan dan isi pelajaran pada saat itu. Selain membangkitkan 

motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat 

membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data 

                                                             
23Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2011) h. 3. 
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dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data dan 

memadatkan informasi
24

. 

Levie & Lentz (1982) mengemukakan empat fungsi media 

pembelajaran khususnya, khususnya media visual, yaitu:
25

 

a. Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik 

dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi 

kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual 

yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran.  

b. Fungsi afektif media visual dan dapat terlihat dari tingkat 

kenikmatan siswa ketika belajar (atau membaca) teks yang 

bergambar. Gambar atau lambang visual dapat menggugah 

emosi dan sikap siswa, misalnya dan sikap siswa misalnya, 

informasi yag menyangkut masalah sosial atau ras. 

c. Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan 

penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual 

atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk 

memahami dan mengingat informasi atau pesan yang 

terkandung dalam gambar. 

d. Fungsi kompenstoris media pembelajaran terlihat dari hasil 

penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks 

untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam 

membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks 

dan mengingatnya kembali. 

Dale (1969) mengemukakan bahwa bahan-bahan audio-visual 

dapat memberikan banyak manfaat apabila guru berperan aktif 

dalam proses pembelajaran
26

. Hubungan guru dan siswa 

merupakan elemen paling penting dalam sistem pendidikan 

modern saat ini. Sudjana & Rivai (1992) mengemukakan manfaat 

media pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu:  

a. Pelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga 

dapat menumbuhkan motivasi belajar. 

                                                             
24Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) 

h. 77. 
25 Pribadi, Media & Teknologi dalam Pembelajaran. h. 78. 
26Arsyad, Media Pembelajaran. h. 28. 
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b. Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga 

dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkannya 

menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. 

c. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, 

sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan 

tenaga apalagi jika guru tersebut mengajar pada setiap jam 

pembelajaran. 

d. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar 

sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga 

aktivitas lain sperti mengamati, melakukan, 

mendemonstrasikan, memerankan dan lain-lain. 

 

3. Macam-macam Media dalam Pembelajaran 

Alat penyalur pesan dan informasi merupakan salah satu ciri 

dari media pembelajaran dewasa ini cukup banyak jenis serta 

bentuk media yang sudah merambah ke segala penjuru Negeri 

mulai dari yang sederhana hingga berteknologi tinggi titik berikut 

ini adalah macam-macam media pembelajaran yaitu: 

a. Media berbasis Visual 

Efektivitas serta kualitas bahan-bahan visual dan grafik 

menentukan keberhasilan dalam menggunakan media berbasis 

visual hal ini bisa tercapai dengan mengatur dan menyusun ide-

ide yang timbul, merencanakan dengan akurat, dan digunakan 

menggunakan teknik-teknik dasar evaluasi objek, konsep, 

informasi, dan situasi. Jika mengamati gambar, bahan-bahan 

grafis, dan lainnya yang ada di sekeliling kita, kita akan 

menemukan ide untuk mendesain bahan visual yang berkenaan 

dengan penataan komponen-komponen yang akan disajikan. 

b. Kombinasi suardan Slide 

Gabungan audio dengan slide merupakan klasifikasi sistem 

multimedia yang sangat mudah digunakan titik media 

pembelajaran yang merupakan penggabungan antara audio 

dengan slide bisa dipakai dalam berbagai tempat serta tujuan 

pembelajaran yang menyertakan gambar untuk memberikan 

informasi atau merangsang hadirnya respon emosional. 
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c. Multimedia berbasis Komputer dan Interaktif Video 

Multimedia memiliki arti sebagai media yang tidak kurang 

dari 1 titik dapat berbentuk grafik, suara, video dan animasi titik 

gabungan dari beberapa jenis media ini komputer sebagai 

kendalinya yaitu penggerak keseluruhan komponen kombinasi 

media tersebut. Jadi multimedia yang umumnya diketahui 

adalah kombinasi dari berbagai macam media seperti: grafik, 

suara, X, animasi, dan video yang merupakan satu kesatuan 

untuk bersama-sama menampilkan informasi dan pesan 

pembelajaran. 

Informasi atau pesan yang akan disampaikan melalui 

media multimedia ini berupa bentuk dokumen yang hidup, 

maksudnya dapat ditampilkan di layar monitor atau 

diproyeksikan ke layar lebar dengan menggunakan overhead 

projector dan dapat didengar serta dilihat. Tujuan dari 

multimedia dalam menyajikan informasi yaitu untuk mengemas 

pesan dengan cara lebih menarik, menyenangkan, dan mudah 

dimengerti. Semakin banyak indra yang digunakan terutama 

telinga dan mata memungkinkan informasi yang disampaikan 

akan mudah dimengerti. 

d. Media berbasis Internet 

Penggunaan internet dalam lingkup pendidikan lebih 

familiar di dengar dengan sebutan e-learning yaitu 

pembelajaran dengan cara elektronik. Distance learning atau 

pembelajaran jarak jauh adalah istilah dari e-learning bisa 

dikatakan demikian karena konsep e-learning sangat familiar 

dengan banyak diterapkan pada peserta didik. Implementasi 

internet juga membantu dalam proses penyampaian informasi 

dalam kegiatan perkuliahan. E-learning bisa dilakukan dengan 

cara informal dan lebih sederhana menggunakan video 

conference misalnya. Video conference bisa diakses dimanapun 

dan kapanpun. 

Dengan begitu pembelajaran dengan memanfaatkan 

internet, dapat bersifat lebih fleksibel dalam segi waktu dan 

tempat yang terpenting dilakukan menggunakan laptop 
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komputer atau sejenisnya dan sambungan internet yang dapat 

berfungsi dengan baik. 

e. Media berbasi Audio Visual 

Media melihat-mendengar bisa diklasifikasikan menjadi 

dua: pertama, media audio-visual murni yaitu dilengkapi 

kegunaan peralatan suara dan gambar dalam satu unit. Kedua, 

media audio-visual tidak murni atau yang sering disebut atau 

audio-visual plus suara yaitu media yang unsur suara dan 

gambar yang berbeda sumber dimana penampilan medianya 

menggunakan gambar diam dan suara. 

Memproduksi media visual yang menyatukan penggunaan 

suara merupakan pekerjaan tambahan yaitu membuat naskah 

dan storyboard yang membutuhkan banyak persiapan 

rancangan, dan penelitian.
27

 

 

4. Manfaat Media Pembelajaran Berbasis Video 

a. Pengertian Video 

Menurut Briggs dikutip dari Ahmad Rohani 1997, bahan 

belajar video adalah suatu alat fisik yang dapat menyajikan 

pesan yang merangsang yang sesuai untuk belajar. Bahan 

belajar video atau bahan belajar audio visual yang menampilkan 

gerak saat ini semakin dikenal dikalangan masyarakat. Bahan 

belajar ini berupa rekaman pada pita magnetik melalui kamera 

video.
28

 Menurut Sutjipto dan Kustandi, video merupakan 

kumpulan gambar-gambar dalam frame, dalam media ini setiap 

frame diproyeksikan melalui lensa proyektor secara mekanis 

sehingga pada layar terlihat gambar hidup
29

. Dapat disimpulkan 

bahawa video adalah suatu alat yang dapat menampilkan 

gambar dengan gerakan dnyata yang tanpak hidup dalam satu 

frame yang dapat digunakan sebagai bahan ajar dengan 

menampilkan pada lensa proyektor. 

                                                             
27Ibid. h. 91. 
28Cecep Kustandi, Pengembangan Media Pembelajaran (Jakarta: Kencana, 

2020) h. 241. 
29Yendrita Yendrita dan Yeza Syafitri, ―Pengaruh Penggunaan Media Video 

Pembelajaran terhadap Hasil Belajar Biologi,‖ Bioedusains: Jurnal Pendidikan 
Biologi dan Sains 2, no. 1 (28 Juni 2019): 26–32, 

https://doi.org/10.31539/bioedusains.v2i1.620. 
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b. Kelebihan Bahan Belajar Video 

Kelebihan bahan belajar video, antara lain: 

1) Video dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar 

dari siswa ketika mereka membaca, berdiskusi, praktik, 

dan lain-lain. 

2) Video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat 

dan dapat disaksikan secara berulang jika diperlukan. 

3) Terlebih lagi selain mendorong dan meningkatkan 

motivasi, video menanamkan sikap dan segi-segi afektif 

lainnya. 

4) Video yang mengandung nilai-nilai positif, dapat 

mengundang pemikiran dan pembahasan dalam 

kelompok siswa 

5) Video dapat menyajikan peristiwa kepada kelompok 

besar atau kelompok kecil, kelompok yang heterogen 

maupun perorangan. 

6) Dengan kemampuan dan teknik pengambilan gambar, 

video yang dalam kecepatan normal memakan waktu 1 

minggu dapat ditampilkan dalam 1/2 menit. 

c. Kelemahan Bahan Belajar Video
30

 

Kelemahan bahan ajar video antara lain: 

1) Pengadaan video umumnya memerlukan biaya mahal 

dan waktu yang banyak. 

2) Pada saat dipertunjukkan gambar-gambar bergerak 

terus sehingga tidak semua siswa mampu mengikuti 

informasi yang ingin disampaikan melalui video 

tersebut. 

3) Video yang tersedia tidak selalu sesuai dengan 

kebutuhan dan tujuan belajar yang diinginkan. 

 

  

                                                             
30 Rita Wahyuni Arifin, Henri Septanto, dan Imron Wignyowiyoto, 

―Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Video Animasi Dengan Model 

ADDIE Dalam Kegiatan Pembelajaran Blended Learning,‖ INFORMATION 
MANAGEMENT FOR EDUCATORS AND PROFESSIONALS : Journal of 

Information Management 2, no. 2 (1 Juni 2018): 179–88. 
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5. Aplikasi Power Point 

a. Pengertian Power Point 

Microsoft Office adalah salah satu perangkat lunak aplikasi 

yang biasa digunakan oleh pemakai untuk melakukan tugas-

tugas yang spesifik, seperti: membuat dokumen, memanipulasi 

foto atau membuat laporan keuangan. Microsoft Power Point 

merupakan bagian dari paket aplikasi yang ada pada Microsoft 

Office, selain Microsoft Word, Excel dan Access. Microsoft 

Power Point biasa dipakai untuk merancang presentasi dalam 

bentuk slide sehingga terlihat profesional. Program aplikasi ini 

dirancang khusus untuk menampilkan program multimedia 

dengan menarik, mudah dalam pembuatan dan pengunaannya 

serta relatif murah, karena tidak membutuhkan bahan baku 

selain alat untuk tempat penyimpanan data. Dennis Austin dan 

Bob Gaskins adalah dua orang yang pertama kali 

mengembangkan program aplikasi ini sebagai presenter untuk 

perusahaan bernama Forethought,Inc.  

Sejak dirilis awalnya Power Point hingga sekarang 

mengalami banyak perubahan, dimana pertama kali diluncurkan 

pada tahun 1987 Power Point masih berwarna hitam putih dan 

seiring berjalannya waktu pada tahun 1990 Power Point 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Misrosoft Office. 

Power Point terus melakukan pembaharuan dan hingga saat ini 

Power Point meluncurkan versi terbaru 2020 Office365 dengan 

sistem operasi: Mac, Linux, IOS dengan kategori aplikasi 

perkantoran bisnis, aplikasi penulisan dan penyuntingan. Power 

Point banyak digunakan oleh pebisnis, guru, mahasiswa dan 

pelajar karena penggunaannya yang tidak rumit serta banyak 

desain atau template yang akan membuat tampilan presentasi 

menjadi lebih menarik.
31

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahawa 

aplikasi Power Point adalah bagian dari Microsoft Office yang 

dapat menampilkan gambar, animasi, grafik, tulisan, audio dan 

                                                             
31 Zakiyah Anwar dkk., ―Development of Interactive Video Based 

Powerpoint Media In Mathematics Learning,‖ Journal of Educational Science and 

Technology (EST), 10 Juni 2020, 167–77, https://doi.org/10.26858/est.v6i2.13179. 
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video dalam satu frame yang disebut slide yang dapat 

digunakan oleh semua orang untuk menjelaskan suatu informasi 

lebih mudah dan profesional. 

b. Fungsi Power Point 

Power Point memiliki fungsi sebagai berikut: 

1) Membuat dan mengatur berbagai slide 

2) Membuat presentasi dalam bentuk menarik karena 

didukung tampilan template, animasi, video, audio, 

gambar bahkan gambar 3D 

3) Memudahkan dalam presentasi 

c. Manfaat Power Point: 

1) Untuk memudahkan presentator mempresentasikan 

informasi yang akan disampaikan kepada audiens agar 

jelas dan mudah dipahami. 

2) Agar presentasi yang akan disampaikan tersusun 

dengan rapi dari pembuka, inti dan penutup. 

3) Materi yang disampaikan berisi point-point penting atau 

pokok sehingga lebih jelas dan mudah dipahami 

4) Menjadikan presentasi lebih menarik karena didukung 

gambar, video, audio dan template 

d. Pemanfaatan Power Point sebagai media pembelajaran 

Sebagai guru media pembelajaran adalah bagian yang tidak 

terpisahkan karena media merupakan alat fisik yang digunakan 

untuk menyampaiakan isi materi pembelajaran. Selain itu media 

pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan dan sarana 

komunikasi. Dalam pembelajaran media berfungsi untuk 

menarik minat peserta didik agar dapat mengikuti proses belajar 

dengan baik, karena melalui media pembelajaran dapat 

merangsang pola pembelajaran peserta didik sehingga tujuan 

dari proses belajar mengajar dapat tercapai atau mencapai hasil 

yang diharapkan. Namun banyak media yang ada belum 

dimanfaatkan dengan maksimal seperti Power Point. Melalui 

Power Point guru dapat menampilkan video atau gambar yang 

dapat menunjang penyampaian materi atau bahan ajar. 
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e. Kelebihan Power Point 

Powerpoint sebagai progam aplikasi untuk 

menampilkanobjek berbentuk slide. Slide ini dapat dicetak atau 

hanya ditampilkan sesuai dengan penggunaan. Dalam power 

point menyediakan tiga bentuk gerakan animasi yakni (1) 

entrance, (2) emphasis, (3) exit untuk setiap elemen slide 

dikontrol dengan custom animations dan untuk perpindahan 

slide diatur dengan transition. Selain daripada itu power point 

juga menyediakan kemudahan lain seperti template, bullet, 

autowizard content, dan firut-fitur lain. Untuk pengolah kata 

dapat menggunakan software Microsoft word, sedangkan untuk 

pengolah angka dapat dengan menyisipkan software Microsoft 

excel. Kelebihan lain dari penggunaan power point adalah tidak 

perlu adanya pembelian perangkat lunak lain karena semuanya 

sudah ada dalam Microsoft office. Pada saat menginstal progam 

Microsoft Office maka progam power point secara otomatis 

akan terinstal karena Microsoft power point ini adalah bagian 

dari Microsoft office. Pandangan dari sudut perancangan 

pembelajaran multimedia power point adalah termasuk 

―Technology centered design approach― yakni sebuah 

pendekatan pembelajaran yang berpusat teknologi.  

f. Kekurangan Power Point 

Media Presentasi Power Point (PPT) mempunyai 

keterbatasan data dan informasi yang ditampilkan pada layar 

seluas komputer. Dalam penggunaan Power Point pengajar 

akan terjebak dengan empat kondisi yakni entertain-me mode, 

Penurunan interaksi konten, penurunan interaksi pengajar 

dengan peserta didik dan sebagai handout. Sependapat dengan 

Klemn, Edward Tufte juga mengatakan bahwa penyajian 

informasi dalam power point beresolusi rendah yakni terbatas 

40 kata per slide dan membutuhkan waktu 8 detik untuk 

membacanya, hal ini bepotensi penyaji memutilasi data. 

Penggunaan power point sebagai media pembelajaran dengan 

pendekatan yang berbasis IT ini lebih banyak mengabaikan 

aspek kognitif karena hanya berpusat pada kecanggihan 

teknologinya saja seperti halnya juga pada pembelajaran 
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multimedia, padahal pembelajaran multimedia yang efisien 

adalah berpusat pada pelajar. Berdasarkan kelebihan dan 

kekurangan media presentasi power point, pengguna berusaha 

untuk meminimalisirnya sehingga media power point ini tetap 

menjadi media yang menarik. 

g. Cara Pengoprasian Power Point 

Langkah-langkah pembuatan produk pada aplikasi Power 

Point adalah sebagai berikut: 

1) Membuka aplikasi Power Point dengan klik aplikasi 

Power Point pada destop. 

2) Kemudian pilih ―Blank Presentation‖ untuk membuat 

lembar presentasi yang baru atau kosong. 

 
Gambar 2.1 Tampilan Awal Power Point 

 

3) Tampilan kerja Power Point 

 
Gambar 2.2 Tampilan Memulai Projek Baru 
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4) Jika sudah selesai membuat Power Point dengan 

animasi silahkan simpan dengan klik ikon ―File‖ pada 

Power Point dan klik save. 

 
Gambar 2.3 Tampilan Akhir Power Point 

 

6. Kemampuan Pemahaman Konsep 

a. Pengertian Pemahaman Konsep 

Pemahaman berasal dari kata paham, yang menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengetahuan banyak, 

pendapat, aliran, mengerti benar. Adapun pemahaman ini dapat 

diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memahami atau 

memahamkan. Dalam pembelajaran, pemahaman dimaksudkan 

sebagai kemampuan peserta didik untuk dapat mengerti apa 

yang telah diajarkan oleh guru. Menurut Hamzah B. Uno, 

konsep merupakan simbol berpikir yang diperoleh dari hasil 

memuat tafsiran terhadap fakta atau realita dan hubungan antara 

faktor. Pemahaman merupakan terjemahan dari istilah 

understanding yang diartikan sebagai penyerapan arti suatu 

materi yang dipelajari.  

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, paham berarti 

mengerti dengan tepat, sedangkan konsep berarti suatu 

rancangan. Jadi, pemahaman konsep adalah pengertian yang 

benar tentang suatu rancangan atau ide abstrak. Menurut 

Zulkardi dalam Herawati mata pelajaran matematika 

menekankan pada konsep. Artinya dalam mempelajari 

matematika siswa harus memahamai konsep matematika 

terlebih dahulu agar dapat menyelesaikan soal-soal dan mampu 
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mengaplikasikan pembelajaran tersebut dalam dunia nyata. 

Sedangkan menurut Gutierrez (1996) mengenai pemahaman 

konsep matematika, “a theory of conceptual understanding 

useful for mathematics education should not be limited to 

saying, for example, that understanding the concept of function 

is a person's mental experience assigning some object to the 

term 'function'.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa 

sangat penting bagi seseorang dalam memahami konsep dari 

suatu objek.
32

 

Kawasan kognitif terdiri atas enam tingkatan dengan aspek 

belajar yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut: 

1) Tingkat pengetahuan (Knowledge). Tujuan 

instruksional pada level ini menuntut siswa untuk 

mampu mengingat (recall) informasi yang telah 

diterima sebelumnya, misalnya fakta, terminologi, 

rumus, strategi pemecahan masalah, dan sebagainya. 

2) Tingkat pemahaman (comprehension). Kategori 

pemahaman dihubungkan dengan kemampuan untuk 

menjelaskan pengetahuan dan informasi yang telah 

diketahui dengan kata-kata sendiri. 

3) Tingkat penerapan (application). Penerapan merupakan 

kemampuan untuk menggunakan atau menerapkan 

informasi yang telah dipelajari ke dalam situasi yang 

baru, serta memecahkan masalah yang timbul dalam 

kehidupan sehari-hari. 

4) Tingkat analisis (analysis). Analisis merupakan 

kemampuan untuk mengidentifikasi, memisahkan, dan 

membedakan komponenkomponen atau elemen suatu 

fakta, konsep, pendapat, asumsi, hipotesis, atau 

kesimpulan, dan memeriksa setiap komponen tersebut 

untuk melihat ada-tidaknya kontradiksi. 

                                                             
32 Yenni Lestari, M. Rahmad, dan Zulfarina Zulfarina, ―Needs Analysis of 

Problem Solving Based Learning Video Development to Train Students’ Concept 

Understanding,‖ JURNAL PENDIDIKAN SAINS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 
SEMARANG 9, no. 1 (20 April 2021): 81–90, 

https://doi.org/10.26714/jps.9.1.2021.81-90. 
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5) Tingkat sintesis (synthesis). Sintesis diartikan sebagai 

kemampuan seseorang dalam mengaitkan dan 

menyatukan berbagai elemen dan unsur pengetahuan 

yang ada sehingga terbentuk pola baru yang lebih 

menyeluruh. 

6) Tingkat evaluasi (evaluation). Evaluasi merupakan 

level tertinggi yang mengharapkan siswa mampu 

membuat penilaian dan keputusan tentang nilai suatu 

gagasan, metode, produk, atau benda dengan 

menggunakan kriteria tertentu. Jadi, evaluasi lebih 

condong pada bentuk penilaian biasa daripada sistem 

evaluasi. 

Peserta didik dituntut memahami atau mengerti apa yang 

diajarkan, mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan 

dapat memanfaatkan isinya tanpa harus menghubungkan 

dengan hal-hal lain. 

Konsep merupakan batu pembangun berpikir. Konsep 

merupakan dasar dari proses mental yang lebih tinggi untuk 

merumuskan prinsip dan generalisasi. Untuk memecahkan 

masalah, seseorang peserta didik harus mengetahui aturan-

aturan yang relevan dan aturan-aturan ini didasarkan pada 

konsep-konsep yang diperoleh. Konsep merupakan buah 

pemikiran seseorang atau sekelompok orang yang dinyatakan 

dalam definisi sehingga melahirkan produk pengetahuan 

meliputi prinsip-prinsip, hukum, dan teori. Suatu konsep 

terbentuk dalam pikiran individu melalui proses mengenal dan 

memahami ciri-ciri konsep dasar contoh dan non-contoh.
33

  

Berdasarkan pengertian pemahaman dan konsep dapat 

disimpulkan bahwa pemahaman konsep adalah kemampuan 

peserta didik yang berupa penguasaan sejumlah materi 

pelajaran, dimana peserta didik tidak sekedar mengetahui atau 

mengingatsejumlah konsep yang dipelajari, tetapi mampu 

mengungkapkan kembali dalam bentuk lain yang mudah 

dimengerti, memberikan interpretasi data dan mampu 

                                                             
33 Ibid. 
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mengaplikasikan konsep yang sesuai dengan struktur kognitif 

yang dimilikinya. 

Jadi, pemahaman konsep biologi merupakan kompetensi 

yang ditunjukkan peserta didik dalam memahami konsep dan 

melakukan prosedur secara luwes, akurat, efisien, dan tepat. 

Kemampuan pemahaman konsep biologi adalah penyerapan 

makna dari materi biologi yang sedang dipelajari. Penerapan 

pemahaman konsep biologi ini penting untuk peserta didik 

dalam rangka belajar biologi secara bermakna. 

b. Indikator Pemahaman Konsep 

Kemampuan pemahaman konsep dapat dicapai dengan 

memperhatikan table indikator sebagai berikut:  

Tabel 2.1 

Indikator Pemahaman Konsep 

No 
Indikator 

Pemahaman Konsep 
Kriteria 

1 Menafsirkan Siswa mampu mengubah kalimat ke gambar, 

gambar ke kalimat. 

2 Mencontohkan Siswa mampu memberikan contoh konsep 

dan bukan contoh konsep 

3 Mengklasifikasikan Siswa mampu menggolongkan konsep-

konsep dan siswa mampu mengidentifikasi 

ciri-ciri khusus / umum. 

4 Merangkum Siswa mampu menyajikan konsep dalam 

berbagai bentuk representasi 

5 Menyimpulkan Siswa mampu memberikan kesimpulan logis 

dari informasi yang disajikan. 

6 Membandingkan Siswa mampu menunjukkan persamaan dan 

perbedaan antara dua atau lebih objek. 

7 Menjelaskan Siswa mampu menjelaskan hubungan sebab 

akibat antar bagian. 

Sumber: Indikator dan Kriteria pada tabel diatas dikutip 

menurut Andreson dan Kruttewol 

 

7. Materi Sistem Pernafasan 

Salah satu ciri makhluk hidup adalah melakukan pernapasan. 

Secara umum, pernapasan (respirasi) merupakan proses menghirup 

dan menghembuskan udara. Pada materi ini akan membahas 

tentang pernapasan eksternal pada manusia, yang meliputi proses 

pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida oleh paru-
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paru. Selain itu, akan dibahas pula hal-hal yang berkaitan dengan 

sistem pernapasan, yaitu saluran dan organ pernapasan, bahaya 

rokok bagi kesehatan, pengaruh pencemaran udara terhadap sistem 

pernapasan, gangguan sistem pernapasan, dan teknologi sistem 

pernapasan. 

Tabel 2.2 

Kajian Silabus Materi Sistem Pernapasan 

 
Kompetensi 

Inti 

Kompetensi 

Dasar 
Indikator Materi Pokok 

KI 3 Memahami, 

menerapkan, 

dan 

menganalisis 

pengetahuan 

faktual, 

konseptual, 

prosedural, 

dan 

metakognitif 

berdasarkan 

rasa ingin 

tahunya 

tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, 

seni, budaya, 

dan humaniora 

dengan 

wawasan 

kemanusiaan, 

kebangsaan, 

kenegaraan, 

dan peradaban 

terkait 

penyebab 

fenomena dan 

3.7 

Menganalisis 

hubungan 

antara 

struktur 

jaringan 

penyusun 

organ pada 

sistem 

respirasi 

dalam 

kaitannya 

dengan 

bioproses 

dan 

gangguan 

fungsi yang 

dapat terjadi 

pada sistem 

respirasi 

manusia. 

3.7.1 

Menjelaskan 

organ penyusun 

sistem respirasi 

pada manusia 

3.7.2 

Menganalisis 

hubungan antara 

organ penyusun 

sistem respirasi 

pada manusia 

serta 

bioprosesnya 

3.7.3 

Menjelaskan 

mekanisme 

pernapasan dada 

dan perut 

3.7.4 

Menganalisis 

bioproses 

pengikatan dan 

sirkulasi oksigen 

dan karbon 

dioksida dalam 

tubuh 

3.7.5 

1.Sistem 

Pernapasan Pada 

Manusia: 

 Alat 

Pernapasan  

 Mekanisme 

Pernapasan 

 Pengendalian 

dan 

Kecepatan 

Pernapasan 

 Transpor dan 

Pertukaran 

Gas 

 Volume dan 

Kapasitas 

Paru-paru 

2.Pengaruh 

Pencemaran Udara 

terhadap Sistem 

Pernapasan 

3.Gangguan sistem 

pernapasan 

4.Teknologi 

Sistem Pernapasan 
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kejadian, serta 

menerapkan 

pengetahuan 

prosedural 

pada bidang 

kajian yang 

spesifik sesuai 

dengan bakat 

dan minatnya 

untuk 

memecahkan 

masalah 

Mengidentifikasi 

gangguan fungsi 

yang terjadi 

pada sistem 

respirasi 

manusia 

KI 4 Mengolah, 

menalar, dan 

menyaji dalam 

ranah konkret 

dan ranah 

abstrak terkait 

dengan 

pengembangan 

dari yang 

dipelajarinya 

di sekolah 

secara 

mandiri, 

bertindak 

secara efektif 

dan kreatif, 

serta mampu 

menggunakan 

metoda sesuai 

kaidah 

keilmuan 

4.7 

Menyajikan 

hasil analisis 

pengaruh 

pencemaran 

udara 

terhadap 

kelainan 

pada struktur 

dan fungsi 

organ 

pernapasan 

manusia 

berdasarkan 

studi 

literatur 

4.7.1 

Menyajikan 

artikel tentang 

pengaruh rokok 

terhadap 

Kesehatan 

5.Bahaya Rokok 

bagi Kesehatan  

Sumber : buku biologi untuk SMA kurikulum 2013 tahun 2016 
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Tabel 2.3 

Kajian Materi Sistem Pernapasan 

No  Konsep Materi Penjelasan 

1 Pengertian Sistem 

Pernapasan 

Pernapasan atau bisa disebut juga dengan 

respirasi yang dapat didefinisikan sebagai 

sebuah proses pengambilan oksigen dan 

pelepasan karbohidrat dan penggunaan 

energi yang ada di dalam tubuh. 

Pertukaran antara oksigen dan 

karbondioksida tersebut terjadi di dalam 

darah manusia. Manusia yang memiliki 

pernapasan yang normal ditandai dengan 

bernapas sebanyak 12-20 kali dalam satu 

menit. 

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S 

Al-An’am ayat 125, yang berbunyi: 

ْسَْلِمِۚ  ًٗ يَْشَزْح َصْدَرٗي لِْْلِ ُ اَْن يَّْهِديَ
فََمْه يُِّزِد ّللّاه

ًٗ يَْجعَ  ْل َصْدَرٗي َضيِّقًا َحَزًجا َوَمْه يُِّزْد اَْن يُِّضلَّ

 ُ لَِك يَْجَعُل ّللّاه َمۤاِءِۗ َكذه عَُّد فِى السَّ َكاَوََّما يَصَّ

ْجَس َعلَى الَِّذْيَه ََل يُْؤِمىُْىنَ   الزِّ
Artinya: Barangsiapa yang Allah 

menghendaki akan memberikan kepadanya 

petunjuk, niscaya Dia melapangkan 

dadanya untuk (memeluk agama) Islam. 

Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah 

kesesatannya, niscaya Allah menjadikan 

dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia 

sedang mendaki langit. Begitulah Allah 

menimpakan siksa kepada orang-orang 

yang tidak beriman. 

Alquran memberikan kiasan bagi orang-

orang yang sesat dari jalan Allah seakan 

dada mereka sesak lagi sempit. Karena, 

tentu saja di luar angkasa kadar oksigen 

sangatlah kurang. Mereka tidak mampu 

bernapas dengan baik sehingga dada 

mereka menjadi sesak. 

Padahal dalam ilmu pengetahuan ilmiyah, 

istilah oksigen baru saja ditemukan tahun 

1773. Tentu saja itu bukan suatu yang 
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mustahil bagi orang yang mengimani 

bahwa Alquran merupakan kalamullah. 

Alquran adalah perkataan Rabb yang 

menciptakan oksigen, tata surya, dan alam 

semesta ini. 

2 Sistem Pernapasan Sistem Pernapasan pada Manusia 

A. Alat Pernapasan 

Sistem pernapasan terdiri atas saluran 

dan organ pernapasan, serta pompa 

ventilasi paru-paru. Saluran 

pernapasan adalah tabung atau pipa 

yang mengangkut udara dari atmosfer 

ke kantong udara (alveolus) pada 

organ paru-paru.  

1. Hidung. 

2. Laring (Pangkal Tenggorokan) 

3. Trakea (Batang Tenggorokan) 

4. Bronkus (Cabang Batang 

Tenggorokan)  

5. Pulmo (Paru-Paru) 

 

B. Mekanisme Pernapasan  

Proses pernapasan merupakan proses 

yang kompleks dan bergantung pada 

perubahan volume rongga dada 

(toraks) dan perubahan tekanan.  

C. Pengendalian dan Kecepatan 

Pernapasan 

Kecepatan (frekuensi) pernapasan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

yaitu sebagai berikut. 

1. Jenis kelamin. 

2. Umur. 

3. Suhu tubuh. 

4. Posisis dan aktivitas tubuh. 

5. Emosi, rasa sakit, dan ketakutan. 

6. Status Kesehatan. 

7. Ketinggian tempat. 

D. Transpor dan Pertukaran Gas 

1. Pertukaran Oksigen dan Karbon 

Dioksida 

Pertukaran O2 dan CO2 yang 
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terjadi pada sel jaringan tubuh, 

sangat dipengaruhi oleh tekanan 

parsial, PO2 darah yang kaya 

oksigen di arteri adalah 100 

mmHg sedangkan PCO2 sebesar 

40 mmHg.  

E.Volume dan Kapasitas Paru-paru 

1. Kapasitas Vital Paru 

Kapasitas vital paru adalah udara 

yang dapat dicapai masuk dan 

keluar paru-paru pada penarikan 

nafas dan pengeluaran nafas 

paling kuat, diukur dengan 

menggunakan alat yang bernama 

spirometer.  

a. Macam Volume Paru 

b. Macam Kapasitas Paru 

c. Faktor yang Mempengaruhi 

Kapasitas Vital Paru 

3 Pengaruh Pencemaran 

Udara terhadap Sistem 

Pernapasan 

1. Polusi Udara Bersifat Karsinogenik 

2. Gangguan Pernapasan 

3. Peredaran Oksigen dalam Darah 

Terganggu 

4. Gangguan Kesehatan Anak 

4 Gangguan sistem 

pernapasan 

 

Gangguan sistem pernafasan 

Beberapa gangguan (kelainan dan 

penyakit) pada sistem pernapasan 

manusiaantara lain sebagai berikut: 

a. Asma  

b. Tuberkulosis (TBC)  

c. Faringitis  

d. Bronkitis  

e. Pneumonia  

f. Emfisema  

g. Dipteri  

h. Asfiksi  

i. Kanker Paru-paru.  

j. Laringitis atau radang pada laring 

k. Sinusitis adalah kelainan karena 

radang pada sinus. 

5 Teknologi Sistem 

Pernapasan 

Tehnologi Pernapasan Pada Manusia 

a. Teknologi Pulmotor/Alat Pernapasan 
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Buatan 

b. Teknologi Oxygen Catheter/Selang 

Pernapasan. 

c. Teknologi Spirometer /Alat Diagnosa 

Kondisi Paru-Paru 

d. Teknologi Nebulizer: Alat yang 

Digunakan Oleh Penderita Asma 

6 Bahaya Rokok bagi 

Kesehatan 

Rokok merupakan Tembakau kering yang 

digulung dan mengandung berbagai zat 

kimia. Merokok adalah membakar 

tembakau yang kemudian dihisap asapnya, 

baik menggunakan rokok maupun 

menggunakan pipa. Merokok menjadi 

kebiasaan yang sangat umum dan meluas 

di masyarakat. Asap rokok terdiri dari 

4.000 bahan kimia dan 200 di antaranya 

bersifat racun. Antara lain karbon 

monoksida dan polycyclic aromatic 

hydrocarbon yang mengandung zat-zat 

pemicu terjadinya kanker (seperti tar, 

benzopyrenes, vinyl chlorida, dan 

nicotine). Di samping itu, nikotin dapat 

menimbulkan ketagihan, baik pada 

perokok aktif maupun perokok pasif. Para 

perokok aktif dan pasif berisiko terkena 

batuk dengan sesak nafas 6 kali dibanding 

bukan perokok.  

Sumber : buku biologi untuk SMA kurikulum 2013 tahun 2016 

 

Materi sistem pernapasan adalah salah satu materi yang 

dianggap sulit dikarenakan proses pembelajaran para peserta 

didik mempelajari proses sistem pernapasan dengan hanya 

membaca teks dan melihat gambar, sehingga peserta didik perlu 

motivasi untuk memahami konsep abstrak dalam materi sistem 

pernapasan manusia. Salah satu hal yang dapat dilakukan dalam 

bentuk upaya meningkatkan pemahaman konsep peserta didik 

yaitu dengan memfasilitasi belajar yang menyenangkan dan 

inovatif dengan menggunakan media video pembelajaran 

berbasis Power Point sehingga proses belajar peserta didik lebih 

mudah memahami materi dan menjadi berkualitas. Keunggulan 
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media video pembelajaran berbasis Power Point juga siswa 

dapat mengulang-ulang video pembelajaran di rumah ataupun 

di sekolah untuk mendapatkan pemahaman pada materi 

tersebut. 

Sajian materi dari sistem pernapasan manusia perlu dibuat 

secara interaktif dan menarik agar peserta didik memiliki 

memori yang kuat untuk dapat mengingat kembali apa yang 

telah dipelajari mengenai materi yang sulit dipahami. Materi 

dapat diilustrasikan dengan video pembelajaran berbasis Power 

Point yang dapat membuat peserta didik mudah memahami 

materi. Pemaparan materi juga harus dilengkapi dengan bahasa 

yang lugas, komunikatif, dan sederhana sehingga dapat 

meringankan peserta didik dalam memahami materi tersebut 

yang dikemas dalam sebuah video pembelajaran berbasis Power 

Point. Diharapkan pada proses pembelajaran menggunakan 

media video pembelajaran berbasis Power Point ini peserta 

didik tidak lagi hanya membayangkan namun dapat melihat 

mengenai proses pernapasan yang ada pada manusia melalui 

video pembelajaran berbasis PowerPoint. 

 

B. Teori-teori Tentang Pengembangan Model 

Adapun beberapa teori mengenai pengembangan atau Research 

and Development (R&D), yaitu: 

1. Model ASSURE 

Smaldino, Russel, Heinich, dan Malenda (2005) 

mengemukakan sebuah model desain pembelajaran yang diberi 

nama ASSURE. Model ASSURE lebih difokuskan pada 

perencanaan pembelajaran untuk digunakan dalam situasi 

pembelajaran di dalam kelas secara aktual. Ada pun Langkah-

langkah penting yang perlu dilakukan dalam model sistem 

pembelajaran ASSURE meliputi beberapa aktivitas, yaitu: 

a. Melakukan analisis karakteristik siswa (anal leaner 

charactheristics) 

b. Menetapkan tujuan pembelajaran (state objectives) 

c. Memilih media, metode pembelajaran, dan bahan ajar 

(select methods, media and materials) 
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d. Memanfaatkan bahan ajar (utilize materials) 

e. Melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran (require 

learners participation) 

f. Mengevaluasi dan merevisi program pembelajaran (evalue 

and revise) 

Terdapat beberapa manfaat dan keterbatasan pada model 

ASSURE, yaitu; model ini memiliki manfaat dapat 

dikembangkan sendiri oleh pengajar, komponen pembelajaran 

lengkap, dan peserta didik dapat dilibatkan dalam persiapan 

untuk pembelajaran. Masih menurut Prawiradilaga (2007), model 

ini juga memiliki keterbatasan yaitu tidak mengukur dampak 

terhadap proses belajar karena tidak didukung oleh komponen 

suprasistem, adanya penambahan tugas dari seseorang pengajar, 

dan perlu upaya khusus dalam mengarahkan peserta didik untuk 

persiapan pembelajaran 

 

2. Model ADDIE 

Salah satu model desain sistem pembelajaran yang 

memperlihatkan tahapan-tahapan dasar desain sistem 

pembelajaran yang sederhana dan mudah dipelajari adalah model 

ADDIE. Model ini memiliki lima fase atau tahap utama, yaitu: 

(A)nalysis, (D)esign, (D)evelopment, (I)mplementation dan 

(E)valuation. Menurut Pribadi (2009), kelima fase dalam model 

ADDIE perlu dilakukan secara sistemik dan sistematik, perti 

implementasi dari model desain sistem pembelajaran ADDIE ini 

dilakukan secara sistematik dan sistemik. Menurut Pribadi 

(2009), model pengembangan ini memiliki kekurangan pada 

tahap analisis, pengembangan diharapkan mampu menganalisis 

dua komponen dari siswa terlebih dahulu dengan membagi 

analisis ini yang terlebih dahulu dengan membagi analisis 

menjadi dua yaitu analisis kinerja dan analisis kebutuhan. Dua 

komponen analisis ini yang nantinya akan memengaruhi lamanya 

proses menganalisis siswa sebelum tahap pembelajaran 

dilaksanakan. Dua komponen ini merupakan hal yang penting 

karena akan memengaruhi tahap mendesain pembelajaran yang 

selanjutnya. 
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3. Model Baker and Schutz 

Berikut adalah penjelasan Langkah-langkah dari model desain 

sistem pembelajaran yang dikemukakan oleh Baker and Schutz 

(Pribadi, 2009).  

a. Perumusan 

b. Tahap spesifikasi 

c. Tahap uji coba soal 

d. Tahap pengembangan produk 

e. Tahap uji coba produk 

f. Tahap revisi produk 

g. Tahap analisis untuk pemanfaatan 

 

4. Model Kemp, Marrison, dan Ross 

Model pengembangan Kemp, Marrison, dan Ross difokuskan 

pada pengembangan kurikulum, yang mengembangkan model 

berfokus pada perspektif siswa dibandingkan pada sisi materi. 

Model Kemp, Marrison, dan Ross memiliki tiga elemen yang 

membedakan dari model lain. Pembelajaran dilihat dari sisi 

pandang pembelajar, model mengambil sisi pandang umum 

dalam hal pengembangan (komponen saling idependen) dan 

desain pembelajaran dipresentasikan sebagai siklus 

berkelanjutan. 

 

5. Model Dick dan Carey 

Model dick dan Carey, menjelaskan secar detail proses 

pengembangan bagan yang dapat diterapkan pada konteks area 

lebih luas. Model ini cangan yang sistematis dan menjadi standar 

bagi model desain pembelajaran lainnya (Carey, 2005). 

Model ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu: 1) memiliki 

komponen yang relative banyak sehingga model ini termasuk 

lengkap; 2) memisahkan antara penilaian proses belajar dan 

penilaian terhadap program pembelajaran; 3) merupakan 

prosedur pengembangan karena adanya alur umpan balik 

(feedback) dan komponen revisi. Beberapa keterbatasan model 

ini anatara lain: 1) terlalu rumit, sehingga sulit dilaksanakan oleh 

seorang pemelajar; 2) memerlukan waktu yang relatif banyak 
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untuk mengembangkan model ini; dan 3) memerlukan upaya 

khusus untuk mengkaji model ini.
34

 

 

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan yang 

menggunakan model ADDIE. Model ADDIE adalah salah satu model 

desain sistem pembelajaran yang memperlihatkan tahapan-tahapan 

dasar desain sistem pembelajaran yang sederhana dan mudah 

dipelajariModel ini memiliki lima fase atau tahap utama, yaitu: 

(A)nalysis, (D)esign, (D)evelopment, (I)mplementation dan 

(E)valuation.  Alasan   peneliti menggunakan model penelitian 

ADDIE adalahdikarenakanmodel pengembangan ADDIE lebih sesuai 

dengan pengembangan produk yang akan saya kembangkan yaitu 

pada tahap akhir pada model ADDIE akan dilaksanakannya evaluasi 

yang sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian saya yang akaan 

menganalisis tentang keefektifan dari media yang saya kembangkan. 

Kemudian peneliti juga tidak menerapkan hingga penyebaran produk 

sehingga sesuai dengan tahap ADDIE yang tidak sampai menyebarkan 

produk. 

  

                                                             
34Kustandi, Pengembangan Media Pembelajaran. 
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