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ABSTRAK 

Indrawati K. Tandirerung 2021. Pengaruh Media Pembelajaran Online 

(Edmodo) Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas Xi Ipa Sman 3 Gowa Pada Materi 

Sistem Pencernaan Pada Manusia. Skripsi. Program Studi Pendidikan Biologi, 

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. 

Pembimbing I Irmawanty, Dan Pembimbing II Nurdiyanti.  

 Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen semu (quasy experiment) yang menggunakan desain One-Group 

Pretest- Posttest Design yang bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penggunaan 

Media Pembelajaran Online Melalui Edmodo Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 

XI MIA 3 SMA Negeri 3 Gowa Pada Materi Sistem Pencernaan Pada Manusia. 

Populasi dalam penelitian ini adalah kelas XI MIA SMA Negeri 3 Gowa yang 

terdiri dari 7 kelas. Sampel penelitian ini yaitu kelas XI MIA 3 yang dipilih secara 

purposive sampling, variabel penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu 

pembelajaran online sedangkan variabel terikat yaitu hasil belajar siswa. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pretest dan posttest dalam 

bentuk pilihan ganda sebanyak 30 soal yang terkait dengan materi sistem 

pencernaan pada manusia. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik 

deskriptif dan analisis statistik inferensial dengan bantuan SPSS (Statistical 

ProductAnd Service Solutions) versi 24. Hasil bpenelitian penunjukkan nilai rata-

rata pretest siswa 39,23 dengan standar deviasi 12,635 dan nilai rata-rata posttest 

adalah adalah 81,10 dengan standar deviasi 8,853. Hasil uji paired sample t-test, 

pada pretest yaitu sig 0,47 dan posttest 0,42 besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa 

Hₒ ditolak dan H₁ diterima, dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat 

pengaruh media pembelajaran online menggunakan edmodo terhadap hasil belajar 

siswa kelas XI MIA 3 SMA Negeri 3 Gowa. 

 

 

 

Kata kunci: Pembelajaran Online, hasil belajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Pendidikan di era digital 4.0 ini sangat bermanfaat bagi dunia 

pendidikan guru dan siswa dengan menggunakan perangkat teknologi sebagai 

sarana untuk pembelajaran. Saat ini penerapan teknologi sudah menyeluruh 

dilingkungan pendidikan yang bertujuan untuk membantu meningkatkan 

kualitas pembelajaran secara virtual yang dapat diakses melalui koneksi 

internet secara gratis oleh seluruh penggunaanya. Siswa saat ini lebih tertarik 

dengan pembelajaran yang menggunakan teknologi. Penggunaan teknologi 

sebagai model pembelajaran berbasis web atau online di era ini efektif 

digunakan dalam mengkombinasikan baik secara pertemuan langsung maupun 

pertemuan pemelajaran secara online.  

Perkembangan dunia pendidikan di indonesia mengalami perubahan 

dari tahun ke tahun. Dimana pada perubahan mendasar dari segi kurikulum 

tiap jenjang pendidikan maupun segi pola pembelajaran yang diterapkan pada 

masing-masing sekolah. Perkembangan dunia pendidikan yang cepat, dapat 

memacu sekolah untuk menerapkan suatu pola-pola pendidikan pada berbagai 

bidang  (Handayani,2015). 

Pendidikan dikembangkan dengan diperbaikinya teknologi-teknologi 

yang digunakan dalam Pendidikan. Salah satu hasil teknologi yang telah 

dimanfaatkan dalam dunia Pendidikan adalah media atau alat dan sumber 

belajar. Sumber belajar yang dirancang atau disengaja dibuat atau 
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dipergunakan untuk membantu proses belajar-mengajar. Misalnya film, video, 

slides, aplikasi dan lain-lain, semuanya sengaja dirancang guna untuk 

kepentingan kegiatan pengajaran untuk menyampaikan informasi. 

Proses pembelajaran di sekolah saat ini tidak terlepas dari peran 

teknologi informasi. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan guru dan siswa 

dalam menggunakan computer dan internet di sekolah. Baik untuk menulis 

laporan, membuat soal ulangan, mengumpulkan tugas hingga sebagai model 

sistem pembelajaran. Dalam pendidikan kita mengenal istilah belajar dan 

pembelajaran. Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada 

semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak dia masih bayi hingga ke 

liang lahat nanti. Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar adalah 

adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah laku 

tersebut menyangkut baik perubahan yang bersifat pengetahuan (kognitif) dan 

keterampilan (psikomotorik) maupun yang menyangkut nilai dan sikap. 

Media dalam arti sempit berarti komponen bahan dan komponen alat 

dalam sistem pembelajaran. Menurut Hamidjojo yang dimkasud media ialah 

semua bentuk perantara yang dipakai orang penyebar ide, sehingga gagasan 

itu sampai kepada penerima. Sedangkan menurut McLuhan memberikan 

batasan yang intinya bahwa media sarana yang disebut saluran, karena pada 

hakekatnya media telah memperluas dan memperpanjang kemampuan 

manusia untuk merasakan, mendengar dan melihat dalam batas jarak dan 

waktu tertentu, kini dengan basntuan media batas-batas itu hampir menjadi 

tidak ada. Dan selanjutnya menurut Blacks dan Hoalsenberpendapat media 
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adalah saluran komunikasi atau medium yang digunakan untuk membawa atau 

menyampaikan suatu pesan, di mana medium itu merupakan jalan atau alat 

dengan mana suatu pesan berjalan antara komunikator ke komunikasi (Miftah, 

2013). 

Adanya koneksi internet secara tidak langsung dapat memberikan efek 

positif terhadap dunia pendidikan yaitu pebelajar secara mudah dapat 

mengakses kebutuhan informasi guna menunjang materi maupun bahan-bahan 

yang relevan dengan pembelajaran yang dibutuhkan. Menurut Rulviana, 2018 

Menjelaskan bahwa, sifat internet yang dapat dihubungi setiap saat, artinya 

siswa dapat memanfaatkan program-program pendidikan yang disediakan di 

jaringan internet kapan saja sesuai dengan waktu luang mereka sehingga 

kendala ruang dan waktu yang mereka hadapi untuk mencari sember belajar 

dapat teratasi.   

Edmodo merupakan salah suatu layanan gratis yang memungkinkan 

dosen dapat menciptakan dan memelihara komunitas kelas mereka sendiri 

dengan aman. Menurut SEAMOLEC edmodo adalah platform media sosial 

yang sering digambarkan sebagai facebook untuk sekolah dan dapat berfungsi 

lebih banyak lagi sesuai dengan kebutuhan. Edmodo dikembangkan 

berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan kelas berbasis kelompok dan juga 

sosial media (Dharmawati, 2017). 

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah gaya belajar-

mengajar dari pembelajaran yang cenderung pasif menjadi pembelajaran aktif 

dan dari model kelas tradisional ke model kelas inovatif berbasis digital. 
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Umumnya pendidikan dilakukan melalui proses pembelajaran. Masalah 

utama dalam pendidikan formal (sekolah) dewasa ini adalah masih rendahnya 

daya serap peserta didik. Hal ini tampak dari rata-rata hasil belajar peserta 

didik yang masih sangat memprihatinkan. Pada umumnya hal ini disebabkan 

karena model pembelajaran yang digunakan oleh guru masih bersifat 

konvensional atau tradisional. 

Penggunaan internet pada pembelajaran secara tidak langsung juga 

telah menggeser model pembelajaran yang ada di sekolah. Adanya internet 

memungkinkan pembelajaran saat ini untuk dilakukan secara online, 

pembelajaran saat ini tidak lagi terpaku hanya di kelas saja sehingga 

pembelajaran dapat dilakukan dimana pun dan kapan pun dengan adanya 

internet. Oleh sebab itu, pembelajaran di kelas dapat bergeser menjadi siswa 

belajar mandiri di rumah dengan memanfaatkan internet dan kemudian 

membahas hal yang telah dipelajari dari internet di kelas.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media Edmodo 

dengan efektif meningktatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Aktivitas 

belajar siswa berupa aktivitas pengunduh bahan ajar, merumuskan pertanyaan, 

mengunggah hasil pekerjaan memberikan tanggapan, mengumpulkan tugas 

tepat pada waktunya dan mengerjakan soal-soal mengikat dari kategori kurang 

aktif menjadi sangat aktif. Hasil belajar siswa juga membuktikan bahwa siswa 

kelas X PM 3 dapat mencapai ketuntasan kelas yaitu rat-rata nilai sebesar 

80,10 mampu mencapai KKM sekolah yaitu 70 (Suharso,2017).  
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Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh 

informasi bahwa SMAN 3 Gowa yang terletak di Kecamatan Bontonompo, 

Kabupaten Gowa adalah salah satu sekolah menegah yang sudah meraih nilai 

akreditasi A. Tentunnya dengan nilai akrediatsi yang bagus maka ketersediaan 

fasilitas sarana dan prasarana sekolah yang menunjang kegiatan pembelajaran 

di SMAN 3 Gowa juga baik dan memadai. Untuk subjek penelitian peneliti 

memilih siswa kelas XI IPA 3 sebagai alasan XI IPA 3 salah satu kelas yang 

menggunakan edmodo sebagai media pembelajaran untuk mata pelajaran IPA 

atau Biologi. Dimana mata pelajaran IPA atau biologi merupakah salah satu 

pelajaran yang banyak mengakses gambar, teori dan video. Melalui mata 

pelajaran ini diharapkan siswa mampu memahami pembelajaran tersebut 

dengan baik. 

Edmodo memiliki tiga fungsi dalam proses pembelajaran yakni fungsi 

pengganti, pendamping dan pelengkap. Setiap guru memilih menggunakan 

edmodo untuk fungsi yang disesuaikan dengan kebutuhan kelasnya. 

Terkait dengan penggunaan edmodo sebagai media pembelajaran 

online baik siswa dan guru memiliki harapan yang hampir sama yakni ingin 

proses pembelajaran dengan edmodo dapat berjalan dengan baik dan sekolah 

bias mendukungnya dengan menyediakan fasilitas wifi yang lebih baik dan 

juga menyediakan laboratorium khusus sehingga dapat memperlancar proses 

pembelajaran e-learning.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul „‟Pengaruh Media Pembelajaran Online 
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Edmodo Terhadap H asil Belajar Siswa Siswa Kelas XI SMAN 3 GowaPada 

Materi Sistem Pencernaan Pada Manusia‟‟ 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalahnya ialah: 

1. Bagaimana hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan media 

online edmodo siswa kelas XI SMA Negeri 3 Gowapada materi sistem 

pencernaan pada manusia? 

2. Apakah ada pengaruhpenggunaan media online edmodo terhadap hasil 

belajar hasil belajar siswa kelas XI SMA Negeri 3 Gowapada materi 

sistem pencernaan pada manusia? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui hasil belajar siswa yang diajar dengan menggunakan 

media online edmodo siswa kelas XI SMA Negeri 3 Gowa pada materi 

sistem pencernaan pada manusia? 

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruhpenggunaan media online 

edmodo terhadap hasil belajar siswa kelas XI SMA Negeri 3 Gowapada 

materi sistem pencernaan pada manusia? 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Guru  

Dapat memberikan alternatif lain dalam kegiatan mengajar 

sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam memilih suatu model 
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pembelajaran yang tepat untuk menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan, tidak membosankan, efektif dan efisien.   

2. Bagi Siswa 

Untuk meningkatkan kemampuan dan melatih siswa dalam berfikir 

kristis serta berinteraksi dengan baik sesama siswa, guru dan bahkan 

orang tua siswa sehingga dapat meningkatkan minat siswa pada 

pelajaran biologi.  

3. Bagi Sekolah  

Untuk memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran yang lebih baik lagi di sekolah yang bersangkutan. 

4. Bagi Peneliti  

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru bagi peneliti 

dalam menerapkan media pembelajaran 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

1. Media Pembelajaran 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan 

suasana pembelajaran yang baik bagi peserta didik. Potensi yang dimiliki 

peserta didik harus dikembangkan sehingga, terciptanya kekuatan spiritual, 

kepribadian, kecerdasan serta keterampilan dalam bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. Pengetahuan yang dimiliki peserta didik dapat diperoleh dari 

pengalaman sehari-hari khususnya saat kegiatan pembelajaran. Pembelajaran 

dikatakan berhasil ketika peserta didik dapat memahami konsep-konsep yang 

disampaikan oleh guru (Salaga, 2009:88). 

Peserta didik diharapkan memahami konsep yang diajarkan bukan 

sekedar menghapal paham konsep membuat peserta didik dapat mengingat 

konsep-konsep yang telah diajarinya dalam waktu yang lebih lama, sehingga 

proses pembelajaran yang berkelanjutan akan lebih bermakna. Menurut Dahar 

(2010:62-65), kemampuan peserta didik dalam memahami konsep merupakan 

hal yang sangat penting, karena konsep merupakan landasan berfikir untuk 

merumuskan dan mengidentifikasi suatu objek yang dapat mengurangi 

kesalahan konsep di masyarakat.  

Media pembelajaran pada masa sekarang ini berkembang dengan 

pesat. Apalagi media berkenaan dengan elektronik. Media pembelajaran dapat 

dikembangkan pada perangkat mobile yang mudah dibawa kemana saja seperti 
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smartphone dan tablet . Sedangkan menurut Ifa media pembelajaran akan 

mempermudah siswa dalam menerima materi pembelajaran (Rulviana, 2018).  

Guru dapat melaksanakan proses pembelajaran efektif dengan cara 

merancang dan memahami terlebih dahulu sistem pembelajaran yang akan 

digunakan, sehingga guru mengetahui tujuan pembelajaran dan hasil yang 

diharapkan (Supriadi, 2012:126). Disamping itu, guru lebih mudah menyusun 

proses kegiatan pembelajaran yang cocok dalam proses pembelajaran, jadi 

peran guru sebagai fasilitator berusaha merancang rencana proses 

pembelajaran (RPP) secara jelas agar tercapai tujuan pembelajaran.  

Sebuah media pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menarik 

berbasiskan teknologi informasi telah dikembangkan oleh Jeff‟O hara sejak 

tahun 2008 melalui jejaring sosial pembelajaran yang dinamakan edmodo. 

Menurut Suhimarsono, 2017 pengertian alat peraga atau media 

pembelajaran menurut beberapa pendapat antara lain:  

a) Menurut Sudjana alat peraga pendidikan adalah suatu alat yang dapat 

diserap oleh mata dan telinga dengan tujuan membantu guru agar proses 

belajar mengajar siswa lebih efektif dan efisien.  

b) Faizal mendefinisikan alat peraga pendidikan sebagai instrumen audio 

maupun visual yang digunakan untuk membantu proses permbelajaran 

menjadi lebih menarik dan membangkitkan minat siswa dalam mendalami 

suatu materi.  

c) Wijaya dan Rusyan yang dimaksud alat peraga pendidikan adalah media 

pendidikan berperan sebagai perangsang belajar dan dapat menumbuhkan 
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motivasi belajar sehingga siswa tidak menjadi bosan dalam meraih tujuan-

tujuan belajar. 

d) Nasution alat peraga pendidikan adalah alat pembantu dalam mengajar 

agar efektif. Suhardi alat peraga pendidikan atau Audio-Visual Aids (AVA) 

adalah media yang pengajarannya berhubungan dengan indera 

pendengaran. 

e) Sumadmengemukakan bahwa alat peraga atau AVA adalah alat untuk 

memberikan pelajaran atau yang dapat diamati melalui panca indera. Alat 

peraga merupakan salah satu dari media pendidikan adalah alat untuk 

membantu proses belajar mengajar agar proses komunikasi dapat berhasil 

dengan baik dan efektif.  

f) Amir Hamzahbahwa alat peraga pendidikan adalah alat-alat yang dapat 

dilihat dan di dengar untuk menbuat cara berkomunikasi menjadi efektif. 

Media dalam arti sempit berarti komponen bahan dan komponen alat 

dalam sistem pembelajaran. Dalam arti luas media berarti pemanfaatan secara 

maksimum semua komponen sistem dan sumber belajar di atas untuk 

mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Menurut Hamidjojo (Miftah, 2013) 

yang dimaksud media ialah semua bentuk perantara yang dipakai orang 

penyebar ide, sehingga gagasan itu sampai kepada penerima. 

Media pembelajaran sebagai sarana atau alat bantu Pendidikan yang 

dapat digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pengajaran 

(Sanaky 2013:14). Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 
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digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pelajaran), sehingga dapat 

merangsang perhatian, minat, pikiran dan perasaan siswa dalam kegiatan 

belajar untuk mencapai tujuan belajar (Daryanto 2013). Pandangan keduanya 

serupa yaitu media pembelajaran untuk menampilkan informasi, 

menyampaikan informasi atau materi pembelajaran dalam merangsang 

perhatian, minat sehingga meningkatkan efektifitas dalam mencapai tujuan 

pembelajaran.  

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa media 

sebagai sarana atau alat abntu yang dapat digunakan dalam proses komunikasi 

untuk mengantarkan sebuah informasi dari pemberi informasi menuju ke 

penerima informasi. Media yang digunakan dalam pembelajaran disebut 

media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat 

menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga 

tercipta lingkungan belajar yang kondusif dimana penerimanya dapat 

melakukan proses belajar secara efektif dan efisien (Munadi, 2013:7). 

2. Media Pembelajaran Online 

Media pembelajaran untuk masa sekarang ini tidaklah sedikit 

khususnya dalam dunia Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang 

sering disebut dengan online ini membawa pengaruh transformasi Pendidikan 

konvensional ke dalam bentuk digital, baik isi maupun sistemnya. Salah satu 

bentuk media pembelajaran berbasis online yaitu edmodo. di dalam edmodo 

ini, bisa berlangsung pembelajaran antara guru dan siswa, bahkan orang tua 

bisa mengontrol anaknya saat pembelajaran berlangsung (Sudibjo, 2013:188). 
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Kemudahan akses internet yang di dapat di zaman sekarang ini 

mempermudah koneksi antara peserta didik dengan pendidik. Hanya dengan 

menggunakan teknologi dan aplikasi yang mendukung maka proses 

pembelajaran bisa berlangsung dimana saja dan kapan saja. Pembelajaran 

seperti ini disebut pembelajaran online. Salah satu aplikasi yang dapat 

mendukung pembelajaran online adalah edmodo (Fitriasari 2011). 

Pembelajaran online dilakukan dengan memanfaatkan teknologi 

khususnya internet. Pembelajaran online dilakukan dengan sistem belajar jarak 

jauh, dimana kegiatan belajar dan mengajar (KBM) tidak dilakukan secara 

tatap muka. pembelajaran dilakukan dengan media, baik media cetak (modul) 

maupun non cetak (audio/video), komupter/internet, siaran radio dan televisi 

(Mona, 2002).  

E-learning is a generic term for all technolocally supported learning 

using an array of teaching and learning tools as phone bridging, audio and 

videotapes, teleconferencing satellite, transmission, an the more recognized 

webbased training or computer aided instruction also commonly referred to 

as online courses. Jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia, e-learning 

menurut Soekartawi istilah umum yang digunakan untuk semua teknologi 

yang mendukung kegiatan belajar dalam suatu susunan perlengkapan 

mengajar dan pembelajaran seperti saluran telepon, audio dan video, satelit 

telekonferen, sambungan transmisi dan yang lebih dikenal dengan pelatihan 

berbasis web atau petunjuk dengan bantuan komputer yang biasanya 

berhubungan dengar kursus secara online. Pada saat ini perkembangan e-



13 
 

 

learning di dunia Pendidikan Indonesia cukup pesat, ada beragam e-learning 

yang digunakan, mulai dari hanya penggunaan power point di kelas hingga 

menuju learning management system atau LSM. Kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan melalui e-learning memiliki banyak keuntungan (Soekartawi,2007) 

Media pembelajaran dimaksudkan salah satu alat komunikasi dalam 

proses pembelajaran, dikatakan demikian karena di dalam proses 

pembelajaran media pembelajaran terdapat proses penyampaian pesan dari 

pendidik kepada anak didik (Rusnaini, 2017). 

Menurut Balasubramanian dan Jaykumar 2014, edmodo adalah 

pembelajaran berbasis jejaring sosial yang aman dan gratis dalam 

memudahkan guru untuk membuat dan mengelolah kelas virtual sehingga 

siswa dapat terhubung dengan teman sekelas dan guru kapan saja dan dimana 

saja. Edmodo dikembangkan oleh Nicolas Brog dan jeff O‟hara sebagai 

platform pembelajaran untuk berkolaborasi dan terhubung antara siswa dan 

guru dalam berbagai konten Pendidikan, mengelolah proyek atau tugas dan 

menangani pemberitahuan setiap aktivitas (Putranti, 2013). 

a. Keuntungan menggunakan e-learning 

Ada beberapa keuntungan menggunakan e-learning menurut Effendi 

dan Hartono, 2005 adalah sebagai berikut: 

a) Fleksibilitas waktu, pembelajaran yang dilakukan melalui e-learning 

membuat siswa dapat menyesuaikan waktu belajar, guru juga dapat 

mengatur waktu kapan untuk meyampaikan meterinya. Saat ini banyak 

program e-learning yang memiliki fasilitas bookmark, sehingga guru dan 
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siswa yang mengakses kembali secara otomatis dibawa ke halaman 

terakhir pelajaran sebelumnya. 

b) Fleksibilitas tempat, pembelajaran dengan e-learning tidak dibatasi tempat 

selama tempat tersebut tersedia sambungan internet maka dapat dilakukan 

e-learning. 

c) Fleksibilitas kecepatan pembelajaran, kemampuan siswa dalam memahami 

materi yang disampaikan oleh guru beragam, ada siswa yang memiliki 

kemampuan cepat dalam memahami ada juga siswa yang lambat. E-

learning disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing siswa. 

Siswa dapat mengatur sendiri kecepatan belajarnya, apabila belum 

mengerti, ia dapat tetap mempelajari modul tertentu dan mengulanginya. 

d) Standarisasi pengajaran, perbedaan kemampuan dan metode pengajaran 

yang diterapkan oleh guru, hal tersebut tidak berlaku di e-learning karena 

pembelajaran e-learning memiliki kualitas sama setiap kali di akses dan 

tidak tergantung pada suasana hati pengajar. 

e) Efektivitas pengajaran, e-learning yang didesain dengan instructional 

design terbaru membuat siswa lebih giat dalam memahami isi pelajaran. 

Penyampaian materi pelajaran berupa simulasi dan kasus-kasus, 

menggunakan bentuk perhatian dan menerapkan teknologi animasi 

canggih sehingga menarik minas siswa untuk lebih giat dalam belajar. 

f) Kecepatan distribusi, internet sebagai media dalam e-learning, membuat e-

learning dapat menjangkau seluruh dunia yang telah terhubung dengan 

internet sehingga distribusi meteri lebih cepat sampai. 
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g) Ketersediaan On-demand, e-learning yang dapat diakses sewaktu-waktu 

membuat e-learning dapat dimanfaatkan sebagai „‟buku saku‟‟ yang dapat 

membantu siswa setia saat. 

h) Otomasisasi Proses Administrasi, e-learning menggunakan suatu learning 

management system (LMS) yang berfungsi sebagai platform pelajara-

pelajaran e-learning. LSM berfungsi pula penyimpan data-data pelajar, 

pelajaran dan proses pembelajaran yang berlangsung. 

3. Media Edmodo  

a. Pengertian Media Edmodo  

Salah satu aplikasi internet yang dapat dimanfaatkan untuk media 

pembelajaran online adalah Edmodo. Edmodomerupakan social network 

berbasis lingkungan sekolah (school based environment). Edmodo 

menyediakan cara belajar yang aman dan mudah bagi kelas untuk terhubung 

dan berkolaborasi antara siswa dan guru untuk berbagi konten Pendidikan, 

mengolah proyek dan tugas serta menangani setiap aktivitas pembelajaran. 

Edmodo dapat membantu guru dalam membangun sebuah kelas virtual sesuai 

dengan kondisi pembelajaran di dalam kelas, berdasarkan pembagian kelas 

nyat di sekolah, dimana dalam kelas tersebut terdapat pilihan penugasan 

seperti kuiz, diskusi, agenda pembelajaran, tugas terstruktur, pemeriksaan 

tugas, dan pemberian/nilai pada setiap akhir pembelajaran. Menurut Buescher 

(Sukardi, 2018) Edmodo dapat mengatasi permasalahan dalam pembelajaran 

berbasis online karena Edmodo cocok untuk semua tingkatan kelas dan 
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kerikulum, serta menyediakan sarana untuk mendapatkan keterampilan yang 

di perlukan. 

Edmodo merupakan lingkungan pembelajaran online aman dan bebas 

dari iklan, game dan gangguan lainnya yang dapat digunakan untuk 

berkomunikasi antara pendidik dengan peserta didik baik pelajaran, 

pekerjaan rumah, dan berkolaborasi dengan teman sekelas (Shams-abadi, 

Ahmadi, & Mehrdad, 2015). 

Edmodo memiliki sistem yang memungkinkan orang luar tidak dapat 

masuk dan melihat kelas virtual yang dibuat oleh seorang guru/dosen tanpa 

mendapat kode khusus dari guru/dosen yang bersangkutan. Sehingga, 

guru/dosen memiliki privasi untuk bisa memulai pertanyaan, menaruh foto 

atau video, menaruh presentasi bahan ajar, yang kesemuanya bebas untuk 

diunduh oleh siswa/mahasiswa dan mereka juga dapat memberikan 

komentar. Ditambahkan lagi, edmodo memungkinkan siswa/mahasiswa 

untuk bisa kembali kapan saja untuk mengulang materi yang diberikan 

guru/dosennya, bahkan PR bisa diberikan melalui edmodo. Siswa/mahaiswa 

juga bisa mengumpulkan PR-nya lewat edmodo, karena cukup dengan 

diunggah saja. Manfaat lain yang dapat dirasakan oleh guru/dosen ketika 

menggunakan edmodo yaitu guru/dosen dapat menaruh nilai dari pekerjaan 

siswa/mahasiswa sebagai acuan bagi siswa. Dan karena kelas virtual yang 

dibuat seorang guru/dosen tidak terbatas, maka guru/dosen bisa menaruh 

bahan ajar untuk digunakan di angkatan atau tahun ajaran berikutnya. 
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Edmodo adalah alat media pembelajaran elektronik sederhana yang 

digunakan untuk menyajikan isi pelajaran, biasanya semua sistem operasi 

smartphone ini menyediakan alat yang berguna bagi siswa dan guru untuk 

berinteraksi online di luar kelas dimana saja, kapan saja (Hourdequin, 2014). 

Media pembelajaran tersebut berbasis website yang mudah untuk digunakan. 

Hal tersebut karena tampilan dan fitur yang tersedia dalam Edmodo mengikuti 

perkembangan tampilan dari media jejaring sosial yang sering digunakan oleh 

para siswa. 

Edmodo adalah jejaring media sosial microblongging yang dapat 

digunakan sebagai salah satu pilihan pembelajaran berbasis online. Disamping 

dapat melibatkan guru dan siswa, medsos yang didirikan oleh Nicolas Borg 

dan Jeff O‟Hara ini dapat juga melibatkan orang tua siswa untuk saling 

berkomunikasi. Sekarang edmodo sudah berkembang pesat dan memiliki 

sekitar 7 juta akun. Edmodo menfasilitasi e-learning sehingga pembelajaran 

dapat dilakukan di berbagai tempat. Edmodo juga membantu guru yang tidak 

bisa mengajar di kelas dengan memberikan materi pembelajaran secara online 

dan meng-upload materi belajar. Guru bisa memberikan tugas yang bisa 

ditentukan waktu pengumpulannya berikut menilainya. Siswa juga bias 

berbagi pemikiran atau ide lewat posting-nya di edmodo semudah update 

status pada facebook. Lebih tepatnya edmodo disebut juga „‟Facebook Guru 

dan Siswa‟‟ karena fitur yang ditawarkan hamper sama dengan facebook 

(Suwarno, 2017). 
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Penggunaan edmodo diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar, 

berdiskusi, bertanya dan memecahkan masalah baik di dalam maupun diluar 

jam pelajaran Dogoriti dan Jenny (Prilyta, 2016). Penelitian Can menyatakan 

penggunaan edmodo untuk olimpiade sains memberikan dampak yang positif 

karena peserta didik dapat berkomunikasi. Pemanfaatan edmodo membantu 

guru memonitor aktivitas peserta. 

Media pembelajaran ini dapat digunakan oleh guru dan siswa sebagai 

tempat untuk berkomunikasi, memberikan pekerjaan rumah (PR) untuk siswa, 

diskusi dalam kelas virtual, kuis dan dapat dimanfaatkan lainnya. Sistem 

pembelajaran online sebagai sistem pembelajaran yang baru sebagai media 

pembelajaran, penggunaan media online dapat mendorong penyelenggaraan 

pembelajaran semakin efektif (Putranti, 2013). Pembelajaran dengan 

menggunakan Edmodo ini berfungsi dalam kegiatan akademik. Hal ini dapat 

memberikan motivasi kepada siswa dengan sistem pembelajaran yang 

berbeda, tetapu bukan pembelajaran yang biasa digunakan di dalam kelas 

dengan ceramah, diskusi dan presentasi. Hal ini juga diungakpkan Sari (2015) 

bahwa pembelajaran online merupakan satu media pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk memotivasi siswa.  

Pada intinya edmodo menyediakan semua yang bisa kita lakukan 

dikelas bersama siswa dalam kegiatan pembelajaran ditambah fasilitas bagi 

orang tua untuk memantau semua aktivitas anaknya di edmodo asalkan punya 

parent code untuk anaknya (Kristiani, 2016).  
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Dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh online, siswa akan lebih 

leluasa atau bebas mengungkapkan pendapat atau mengajukan pertanyaan 

karena tidak ada siswa lainnya yang secara fisik mengamatinya (Munir, 2012). 

Pendekatan berbasis online telah dikenal secara luas untuk 

memfasilitasi pertumbuhan yang cepat dalam komunikasi dan akses informasi. 

Menurut Chanchary dan Islam (Sukardi, 2018) menggunakan perangkat 

berbasis online dalam pengajaran memiliki banyak keuntungan diantaranya: 

(1) memungkinkan peserta didik mengembangkan kemandirian, (2) 

mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengakses informasi, (3) 

meningkatkan antusiasme peserta didik dalam belajar, motivasi dan 

keterlibatan emosional (4) meningkatkan interaksi sosial dan kolaborasi, (5) 

memberikan kemudahan kepada peserta didik dan pendidik untuk dapat 

melakukan aktivtas pembelajaran dimana saja, kapan saja dan dengan siapa 

saja tanpa dibatasi ruang dan waktu, dan (6) memberikan kesempatan bagi 

peserta didik untuk melakukan komunikasi/menyerahkan tugas tertulis tanpa 

harus tatap muka. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa edmodo 

merupakan media pembelajaran berbasis jejaring sosial dalam mendukung 

proses pembelajaran pada kelas virtual, dimana edmodo menyediakan fasilitas 

untuk berbagi materi, berkomunikasi dengan teman maupun guru serta 

mengerjakan tugas secara online yang dapat digunakan kapan saja dan dimana 

saja.  
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b. Kelebihan Edmodo  

Menurut Yaumi, 2018) ada beberapa kelebihan aplikasi edmodo antara 

lain:  

a) Aplikasi edmodo memberikan jaminan keamanan dan kemudahan 

dalam aktivitas pembelajaran 

b) Guru dapat memberikan bahan pembelajaran dengan feksibel 

sehingga setiap siswa dapat memilih dan mencari alternative 

sumber pelajaran 

c) Aplikasi edmodo menyediakan akses yang cepat dan mudah dalam 

hal ini tugas maupun kuis serta sumber belajar berbasis web 

d) Tampilan yang sangat menarik untuk pembelajaran 

e) Menyediakan format yang compatibility sehingga materi 

pembelajaran ataupun tugas dapat dikirim dan diterima dalam 

format file pdf, pptx, html dan lainnya 

Menurut (Simanihuruk dkk, 2019) kelebihan edmodo yaitu: 

a) Dengan adanya aplikasi edmodo kondisi seperti ini 

sekolahdiliburkan 

b) Memiliki nilai positif 

c) Memanfaatkan facebook untuk memberikan materi-

materipembelajaran dan tugas-tugas yang dikirim via email 

d) Menimbulkan pro dan kontra 
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c. Kekurangan Edmodo 

Menurut Yaumi, 2018) ada beberapa kekurangan aplikasi edmodo antara 

lain:  

a) Penggunaan Bahasa program masih menggunakan Bahasa 

inggris sehingga terkadang menyulitkan guru dan siswa dalam 

berkomunikasi 

b) Video conference yang belum tersedia 

c) Aplikasi edmodo belum terintegrasi dengan jejaring media sosial 

lainnya seperti Instagram, facebook, twiter ataupun google plus. 

Menurut (Simanihurukdkk, 2019) kelemahanedmodo yaitu: 

a) Edmodo belum dilengkapi dengan video conference, sehingga 

guru dan peserta didik tidak dapat berintegrasi satu sama lainnya. 

b) Edmodo masih menggunakan Bahasa inggris sehingga 

menyulitkan peserta didik 

c) Keterbatasan peserta didik yang tidak mempunyai sarana internet 

di rumah juga akan jadi masalah. 

d. Manfaat Edmodo 

a) Guru/Pengajar 

Manfaat yang yang dapat dirasakan oleh para pengajar dan 

peserta didik terhadap penggunaan Edmodo dalam proses 

pengajaran dan pembelajaran adalah kondisi dimana peserta 

didik dapat bisa berinteraksi dalam pantauan pengajar yaitu 

guru/dosen. Dengan kata lain, peseta didik diharapkan dapar 
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terbebas dari cyber crime dan cyber bullying. Hal ini 

dimungkinkan karena guru/dosen dapat “mengunci” 

siswa/mahasiswanya yang hanya bisa membaca dan tidak bisa 

berkomentar pada seisi “kelas”, namun ia tetap bisa 

berkomunikasi langsung dengan guru/dosen mereka.  

Edmodo memiliki sistem yang memungkinkan orang luar 

tidak dapat masuk dan melihat kelas virtual yang dibuat oleh 

seorang guru/dosen tanpa mendapat kode khusus dari guru/dosen 

yang bersangkutan. Sehingga, guru/dosen memiliki privasi untuk 

bisa memulai pertanyaan, menaruh foto atau video, menaruh 

presentasi bahan ajar, yang kesemuanya bebas untuk diunduh 

oleh siswa/mahasiswa dan mereka juga dapat memberikan 

komentar. Ditambahkan lagi, Edmodo memungkinkan 

siswa/mahasiswa untuk bisa kembali kapan saja untuk 

mengulang materi yang diberikan guru/dosennya, bahkan PR 

bisa diberikan melalui edmodo. Siswa/mahaiswa juga bisa 

mengumpulkan PR-nya lewat Edmodo, karena cukup dengan 

diunggah saja. Manfaat lain yang dapat dirasakan oleh 

guru/dosen ketika menggunakan Edmodo yaitu guru/dosen dapat 

menaruh nilai dari pekerjaan siswa/mahasiswa sebagai acuan 

bagi siswa. Dan karena kelas virtual yang dibuat seorang 

guru/dosen tidak terbatas, maka guru/dosen bisa menaruh bahan 

ajar untuk digunakan di angkatan atau tahun ajaran berikutnya. 
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b) Siswa/Peserta Didik 

Bagi siswa/mahasiswa sendiri, selain dapat melakukan 

kegiatan kapan saja dan dimana saja asal saja jaringan internet, 

mereka bisa bekerja sama dengan sesama teman kelas mereka 

dalam grup kecil yang dibentuk oleh guru/dosennya. Atau saat 

mengerjakan sebuah proyek bersama, mereka bisa menaruh 

semua dokumen yang diperlukan dalam pengerjaannya dalam 

fitur library yang ada di Edmodo. Edmodo juga memungkinkan 

guru/dosen menaruh bahanajar yang sangat berguna bagi siswa 

yang tidak masuk atau berhalangan saat melakukan tatap muka. 

Bagi siswa/mahasiswa yang pendiam bisa bebas berkata-kata dan 

berpendapat tanpa khawatir dipermalukan, sementara si anak tipe 

aktif bisa posting pertanyaan kapan saja asal ia terhubung dengan 

internet. Dengan begini, guru/dosen dapat mengajarkan tata cara 

yang berlaku di dunia maya seperti cara berkomentar dan sederet 

tatakrama di dunia maya yang perlu siswa/mahasiswanya 

ketahui. 

4. Hasil Belajar 

a. Pengertian Hasil Belajar  

Hasil belajar merupakan suatu  proses diri individu berinteraksi dengan 

lingkungannya untuk mendapatkan perubahan dalam perilakunya. Belajar 

adalah aktivitas mental/psikis yang dimana berlangsung dalam interaksi aktif 

dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 
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pengetahuan, keterampilan dan sikap. Perubahan itu diperoleh melalui usaha, 

menetap dalam waktu yang relative lama dan merupakan hasil daripada 

pengalaman (Purwato, 2011).  

Hasil belajar merupakan gambaran tentang apa yang harus digali, 

dipahami, dan dikerjakan peserta didik. Hasil belajar ini merefleksikan 

keluasan, kedalaman, kerumitan dan harus digambarkan secara jelas serta 

dapat diukur dengan teknik-teknik penilaian tertentu (Sudjono, 2012). 

Keberhasilan pengajaran dapat dilihat dari segi hasil. Asumsi dasar 

ialah proses pengajaran yang optimal memungkinkan hasil belajar yang 

optimal pula. Ada korelasi antara proses pengajaran dan hasil pengajaran yang 

dicapai. Makin besar usaha untuk menciptkan kondisi proses pengajaran 

makin tinggi pula hasil atau produk dari pengajaran itu (Sudjana, 2004). 

Hasil belajar merupakan hal yang dapat di pandang dari dua sis yaitu 

sisi siswa dan dari sisi guru. Dari sisi siswa, hasil belajar merupakan tingkat 

perkembangan mental yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum 

belajar. Tingkat perkembangan mental tersebut terwujud pada jenis-jenis 

ranah kognitif, efektif dan psikomotor. Sedangkan pada sisi guru, hasuil 

belajar merupakan terselesaikannya behan pelajaran (Sumartono & 

Normaliana, 2015).  

Aspek kognitif adalah aspek yang berkaitan dengan kemampuan 

berfikir. Menurut teori yang dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom dkk, 

dalam bukunya (Mania, 2012) bahwa segala upaya yang menyangkut aktivitas 

otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Hasil belajar kognitif adalah 
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perubahan perilaku yang terjadi dalam Kawasan kognitif, proses belajar 

melibatkan keognisi meliputi kegiatan sejak dari penerimaan stimulus 

eksternal oleh sensori, penyimpanan dan pengelolaan dalam otak menjadi 

informasi hingga pemanggilan kembali informasi ketika diperlukan untuk 

menyelesaikan masalah. 

Menurut Arikunto (Arnesi, 2015) bahwa guru diharapkan sanggup 

menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas tinggi sehingga mampu 

menghasilkan prestasi belajar siswa. Tugas utama seorang guru adalah untuk 

membantu siswa dalam belajar. 

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, 

sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu. 

Kedua faktor tersebut dapat saja menjadi penghambat ataupun pendukung 

belajar siswa. Perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itu pun 

semata-mata tertuju kepada sesuatu objek atau sekumpulan objek. Hasil 

belajar dapat menjadi baik apabila siswa memiliki perhatian terhadap bahan 

yang dipelajarinya, jika bahan pelajaran tidak menajdi perhatian siswa, maka 

akan timbul kebosanan, sehingga siswa tidak mau lagi untuk belajar 

(Kurniawan,2017). 

Lonanda, (2017) berpendapat bahwa keberhasilan proses pembelajaran 

ditandai dengan hasil belajar siswa yang baik. Bila hasil belajar siswa belum 

naik, maka proses pembelajaran belum berhasil. Hasil belajar dijadikan tolak 
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ukur baik oleh guru maupun oleh siswa dalam usaha meningkatkan mutu 

pendidikan. Hasil belajar yang dicapai siswa bervariasi, ada yang tinggi, ada 

yang sedang, dan ada yang rendah.Hasil belajar tersebut dipengaruhi oleh dua 

faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah 

semuayang bersumber dari luar diri siswa itu sendiri seperti: lingkungan 

sekolah, suasana di rumah, keadaan ekonomi, latar belakang budaya, metode 

guru mengajar, kurikulum, fasilitas pendukung, dan lain-lain. Sedangkan faktor 

internal adalah semua yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri seperti: 

faktor kesehatan, intelegensi, bakat, minat, motivasi, disiplin, kematangan, 

perkembangan kepribadian siswa, partisipasi siswa, dan lain-lain. 

Faktor-faktor penentu dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik  

di sekolah seperti umpan balik, model pembelajaran, motivasi diri, gaya 

belajar, interaksi, dan instruktur fasilitas sebagai penentu potensi keberhasilan 

pembelajaran. Salah satu penentu hasil belajar peserta didik yang memuaskan 

ialah media pembelajaran yang digunakan atau diterapkan dalam porses 

pembelajaran (Yanuarti 2016).  

Belajar adalah suatu proses yang menimbulkan terjadinya suatu 

perubahan atau pembaharuan dalam tingkah laku, sampai dimanakah 

perubahan itu dapat tercapai atau dengan kata lain, berhasil atau tidaknya 

belajar itu tergantung kepada macam macam faktor. 

Menurut (Slameto, 2010) Faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

dan hasil belajar yang meliputi 

1. Faktor internal dan faktor eksternal yaitu: 
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a. Faktor Internal 

1) Faktor fisiologis, meliputi: kondisi psikologis umum dan 

kondisi pancaindra. 

2) Faktor psikologis, meliputi: intelegensia, perhatian, minat, 

bakat, motivasi, kognitif dan daya nalar. 

b. Faktor Eksternal 

1) Faktor lingkungan, meliputi: alam dan sosial 

2) Faktor instrumental, meliputi: kurikulum, sarana, fasilitasdan 

guru. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, dibedakan menjadi dua 

golongan 

a. Faktor-Faktor Internal terdiri atas: 

1) Faktor jasmaniah yang terdiri atas faktor kesehatan, dancacat 

tubuh. 

2) Faktor psikologis yang terdiri atas inteligensi, perhatian, minat, 

bakat, motif, kematangan, kesiapan.  

3) Faktor kelelahan 

b. Faktor-faktor eksternal terdiri atas: 

1) Faktor keluarga seperti cara orang tua mendidik, relasi antara 

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orng tua, latar belakang kebudayaan. 

2) Faktor sekolah seperti metode mengajar, kurikulum, relasi guru 

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat 
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pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, 

keadaan Gedung sekolah, metode belajar, tugas rumah.  

3) Faktor masyarakat seperti kegiatan siswa dalam masyarakat, 

massa media, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat.  

Menurut Mandagi, (2019) Prestasi belajar merupakan ukuran 

keberhasilan yang diperoleh siswa selama proses pembelajaran. Kerberhasilan 

itu di tentukan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Hasil belajar yang 

dapat dicapai setiap siswa berbeda-beda. Perbedaan tingkat pencapaian hasil 

belajar tersebut dipengaruhi oleh dua faktor yaitu:  

A. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar individu. Faktor-faktor internal yaitu :  

1. Faktor fisiologi adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi 

fisik individu. Faktor ini dibedakan atas dua macam. Pertama, 

kondisi fisik atau keadaan tonus jasmani, padaumumnya sngat 

mempengaruhi aktivitas belajar seseorang. Kedua, keadaan fungsi 

jasmani/fisiologis. Selama proses belajar berlangsung fungsi 

fisiologi pada tubuh manusia sangat memengaruh hasil belajar 

terutama pancaindra. 

2. Faktor psikologi adalah keadaan psikologi seseorang yang dapat 

mempengaruhi proses belajar. Beberapa faktor psikologi yang 

utama memepengaruhi proses belajar yaitu:  

a. Kecerdasan/intelegensi 
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b. Motivasi 

c. Minat 

d. Sikap  

e. Bakat 

B. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal, selain karakteristik peserta didik atau faktor-

faktor internal/endogen, faktor-faktor eksternal juga dapat mempengaruhi 

proses belajar peserta didik. Faktor-faktor eksternal dalam belajar dapat 

digolongan menjadi dua golongan yaitu lingkungan sosial dan nonsosial. 

Lingkungan sosial merupakan pengaruh yang datang atau berasal dari 

manusia. Lingkungan sosial peserta didik meliputi orang tua, keluarga, 

masyarakat dan tetangga, serta teman-teman sepermainan disekitar rumah 

peserta didik. Sifat-sifat lingkungan sosial dapat memberi dampak baik 

atau buruk terhadap kegiatan belajar dan hasil yang dicapai oleh peserta 

didik. Lingkungan nonsosial meliputi lingkungan amaliah seperti keadaan 

alam, udarah, suhu udara, cuaca, waktu (pagi, siang, sore, dan malam), 

serta faktor instrumen yang mencakup tempat belajar, gedung, maupun 

buku-buku pembelajaran. 

5. Materi Sistem Pencernaan 

a. Sistem pencernaan manusia 

Manusia membutuhkan makanan yang diperoleh dari tumbuhan dan 

hewan. Makanan yang kita makan harus dicerna atau dipecah menjadi 

molekul-molekul yang lebih kecil atau sedrhana. Proses pencernaan tersebut 
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berlangsung di dalam saluran pencernaan atau organ-organ pencernaan. 

Makanan dapat diserap oleh saluran pencernaan makanan dan diedarkan ke 

seluruh tubuh, setelah berbentuk molekul-molekul yang kecil. 

Pencernaan dapat diartikan sebagai proses penyederhanaan bahan 

makanan yang berupa zat makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, baik 

secara mekanis maupun kimia menjadi zat gizi seperti glukosa, asam amino, 

asam lemak dan gliserol agar mudah diserap oleh tubuh melalui usus halus. 

Pencernaan meknais adalah pencernaan dilakukan oleh organ-organ 

pencernaan secara mekanis tanpa melibatkan enzim, seperti gigi dan lidah. 

Sedangkan pencernaan secara kimia adalah pencernaan yang melibatkan 

enzim-enzim pencernaan (Hartono, 2011) 

Menurut Istiadi Yossa dan Irnaningtyas (2013) Makanan mengalami 

proses pencernaan sejak makanan berada di dalam mulut hingga proses 

pengeluaran sisa-sisa makanan hasil pencernaan. Adapun proses pencernaan 

makanan meliputi hal-hal berikut. 

1) Ingesti, masuknya makanan ke dalam mulut 

2) Pemotongan dan penggilingan makanan, dilakukan secara mekanis 

oleh gigi dibantu dengan saliva. 

3) Peristaltik, gelombang kontraksi otot polos involunter (tak sadar) 

yang menggerakkan makanan sehingga tertelan dan masuk ke 

dalam saluran pendernaan. 

4) Digesti, hidrolisis kimia yang menguraikan molekul besar menjadi 

kecil sehingga mudah diabsorpsi oleh darah. 
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5) Absorpsi, penggerakan produk akhir pencernaan dari lumen saluran 

pencernaan ke dalam sirkulasi darah dan limfa untuk digunakan 

oleh sel-sel tubuh. 

6) Defekasi, proses eliminasi zat-zat sisa yang tidak tercerna dalam 

bentuk feces dari saluran pencernaan ke luar tubuh. 

1. Mulut  

Proses pencernaan makanan dimulai sejak makan masuk  ke dalam 

mulut, rongga mulut merupakan awal saluran pencernaan. Pada mulut 

pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat lidah, 

gigi dan kelenjar ludah. Lidah dan gigi berperan dalam pencernaan 

makanan secara mekanik melalui kenyahan. Pada lidah berperan dalam 

proses mengunyah, menelan, mengenali rasa, dan mengenali tekstur 

makanan. Selain itu lidah juga berfungsi sebagai alat pengecap yang dapat 

merasakan rasa manis, asin, pahit dan asam. Saraf pada lidah juga 

sensitive terhadap panas, dingin, dan tekanan. Bagian-bagian lidah adalah 

radiks, dorsum dan apeks (Sitti rahma, 2017) 

Makanan pertama kali masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Makanan 

ini mulai dicerna secara mekanis dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat 

beberapa alat yang berperan dalam proses pencernaan yaitu gigi, lidah dan 

kelenjar ludah (glandula salivales) (Purnomo,2009). 

2. Kerongkongan (Esofagus) 

Makanan setelah dicerna di dalam mulut akan bergerak masuk ke 

dalam kerongkongan (esofagus). Kerongkongan merupakan saluran 
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Panjang (25cm) yang tipis sebagai jalan bolus dan mulut menuju ke 

lambung. Fungsi kerongkongan ini sebagai jalan bolus dari mulut menuju 

lambung. 

Bagian dalam kerongkongan senantiasa basah oleh cairan yang 

dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar yang terdapat pada dinding 

kerongkongan untuk menjaga agar bolus menjadi basah dan licin. Keadaan 

ini akan mempermudah bolus bergerak melalui kerongkongan menuju ke 

lambung. Bergeraknya bolus dari mulut ke lambung melalui 

kerongkongan disebabkan adanya gerak peristalitik pada otot dinding 

kerongkongan (Purnomo,2009) 

Pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan. Bagian pangkal 

kerongkongan (faring) berotot lurik dan bekerja secara sadar menurut 

kehendak kita. Makanan berada di dalam kerongkongan hanya sekitar 

enam detik. Makanan masuk ke dalam esofagus akan melewati tekak atau 

faring. Faring merupakan pertemuan antara saluran pencernaan dan 

saluran pernapasan.  

3. Lambung  

Lambung merupakan saluran pencernaan makanan yang melebar 

seperti kantung, terletak di bagian atas rongga perut sebelah kiri, dan 

sebagian tertutupi oleh hati dan limpa. Lambung berbentuk menyerupai 

huruf J. lambung dapat mencerna makanan  secara mekanik karena 

memiliki lapisan-lapisan otot. Lambung tersusun atas tiga lapisan otot, 
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yaitu bagian dalam berserabut miring, bagian tengah berserabut melingkar 

dan bagian luar berserabut memanjang. 

Getah lambung adalah campuran zat-zat kimia yang sebagian besar 

terdidi atas air, asam lambung (HCI), serta enzim pepsin, renin dan lipase. 

Getah lambung bersifat asam karena mengandung banyak asam lambung. 

Asam lambung (HCL) berfungsi membunuh mikroorganisme atau kuman 

yang mengandung pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi 

pepsin. 

Lambung merupakan saluran pencernaan yang berbentuk seperti 

kanutng, terletak dibawah sekat rongga badan. Lambung terdiri atas tiga 

bagian sebagai berikut. 

1) Bagian atas disebut kardiak, merupakan bagian yang berbatasan 

dengan esophagus 

2) Bagian tengah disebut fundus, merupakan bagian badan atau 

tengah lambung 

3) Bagian bawah disebut pylorus, yang berbatasan dengan usus halus 

4. Hati  

Hati terletak di bawah sekat rongga badan dan mengisi sebagian 

besar bagian atas rongga perut sebelah kanan. Hati membuat empedu yang 

terkumpul dalam kantung empedu. Empedu tersebut menjadi kental karena 

airnya diserap kembali oleh dinding kantung empedu. 

Pada waktu tertentu, empedu dipompa ke dalam usus dua belas jari 

melalui saluran empedu. Fungsi hati antara lain memprosduksi enzim-
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enzim, merombak sel darah merah mati, mengandung vitamin A, D, E dan 

K (Sitti Rahma 2017).  

5. Kelenjar pankreas 

Kelenjar pankreas melintang pada dinding belakang perut dan 

sampai pada limpa.  Ujungnya terletak dalam lengkung usus dua belas jari. 

Saluran pankreas bermuara di dalam usus dua belas jari (duodenum) 

Bersama dengan saluran empedu. 

Setiap hari diproduksi kurang lebih 1200-1500 ml cairan pankreas, 

cairan ini terdiri dari air, garam, sodium bikarbonat dan enzim. Enzim dari 

pankreas antara lain amilase pangkreatik, tripsin. Kimotropsin dan 

karboksipoliptidase, lipase pangkreatik. Karena pepsin diproduksi dalam 

keadaan inaktif, enzim pencernaan protein pankreas, ini mencegah enzim 

pencerna sel-sel pankreas (Sitti Rahma 2017).  

6. Usus halus (Intestinum) 

Makanan setelah dicerna di dalam lambung akan masuk ke dalam 

usus halus (intestinum). Usus halus merupakan saluran berkelook-kelok 

yang panjangnya sekitar 6-8 meter, lebar 25 mm dengan banyak lipatan 

yang disebut vili atau jenjot-jenjot usus. Vili ini berfungsi memperluas 

permukaan usus halus yang berpengaruh terhadap proses penyerapan 

makanan (Purnomo,2009). 

Di dalam menjalankan fungsinya, usus halus dibantu oleh hati, 

pankreas, dan kelenjar pada dinding usus halus. Setiap organ tersebut akan 
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mengeluarkan enzim yang membantu dalam pencernaan. Hati 

menghasilkan empedu yang di dalamnya terdapat cairan empedu. 

Cairan empedu tersebut memiliki fungsi memecah lemak agar 

mudah dicerna. Empedu tidak mengandung enzim, namun berperan dalam 

memecah lemak. Selain itu hati merupakan tempat metabolism protein, 

lemak dan karbohidrat. Pada saat proses pencernaan berlangsung, kantung 

empedu akan melepaskan cairan empedu menuju duodenum melalui 

saluran empedu.  

7. Usus besar 

Di sebelah kanan rongga perut terdapat usus besar naik, dalam 

rongga perut sebelah atas terdapat lanjutannya sebagai usus besar 

melintang, dan di dalam rongga perut sebelah kiri dijumpai usus besar 

turun yang berkelanjut sebagai usus berbentuk S.  Usus besar atau kolon 

memiliki panjang kurang lebih satu meter dan terdiri atas kolon ascandens, 

kolon transversum, dan kolon descendens. Zat-zat sisa di dalam usus besar 

ini didorong ke bagian belakang dengan gerakan peristaltic. Zat-zat sisa ini 

masih mengandung banyak air dan garam mineral yang diperlukan oleh 

tubuh. Air dan garam mineral kemudian diabsorpsi kembali oleh dinding 

kolon, yaitu kolon ascendens. Zat-zat sisa berada dalam usus besar selama 

1 sampai 4 hari. Pada saat itu terjadi proses pembusukan terhadap zat-zat 

sisa dengan di bantu bakteri Escherichia coli, yang mampu membentuk 

vitamin K dan B12. Selanjutnya dengan gerakan peristaltic, zat-zat sisa ini 

terdorong sedikit demi sedikit ke saluran akhir dari pencernaan yaitu 
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rectum dan akhirnya keluar dengan proses defekasi melewati anus 

(Purnomo, 2009).   

8. Kerangka Fikir  

Berdasarkan latarbelakang beserta teori yang telah dikemukakan, maka 

dapat diambil suatu kerangka pemikiran sebagai berikut. Dimana pada 

penelitian ini dimaksudkan untuk memberi motivasi, inovasi serta semangat 

belajar peserta didik dalam hal ini menggunakan media pembelajaran. Media 

pembelajaran tersebut adalah media pembelajaran yang menggunakan jejaring 

media sosial yang dapat digunakan sebagai salah satu pilihan pembelajaran 

berbasis online. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran 

online (Edmodo) terhadap hasil belajar siswa kelas XII IPA SMAN 3 Gowa 

pada materi sistem pencernaan. Edmodo menfasilitasi e-learning sehingga 

pembelajaran yang dilakukan di berbagai tempat. Edmodo juga dapat 

mengatasi permasalahan dalam pembelajaran berbasis online karena Edmodo 

cocok untuk semua tingkatan kelas dan kurikulum, serta menyediakan sarana 

untuk mendapatkan keterampilan yang diperlukan. Guru bias memberikan 

tugas yang dapat ditentukan waktu pengumpulannya. Dan siswa juga bias 

berbagi pemikiran atau ide lewat postingannya semudah update status pada 

facebook.  

 

 

 



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 kerangka berfikir 

6. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 

Hо = Ada pengaruh media pembelajaran online (Edmodo) terhadap hasil 

belajar siswa kelas XI SMA Negeri 3 Gowa Pada Materi Sistem 

Pencernaan Pada Manusia  

Hˡ = Tidak ada pengaruh media pembelajaran online (Edmodo) terhadap 

hasil belajar siswa kelas XI SMA Negeri 3 Gowa Pada Materi Sistem 

Pencernaan Pada Manusia 

7. Penelitian Relevan  

Inovasi pembelajaran sesuai 

perkembangan zaman  

 (R.I 4.0) 

Media pembelajaranonline 

Penggunaan edmodo 

Hasil belajar  
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1. Dian Ramadhani Tanjung: Pengaruh Penggunaan E-Learning Berbasis 

Edmodo Terhadap Kemandirian, Motivasi Dan Hasil Belajar Pada Materi 

Sistem Gerak SMA Nasional Plus Cinta Budaya Medan. Tesis ptogram 

pascasarjana UNIMED, Medan 2016. Penelitian bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh motivasi belajar, kemandirian belajar dan 

penggunaan E-learning berbasis Edmodo terhadap hasil belajar siswa dan 

presepsi siswa terhadap pemeblajaran ini. SMA Nasional Plus Cinta 

Budaya. Penelitian squasi eksperimen ini menggunakan pretest and 

postets control group design. Populasi penelitian adalah seluruh siswa 

kelas XI dimana terdapat tiga kelas pararel, dua diantaranya dipilih 

menggunakan Teknik cluster random sampling yaitu kelas XI MIPA 1 

Menggunakan E-learning berbasis Edmodo dua instrument tes digunakan 

dalam penelitian ini: (1) tes hasil belajar dan (2) angket motivasi belajar, 

kemandirian belajar, dan presepsi penggunaan Edmodo. Siswa pada kelas 

eksperimen secara umum menunjukkan presepsi yang positif terhadap 

pembelajaran yang positif terhadap pembelajaran menggunakan edmodo, 

sehingga dapat dikatakan E- learning berbasis edmodo memiliki sejumlah 

kelebihan dibandingkan tanpa menggunakan strategi ini. Proses 

pembelajaran dalam E- learning berbasis edmodo menjadi lebih dinamis 

dan menyenangkan sehingga meningkatkan motivasi dan kemandirian 

belajar yang besar pengaruhnya terhadap prestasi belajar siswa dalam 

proses pembelajaran.  
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2. Santhy Rahmawati Putri: Penggunaan Media Pembelajaran Edmodo 

Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Siswa Kelas X 

Pemasaran Di SMK Negeri 1 Jember. Program Studi Pendidikan 

Ekonomi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. 

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang dilakukan dapat diketahui 

bahwa penelitian tindakan kelas tentang penggunaan media pembelajaran 

Edmodo pada siswa kelas X pemasaran di SMK Negeri 1 Jember dapat 

meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. Penggunaan media pembelajaran 

Edmodo juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa 

sebelum adanya tindakan menggunakan media Edmodo meiliki rata-rata 

nilai sebesar 66,79, pada siklus 1 rata-rata nilai sebesar 72,37 dan pada 

siklus 2 rata-rata nilai sebesar 80,10. Hasil belajar siswa di SMK Negeri 1 

Jember mengalami peningkatan setelah penggunaan media pembelajaran 

Edmodo.  

3. Anisah Rohmatillah: Pengaruh Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis 

Edmodo Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas X Smk Negeri 1 Boyolangu. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui adanya pengaruh 

pembelajaran akuntasi menggunakan media Edmodo terhadap hasil belajar 

siswa. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu dengan 

pretest-posttest control group design. Populasi dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas X akuntasi SMK Negeri 1 Boyolangu yang terbagi menjadi 4 

kelas. Sampel yang digunakan terdiri dari dua kelas yang memiliki 

karakteristik paling mirip. Teknik pengumpulang data dalam penelitian ini 
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menggunakan pretest dan posttest. Hasl dari penelitian ini menyatakan 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan media berbasis Edmodo 

berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa.  

4. Eka Rahmawati: Pengaruh Media Edmodo Terhadap Hasil Belajar Peserta 

Didik Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di Sma Negeri 1 Indralaya Utara. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media Edmodo 

terhadap hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi di Sma 

Negeri 1 Indralayu Utara. Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen 

design bentuk one group pretest-posttest design. Populasi penelitian ini 

adalah seluruh peserta didik kelas X ips Sma Negeri 1 Indralayu Utara 

yang terdiri dari 2 kelas semester ganjil yang berjumlah 62 orang peserta 

didik. Sampel penelitian ini menggunakan Teknik cluster random 

sampling, dan di dapatkan kelas X IPS 2 sebagai kelas sampel dengan 

jumlah peserta didik sebanyak 32 orang. Teknik pengumpulan data 

menggunakan tes dan observasi. 

5. Siti Jumaeroh: Pengarih Penggunaan Media Edmodo Dengan Modle 

Pembelajaran Discovery Learning Terhadap Hasil Belajar Ipa Materi 

Tekanan Pada Zat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh media Edmodo dengan model pembelajaran discovery learning 

terhadap hasil belajar ipa. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif 

eksperimen semu. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan 

secara pursosive sampling yaitu kelas VII-D (kelas eksperimen) dan kelas 

VII-E (kelas control) Smp Negeri 1 Salatiga, masing-masing berjumlah 30 
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siswa dan 28 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 

Edmodo sangat membantu proses pembelajaran siswa, mudah di akses 

dimana saja dan kapan saja. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil angket 

yang telah disebar pada kedua sampel. Dapat disimpulkan bahwa adanya 

pengaruh media Edmodo dengan model pembelajaran discoveri learning 

terhadap hasil belajar IPA materi tekanan pada zat siswa kelas Vii Smp 

Negeri 1 Salatiga. 

6. Ekayati (2018). Berdasarkan hasil penelitiannyayang berjudul“ 

Implementasi Metode Blended Learning Berbasis Aplikasi Edmodo”. 

Berdasarkan analisis data diperoleh hasil bahwa implementasi berbasis 

aplikasi edomodo berdampak positif dimana guru dan siswa terlibat aktif 

dalam kegiatan pembelajaran, baik secara online maupun tatap muka. 

8. Profil Sekolah SMA Negeri 3 Gowa 

a. Visi Misi Sekolah 

Adapun beberapa Visi & Misi sekolah SMA Negeri 3 Gowa yang 

tercantum pada sistem sekolah yang ada di dalam yakni : 

1. Visi Sekolah 

Mewujudkan insan yang unggul dalam perilaku dan sains, 

berpartisipasi dalam olahraga dan seni, bersaing dalam Era 

Refeormasi dan Globalisasi. 

2. Misi Sekolah 

a. Mengoptimalisasikan kegiatan pembelajaran dan bimbingan 

yang komprehensif dan terintegratif dengan kegiatan 

pendidikan lainnya, sehingga setiap siswa dapat berkembang 

secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 
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b. Melaksanakan sistem pendidikan dan pembelajaran yang 

mampu membekali siswa dengan kecakapan hidup (life skill). 

c. meningkatkan kreativitas siswa dalam bidang-bidang 

penelitian, keilmuan, seni, sosial, olahraga dan keagamaan 

d. meningkatkan wawasan bagi warga sekolah dalam rangka 

mengembangkan kultur sekolah yang kondusif yang 

memberikan pengalaman baik bagi pertumbuhan siswa secara 

utuh. 

e. Menerapkan total Quality Managemen (TQM) dengan seluruh 

warga sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait dengan 

sekolah (stake holdera) 

b. Profil Sekolah 

Tabel 2.2. Data Profil Sekolah SMA Negeri 3 Gowa 

Nama Sekolah SMA Negeri 3 Gowa 

NPSN 43301018 

Alamat Sekolah Jl. Gangga Bontonompo 

Provinsi Sulawesi Selatan 

Kabupaten Gowa 

Kecamatan Bontonompo 

Kelurahan Tamallayang 

Kode Pos 92153 

Telepon / Fax. 0418-2327740 

E-mail smansatubontonompo@yahoo.co.id 

Tabel 2.3. Data Jumlah Guru SMA Negeri 3 Gowa 
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Uraian  

Status Kepegawaian 

Jumlah Guru Tetap Jumlah Guru Bantu/Kontrak 

Laki – laki 21 6 

Perempuan  22 20 

Jumlah 

43 26 

69 

 

c. Fasilitas Sekolah 

Berbagai fasilitas yang dimiliki SMA Negeri 3 Gowa untuk menunjang 

kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan ekstrakurikuler, antara lain : 

1. Ruang Tata Usaha 

2. Ruang Kepala Sekolah 

3. Ruang Guru 

4. Ruang BK 

5. Ruang UKS 

6. Mushola  

7. Kelas 

8. Perpustakaan 

9. Lapangan 

10. Laboratorium 

11. Toilet Siswa 

12. Toilet Guru 

13. Kantin 

d. Ekstrakurikuler Sekolah/Unit Kegiatan Siswa. 

SMA Negeri 3 Gowa memiliki kegiatan ekstrakurikuler, diantaranya : 

1. OSIS SMA Negeri 3 Gowa 
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Organisasi Siswa Intra Sekolah (disingkat OSIS) adalah suatu organisasi 

yang berada di tingkat sekolah di Indonesia yang dimulai dari Sekolah 

Menengah yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) 

2. PASKIBRA 

Paskibra adalah salah satu organisasi di SMA Negeri 3 Gowa yang 

bertugas mengibarkan bendera setiap pelaksanaan upacara di 

sekolah,selain itu pada acara kemerdekaan. 

e. Jumlah Siswa 

Populasi pada penelitian yaitu seluruh siswa SMA Negeri 3 Gowa 

sebanyak 1095 siswa dengan jumlah siswa laki-laki sebanyak 424 orang 

dan jumlah perempuan sebanyak 621 orang 

Tabel 2.3. Data Jumlah Siswa SMA Negeri 3 Gowa 

Tingkat Jumlah 

Kelas X 424 

Kelas XI 379 

Kelas XII 292 

Total 1095 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode quasi eksperimen atau eksperimen semu. Metode ini mempunyai 

kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya 

untukmengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan 

eksperimen. Metode ini digunakan karena pada kenyataannya sulit 

mendapatkan objek yang dapat dikontrol dalam penelitian.  

B. Desain penelitian 

Adapun jenis desain yang digunakan adalah Quasy Experiment 

dengan One-Group Pretest- Posttest Design. Menurut Sugiyono (2012: 

110) One-Group Pretest-Posttest Design adalah suatu Teknik untuk 

mengetahui efek sebelum dan sesudah pemberian perlakuan.  

Secara bagan, desain kelompok tunggal desain Pretetst dan 

Posttest dapat digambarkan sebagai berikut: 

  

 

Gambar 3.1 One-Group Pretest-Posttest Design 

(Sugiyono, 2012: 111) 

Keterangan: 

O1 = Nilai Pretest (sebelum diberi treatment) 

O2 = Nilai Posttest (setelah diberi treatment) 

X = Treatment (konseling kelompok) 

 

O₁                         X                           O₂  
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA 

Negeri 3 Gowa yang terbagi menjadi 7 kelas.  

Tabel 3.1 Populasi dalam penelitian  

No Kelas Jumlah siswa 

1 XI IPA  1 30 

2 XI IPA 2 31 

3 XI IPA 3 30 

4 XI IPA 4 30 

5 XI IPA 5 30 

6 XI IPA 6 31 

7 XI IPA 7 31 

 Jumlah 213 

2. Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara 

purposive sampling yaitu kelas XI IPA 3 sebagai kelas eksperimen dimana 

jumlah siswa sebanyak 30 orang. 

D. Defenisi Oprasional Variabel 

Dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel yaitu variabel bebas 

dan variabel terikat.  

1. Media pembelajaran online (Edmodo) 
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Penggunaan media pembelajaran Edmodo merupakan penggunaan 

media pembelajaran dengan menggunakan model web enhanced course 

yaitu Edmodo sebagai penunjang peningkatan kualiatas kegiatan belajar 

mengajar di kelas. Media pembelajaran ini diterapkan pada kelas 

eksperimen yaitu kelas XI IPA SMAN 3 Gowa, dimana meteri yang 

diajarkan yaitu materi sistem pencernaan pada manusia dengan alokasi 

waktu 5 kali pertemuan, 3 kali untuk pembelajaran dan 2 kali pertemuan 

untuk evaluasi pembelajaran.  

2. Hasil belajar  

Hasil belajar merupakan salah satu variable dalam penelitian ini 

yaitu jenis variabel terikat. Hasil belajar diperoleh dari skor total atau nilai 

yang diperoleh peserta didik setelah diterapkan penggunaan media 

edmodo. Dalam penelitian ini hasil belajar hanya dapat diukur dari aspek 

kognitif saja yaitu kemapuan berfikir, mengetahui dan memecahkan 

masalah pada materi sistem pencernaan pada manusia. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur 

fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono,2012:102), 

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tertulis dimana 

pilihan ganda sebanyak 30 butir soal. Sedangkan non tes berupa 

obeservasi dan dokumentasi yang dilakukan untuk mengumpulkan data 

atau informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dan informasi mengenai 

keadaan sekolah.  
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F. Tehnik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada variabel penelitian ini adalah 

menggunakan tes dan non tes 

a. Tes 

Tes merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui atau 

mengukur sesuatu dengan atauran yang sudah dutentukan. Tes 

yang digunakan berupa tes tertulis yaitu pilihan ganda dengan 

jumlah soal 30 butir soal. Masing-masing soal dibuat terdiri dari 

empat alternative jawaban yaitu A,B,C,D dan E yang dilakukan 

sebanyak dua kali yaitu pre-test dan post-test. 

b. Non tes  

Teknik non tes dalam penelitian ini berupa observasi dan 

dokumentasi. Observasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data-

data, informasi yang dibutuhkan dan menentukan waktu yang tepat 

melaksanakan penelitian. Peneliti juga mengadakan tanya jawab 

langsung antar guru dan siswa. Dokumentasi ini digunakan dalam 

rangka mengumpulkan dokumen-dokumen yang dapat dijadikan 

sebagai acuan dalam rangka melengkapi data-data yang 

dibutuhkan, yakni berupa bahan informasi yang relevan seperti, 

keadaan sekolah terutama siswa dan guru-guru struktur organisasi, 

visi dan misi, sejarah sekolah, dan sebagainya. 
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G. Teknik Analisis Data 

Kegiatan yang cukup penting dalam keseluruhan proses penelitian 

adalah pengolahan data. Dengan pengolahan data, peneliti dapat 

mengetahui tentang makna dari data yang berhasil dikumpulkan sehingga 

hasil penelitian akan segera diketahui. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis statistik deskriptif 

dan teknik analisis statistik inferensial yang bertujuan untuk mengkaji 

variabel penelitian. 

1. Tehnik Analisis Data Deskriptif  

Penelitian ini menggunakan tehnik analisis data yang dengan skor 

rata-rata, standar deviasi, skor tertinggi (maksimum), skor terendah 

(minimum), serta distribusi frkuensi hasil belajar peserta didik dalam 

ketiga aspek hasil belajar. Skor rata-rata diperoleh dari persamaan berikut: 

   
     

   
 

Purwanto (2016:201) 

Dengan:  

   =  skor rata-rata 

           = tanda kelas interval 

              frekuensi yang sesuai dengan tanda kelas    

Standar devisiasi, dengan rumus: 

  √                
  (      ) 

   
 

Sugiyono (2017: 58) 
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Dengan: 

s = standar deviasi 

            tanda kelas interval  

           = skor rata-rata  

 n         = banyaknya subjek penelitian 

 Untuk mengetahui nilai yang diperoleh peserta didik, maka skor 

dikonversi dalam bentuk nilai dengan menggunakan rumus sebagai berikut:  

   
  

  
     

 Dengan: 

N     = nilai peserta didik 

SS   = skor hasil belajar peserta didik 

SI     = skor ideal  

Tabel 3.3 pengkategorian hasil belajar  

No Interval Nilai Predikat  Keterangan  

1 93-100 A Sangat baik 

2 84-92 B Baik  

3 75-83 C Cukup 

4 <74 D Kurang  

Sumber : Kemendikbud,2017 

Perhitungan skor gain ternormalisasi (N-Gain) dapat dinyatakan 

dalam rumus berikut : 

               ( )  
                            

                           
 

 

Hake, (2014: 151) 
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Sedangkan untuk pengkategorian menggunakan interpretasi indeks Gain 

ternormalisasi (g) menurut Hake yang sudah dimodifikasi: 

Tabel 3.4 Interpretasi Indeks N-Gain 

N-Gain Score (g) Interpretasi 

-1.00 < g < 0,0 Decrease 

g = 0,0 Stable 

0,0 < g < 0,30 Low 

0,30 < g <0.70 Average 

0.70 < g < 1.00 High 

Sumber: Hake dalam Sundayana (2014, 151) 

2. Analisis Inferensial 

a. Uji Normalitas sebaran digunakan untuk memeriksa apakah data yang 

diperoleh dari masing-masing variabel distribusi normal atau tidak. 

Perhitungan uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji 

normalitas data Kolmogorov-smirnov yang dihitung dengan bantuan 

SPSS for windows release 24.0. 

b. Uji homogenitas yaitu untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

mempunyai rata-rata yang sama atau tidak. Uji homogenitas yang 

digunkan dalam penelitian ini yaitu uji dengan bantuan SPSS for 

windows release 24.0.  

c. Uji hipotesis pada penelitian perlu di uji untuk membuktikan 

kebenaran hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam 

pengujian hipotesis ini peneliti menggunakan uji paired sampel t test. 
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Uji paired sampel t test bertujun untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan rata-rata dua sampel (dua kelompok) yang saling 

berpasangan.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Analisis Statistik 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 3 

Gowa pada siswa kelas XI MIA 3 penulis mengunmulkan data dari 

instrument posttest siswa dengan menerapkan aplikasi edmodo. Berikut 

disajik an statistik hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah diberi 

perlakuan.  

Tabel 4.1 Analisis Statistik Data Skor Hasil Belajar Siswa (Pre-

Test Dan Post-Test)  

 Pre-Test 

Kelas Eksperimen 

Post-Test 

Kelas Eksperimen 

N Valid 30 30 

Range 54 30 

Mean  39,23 81,10 

Standar Deviasi 12,635 8,853 

Minimum 23 63 

Maximum 77 93 

  

Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti, terlihat cukup jelas 

perbedaan hasil belajar siswa sebelum diterapkan pembelajaran dengan 

bantuan aplikasi edmodo dari hasil belajar pretest dan posttest pada 

kelompok eksperimen XI MIA 3 diperoleh nilai rata-rata pretest adalah 

39,23 dengan nilai maksimum 77. Sedangkan nilai rata-rata hasil post-test 

kelas eksperimen adalah 81,10 dengan nilai maksimum 93 setelah 

diterapkan media pembelajaran online dengan bantuan edmodo.  
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Tabel 4.2 Data Frekuensi Dan Kategori Skor Hasil Belajar 

Siswa Setelah Diberikan Perlakuan (Pre-Test Dan 

Post-Test) Pada Kelas MIA 3 

No  

Interval 

Pre-test Persenta

se 

Posttest Perse

ntase 

Ket 

  Frekuensi (%) Frekuensi (%)  

1 93-100 0 0 3 10 Sangat baik 

2 84-92 0 0 4 13,3 Baik  

3 75-83 1 3 15 50 Cukup  

4 <75 29 97 8 26,7 Kurang  

 Jumlah  30 100 30 100  

 

Berdasarkan tabel 4.2 menjelaskan kemampuan hasil belajar 

biologi peserta didik kelas eksperimen sebelum penerapan media 

pembelajaran online berbantuan aplikasi edmodo yang digunakan guru 

pada kelas XI MIA 3 dengan memperhatikan 30 peserta didik sebagai 

sampel dapat diketahui bahwa pada Pre-test ada 1 orang (3%) berada 

dalam kategori cukup sedangkan pada Post-test mengalami peningkatan 

yaitu 18 orang 60 (%) berada pada kategori cukup.  

Selanjutnya untuk menetukan kriteria keberhasilan dikatakan 

tuntas jika memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 75 pada 

mata pelajaran biologi dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut: 

Tabel 4.3 Data Ketuntasan Hasil Belajar Siswa (KKM) (Pre-

Test Dan Post-Test) Pada Kelas XI MIA 3 

Skor   Pre-test  Post-test  

 Kategori Frekuensi  Persentase 

% 

Frekuensi Persentase  

% 

0-74 Tidak tuntas 29 96,7 8 26,67 

75-100 Tuntas  1 3,3 22 73,3 

  30 100 30 100 

 

Berdasrkan tabel 4.3 menjelaskan mengenai kriteria ketuntasan 

hasil belajar siswa (KKM) pada Pre-test kelas XI MIA 3 dapat dilihat 
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bahwa 1 peserta didik 3 dalam kategori tuntas. Sedangkan pada post-test 

mengalami peningkatan dimana 22 peserta didik 73 dalam kategori tuntas. 

Adapun beberapa yang tidak tuntas dikarenakan kurang aktif dalam proses 

pembelajaran sehingga pada saat pemberian tes nilai yang didapatkan tidak 

mencapai nilai KKM.  

Adapun hasil perhitungan N-Gain dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini: 

Tabel 4.4 Hasil Uji N-Gain Pretest-Posttest kelas XI MIA 3   

 

Rombongan Belajar Kelas XI MIA 3 

Pre-Test Post-Test N-Gain Kategori 

Nilai Rata-rata 39,23 81,10 68,8% Average 

 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata pada 

pretest yaitu 39,23 sedangkan pada posttest yaitu 81,10 dan hasil uji N-Gain 

Scor Persen yaitu 68,8% yang terdapat pada kategori Average atau sedang. 

2. Analisis Statistik Inferensial   

a. Uji Normalitas 

Pada uji normalitas dengan menggunakan Kolmogorov-

smirnovyang dihitung dengan bantuan SPSS for windows release 24.0 

data untuk kelas eksperimen XI MIA 3 yang menggunakan media 

pembelajaran online edmodo dapat dilihat dari nilai pre-test yaitu sig 

0,200 dan nilai pos-test sig 0,076.  

b. Uji Homogenitas 



56 
 

 

Pada uji hipotesis dengan nilai sig (2 tailed) pada program statistik 

SPSS versi 24.0 menunjukkan bahwa nilai pre-test dan post-test yaitu 

sig 0,000. Lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpukan bahwa 

varian data bersifat homogen. 

c. Uji Hipotesis 

Pada uji hipotesis dengan nilai sig (Kolmogorov-smirnov) pada 

program statistik SPSS versi  24,0 menunjukkan bahwa nilai pre-test 

dan post-test yaitu sig 0,003 kurang dari taraf signifikan 0,05 maka,  

dapat disimpulkan bahwa data nilai pretest dan posttest berdistribusi 

normal. Dengan demikian maka persyaratan atau asumsi normalitas 

dalam penggunaan uji paired sample t test sudah terpenihi yaitu 

terdapat pengaruh media pembelajaran online menggunakan edmodo 

terhadap hasil belajar siswa kelas XI MIA 3 SMA Negeri 3 Gowa.  

B. Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan pada kelas (XI MIA 3) peserta didik 

yang diajar menggunakan media pembelajaran online Edmodo selama 3 

(tiga) kali pertemuan diperoleh data hasil belajar biologi melalui pengolahan 

data dengan pengujian analisis statistik deskriptif maka diperoleh skor 

tertinggi 93, skor terendah 63 pada nilai post-test.  

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat 

bahwa adanya perbedaan nilai dari rata-rata pada tabel 4.1 dimana pada nilai 

pre-test 39,23 dan pada post-test 81.10 terjadi peningkatan hasil belajar siswa 

setelah penggunaan media pembelajaran online melalui edmodo. Pada 
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aplikasi edmodo terdapat fitur video sehingga guru dapat mengupload video 

terkait pembelajaran sehingga dapat mempermudah peserta didik untuk 

memahami pelajaran untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Hasil 

penelitian yang diperoleh pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

telah dilakukan oleh Annisa Rohmatillah, Bety Nur Achadiyah yang meneliti 

tentang „‟Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Edmodo Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Kelas X SMK Negeri 1 Dlanggu‟‟. Peneliti ini memuat rata-

rata hasil belajar peserta didik yang diajar dengan menggunakan aplikasi 

edmodo secara signifikan lebih tinggi yaitu sebesar 85,29.  

Hasil belajar biologi peserta didik kelas eksperimen sebelum penerapan 

media pembelajaran online berbantuan aplikasi edmodo yang digunakan guru 

pada kelas XI MIA 3 dengan memperhatikan 30 peserta didik sebagai sampel 

dapat diketahui bahwa pada Pre-test ada 1 orang berada dalam kategori 

cukup sedangkan pada Post-test mengalami peningkatan yaitu 18 orang 

berada pada kategori cukup. 

Berdasarkan nilai ketuntasan atau KKM ada 8 peserta didik yang 

masuk dalam kategori tidak tuntas setelah diterapkan media pembelajaran 

online edmodo, Hal tersebut disebabkan karena kurang aktif dalam proses 

pembelajaran sehingga nilai yang didapatkan siswa tersebut kurang. 

Ketuntasan hasil belajar siswa dengan menerapkan media online edmodo 

pada materi sistem pencernaan pada manusia sebesar 73% dengan kategori 

tuntas. Hasil perhitungan N-gain score dapat diketahui nilai rata-rata adalah 



58 
 

 

<75% atau kategori cukup efektif. Dengan nilai N-gain score minimal 42% 

dan nilai N-gain score maksimal 89%.  

Pada analisis statistik inferensial dengan menggunakan analisis Uji t (2- 

tailed) terlihat bahwa hipotesis dapat diterima karena pada penerapan media 

pembelajaran online atau edmodo terdapat pengaruh terhadap hasil belajar 

siswa pada materi sistem pencernaan pada manusia kelas XI MIA 3 SMA 

Negeri 3 Gowa. Dapat disimpulkan bahwa penerapan media pembelajaran 

online edmodo berhasil karena pada nilai mean atau rata-rata sudah mencapai 

kategori baik. 

Hasil yang didapat pada penelitian ini juga mendukung penelitian 

serupa yang pernah dilakukan oleh Suriadhi dkk (2014) yang menyebutkan 

terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa antara sebelum dan 

sesudah menggunakan pembelajaran online melalui edmodo. Pada penelitian 

ini dibuktikan bahwa penggunaan media online melalui edmodo 

menunjukkan kualifikasi sangat baik, sehingga penggunaan media online 

melalui edmodo efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa.  

Penyampaian materi dengan menggunakan media pembelajaran online 

berupa edmodo peserta didik terlihat lebih bersemangat dalam belajar ketika 

dalam proses pemberian materi karena mereka merasa hal-hal yang baru yang 

tidak seperti pembelajaran tatap muka. Peserta didik mengikuti arahan yang 

telah disampaikan oleh guru lewat media pembelajaran. Hal tersebut 

berpengaruh terhadap hasil belajar yang mereka peroleh setelah proses 

pembelajaran berlangsung. Model pembelajaran online ini memberikan 
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keleluasaan bagi peserta didik untuk melakukan penyerapan materi ajar pada 

waktu yang dianggap paling tepat oleh peserta didik. 

Pemanfaatan media berbasis edmodo ini memperoleh respon yang 

ditanggapi dengan antusias oleh peserta didik sehingga mampu meningkatkan 

keterampilan siswa. Siswa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran terbukti 

dari hasil belajar siswa. Di dalam edmodo ini, bisa berlangsung pembelajaran 

antara guru dan siswa, bahkan orang tua bisa mengontrol anaknya saat 

pembelajaran berlangsung. Terkait dengan penggunaan edmodo sebagai 

media pembelajaran online baik siswa dan guru memiliki harapan yang 

hampir sama yakni ingin proses pembelajaran dengan edmodo dapat berjalan 

dengan baik dan sekolah bisa mendukungnya dengan menyediakan fasilitas 

wifi yang lebih baik dan juga menyediakan laboratorium khusus sehingga 

dapat memperlancar proses pembelajaran online. 

Pada masa pandemi saat ini sangat perlu untuk menggunakan media 

edmodo karena pembelajaran sekarang ini menggunakan pembelajaran 

online. Orang tua sangat  khwatir untuk menyekolahkan anaknya pada masa 

pandemic Covid-19, namun belajar dengan sisten online tetap yang terbaik 

pada masa pandemic ini.  Dengan  belajar online peserta didik memiliki 

kapasitas belajar yang lebih banyak dengan secara langsung memberi kendali 

penuh atas pembelajaran peserta didik.   
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini 

maka dapat disimpulkan bahwa 

1. Ada pengaruh media pembelajaran online edmodo terhadap hasil 

belajar siswa kelas XI Mia 3 SMA Negeri 3 Gowa pada materi sistem 

pencernaan pada manusia  

2. Media pembelajaran online Edmodo sangat berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa jika dilihat dari data hasil penguhian dengan rata-rata 

skro post-test 81,10 lebih tinggi dari nilai rata-rata skor pre-test yaitu 

39,23. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka 

beberapa hal disarankan antara lain 

1. Kepada guru biologi SMA Negeri 3 Gowa agar dalam pembelajaran 

biologi disarankan untuk mengajar dengan menerapkan media 

pembelajaran dengan menggunakan aplikasi edmodo, karena sangat 

membantu apabila dalam pembelajaran yang aktif dan kreatif agar 

peserta didik tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran 

biologi. 
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2. Kepada penentu kebijakan dalam bidang Pendidikan agar hasil 

penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka 

meningkatkan mutu Pendidikan di SMA Negeri 3 Gowa. 

3. Kepada peneliti lainnya yang akan mengkaji variabel sama diharapkan 

untuk lebih menyempurnakan langkah-langkah pembelajaran, dan 

dapat menerapkannya pada materi dan kelas yang berbeda.  
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LAMPIRAN B RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

  RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 1 

Sekolah              : SMA Negeri 3 Gowa 

Mata Pelajaran   : Biologi 

Kelas/Semester  : XI (Sebelas) / Ganjil 

Materi Pokok      : Sistem Pencernaan Pada Manusia  

Alokasi Waktu    : (3 x Pertemuan), disesuaikan waktu belajar peserta didik 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 

 Menjelaskan berbagai macam zat makanan dan fungsinya  

B. Media Dan Sumber Belajar 

1. Alat dan Media : Laptop, Smartphone (gawai), internet, Grup WhatsApp 

(WA), Edmodo 

2. Sumber Belajar : Buku Guru/Siswa Kemdikbud, Aplikasi/Web 

(Youtube, dan sumber lain yang relevan). 

C. Langkah-Langkah Pembelajaran  

              Kegiatan Pendahuluan (10 menit) 

1 Membuka aplikasi WA kemudian masuk ke group kelas dengan 

mengucapkan salam, mengecek kesiapan belajar siswa, berdoa, serta 

mengecek kehadiran siswa. 

2 Memberikan arahan dan petunjuk untuk masuk ke aplikasi selanjutnya yaitu 

Edmodo. 

3 Memeriksa kehadiran siswa pada kolom komentar pada aplikasi Edmodo   

4 Menyampaikan tujuan pembelajaran serta kegiatan yang akan dilakukan 

selama proses 

pembelajaran berlangsung 

                              Kegiatan Inti (15 menit) 

1 Peserta didik diberi arahan untuk memusatkan perhatian pada topik materi 

sistem pencernaan pada manusia 
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2 Peserta didik mengidentifikasi dan mencatat materi dari zat-zat makanan, 

organ sistem pencernaan dan struktur organ-organ pencernaan pada manusia  

3 Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas materi yang berikan. 

4 Menyimpulkan point-point penting yang muncul dalam kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan berupa kesimpulan secara tertulis tentang 

saluran pencernaan dan fungsinya 

Penutup (10 menit) 

1 Peserta didik dengan dibimbing oleh Guru membuat rangkuman/kesimpulan 

sesuai dengan materi yang diajarkan 

2 Guru memberikan gambaran umum materi yang diajarkan untuk 

pertemuan berikutnya dengan membagikan indikator pada materi sistem 

pencernaan 

3 Berdoa, dan salam penutup 

 

D. Penilaian Hasil Pembelajaran 

1. Penilaian Pengetahuan berupa tes tertulis dan penugasan 

2. Penilaian Keterampilan berupa penilaian kerja kelompok 

Gowa,    Desember 2020 

Mengetahui  

Guru Mata Pelajaran                                                        Peneliti 

 

 

H. Mukhtar Gani, S.Pd., M. Kes                           Indrawati K. Tandirerung 

     

 

 

                       Mengetahui 

                   Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Gowa 

                                    

 

                                                  Firdaus, S.Pd., M. Pd 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 2 

Sekolah : SMA Negeri 3 Gowa 

Mata Pelajaran   : Biologi 

Kelas/Semester  : XI (Sebelas) / Ganjil 

Materi Pokok : Sistem Pencernaan Pada Manusia  

Alokasi Waktu : (3 x Pertemuan), disesuaikan waktu belajar peserta 

didik 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 

 Mengidentifikasi organ-organ sistem pencernaan manusia 

 Menjelaskan proses pencernaan manusia 

B. Media Dan Sumber Belajar 

a. Alat dan Media    : Laptop, Smartphone (gawai), internet, Grup 

WhatsApp (WA), Edmodo 

b. Sumber Belajar  : Buku Guru/Siswa Kemdikbud, Aplikasi/Web 

(Youtube, dan sumber lain yang relevan). 

C. Langkah-Langkah Pembelajaran 

                   Kegiatan Pendahuluan(10 menit) 

1 Membuka aplikasi WA kemudian masuk ke group kelas dengan mengucapkan 

salam, mengecek kesiapan belajar siswa, berdoa, serta mengecek kehadiran 

siswa. 

2 Memberikan arahan dan petunjuk untuk masuk ke aplikasi selanjutnya yaitu 

Edmodo. 

3 Memeriksa kehadiran siswa pada kolom komentar pada aplikasi Edmodo   

4 Menyampaikan tujuan pembelajaran serta kegiatan yang akan dilakukan selama 

proses 

pembelajaran berlangsung 

                                    Kegiatan Inti(15 menit) 

1 Peserta didik diberi arahan untuk memusatkan perhatian pada topik materi 
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sistem pencernaan pada manusia 

2 Peserta didik mengidentifikasi dan mencatat materi struktur sel penyusun 

jaringan pencernaan dan mengaitkan dengan fungsinya dan mekanisme 

pencernaan makanan pada tubuh manusia 

3 Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas materi yang berikan. 

4 Menyimpulkan point-point penting yang muncul  dalam kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan berupa kesimpulan secara tertulis tentang 

saluran pencernaan dan fungsinya 

Penutup (10 menit) 

1 Peserta didik dengan dibimbing oleh Guru membuat rangkuman/kesimpulan 

yang dibagikan di grup WA kelas 

2 Guru memberikan gambaran umum materi yang diajarkan untuk pertemuan 

berikutnya dengan membagikan indikator pada materi sistem pencernaan 

3 Berdoa, dan salam penutup 

 

D. Penilaian Pembelajaran 

a. Penilaian Pengetahuan berupa tes tertulis dan penugasan 

b. Penilaian Keterampilan berupa penilaian kerja kelompok 

  Gowa, Desember 2020 

    Mengetahui  

Guru Mata Pelajaran Peneliti 

 

H. Mukhtar Gani, S. Pd., M. Kes                             Indrawati K. Tandirerung 

                 

 

                   Mengetahui 

                  Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Gowa 

 

 

            Firdaus, S.Pd.,M.Pd 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 3 

Sekolah : SMA Negeri 3 Gowa 

Mata Pelajaran   : Biologi 

Kelas/Semester  : XI (Sebelas) / Ganjil 

Materi Pokok : Sistem Pencernaan Makanan Pada Manusia 

Alokasi Waktu : (3 x Pertemuan), disesuaikan waktu belajar peserta 

didik 

A. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: 

 Mengidentifkasi enzim yang dihasilkan organ pencernaan 

 Menjelaskan kelainan/gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan 

manusia 

B. Media Dan Sumber Belajar 

a. Alat dan Media      : Laptop, Smartphone (gawai), internet, Grup 

WhatsApp (WA), Edmodo 

b. Sumber Belajar      : Buku Guru/Siswa Kemdikbud, Aplikasi 

(Youtube, dan sumber lain yang relevan). 

C. Langkah-Langkah Pembelajaran  

                   KegiatanPendahuluan(10 menit) 

1 Membuka aplikasi WA kemudian masuk ke group kelas dengan mengucapkan 

salam, mengecek kesiapan belajar siswa, berdoa, serta mengecek kehadiran 

siswa 

2 Memberikan arahan dan petunjuk untuk masuk ke aplikasi selanjutnya yaitu 

Edmodo. 

3  Memeriksa kehadiran siswa pada kolom komentar pada aplikasi Edmodo   

4 Menyampaikan tujuan pembelajaran serta kegiatan yang akan dilakukan 

selama proses 

pembelajaran berlangsung 
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                                  Kegiatan Inti(15 menit) 

1 Peserta didik diberi arahan untuk memusatkan perhatian pada topik materi 

sistem pencernaan pada manusia 

2 Peserta didik mengidentifikasi organ-organ sistem pencernaan dan enzim yang 

dihasilkan masing-masing organ. 

3 Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas materi yang berikan. 

4 Menyimpulkan point-point penting yang muncul  dalam kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan berupa kesimpulan secara tertulis tentang 

saluran pencernaan dan fungsinya 

                                                       Penutup (10 menit) 

1 Peserta didik dengan dibimbing oleh Guru membuat rangkuman/kesimpulan 

yang dibagikan di grup WA kelas 

2 Guru Memberikan gambaran umum materi berupa video baik dari Aplikasi 

Edmodo, Rumah Belajar Kemdikbud, Youtube, atau sumber yang revalan 

lainnya yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya 

3 Berdoa, dan salam penutup 

 

D. Penilaian Pembelajaran 

a. Penilaian Pengetahuan berupa tes tertulis dan penugasan 

b. Penilaian Keterampilan berupa penilaian kerja kelompok 

Gowa,  Desember 2020 

Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran Peneliti 

 

H. Mukhtar Gani, S. Pd., M. Kes                            Indrawati K.Tandirerung 

                  

 

               Mengetahui 

           Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Gowa 

 

            Firdaus, S.Pd., M.P 
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LAMPIRAN C INSTRUMEN PENELITIAN 

SOAL SISTEM PENCERNAAN PADA MANUSIA 

Sekolah   : SMAN 3 GOWA 

Mata Pelajaran   : BIOLOGI 

Kelas/Semester  : XI/Ganjil 

Waktu   : 90 menit  

Petunjuk Pengerjaan Soal: 

1. Tulislah Nama, Nis dan Kelas 

2. Bacalah soal dibawah ini dengan cermat dan teliti. 

3. Kerjakan secara individu dan tanyakan apabila terdapat soal yang kurang 

jelas. 

4. Periksalah pekerjaan Anda sebelum dikumpul. 

 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat! 

1. Enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan berfungsi merombak protein 

menjadi asam amino adalah…. 

a. Amilopsin 

b. Pepsin  

c. Renin 

d. Tripsin  

e. Kasein  

2. Berikut ini adalah fungsi lidah: 

1) Menghasilkan makanan agar terbebas dari penyakit 

2) Mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin 

3) Membantu mengaduk makanan dalam rongga mulut 

4) Mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh 

5) Membantu proses menelan makanan 

Fungsi lidah ditunjukan pada nomor…. 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 1 dan 5 

d. 3 dan 4 

e. 3 dan 5 

3. Yang dimaksud dengan pencernaan adalah…. 

a. Penyerapam makanan oleh epitel usus 
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b. Penyerapan makanan di dalam usus 

c. Penyerapan enzim pencernaan untuk memecah zat-zat makanan 

d. Pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diserap oleh usus 

e. Penghancuran makanan secara mekanik 

4. Urutan sistem pencernaan makanan pada manusia adalah…. 

a. Mulut-kerongkongan-usus halus-lambung-usus besar-anus 

b. Mulut-kerongkongan-lambung-usus besar-usus kecil-anus 

c. Mulut-kerongkongan-lambung-usus 12 jari-usus halus-anus 

d. Mulut-kerongkongan-lambung-usus halus-usus besar-anus 

e. Mulut-kerongkongan-lambung-usus halus-usus 12 jari-usus besar-anus 

5. Bagian-bagian yang terdapat dalam rongga mulut adalah seperti berikut 

kecuali…. 

a. Gigi 

b. Lidah 

c. Kelenjar ludah 

d. Enzim 

e. Usus halus 

6. Proses pengubahan molekul makanan yang besar menjadi molekul yang 

lebih kecil misalnya proses pengunyahan dalam mulut adalah proses 

pencernaan secara…. 

a. Mekanik  

b. Kimiawi 

c. Biologi 

d. Fisiologi 

e. Anatomi  

7. Organ-organ pada sistem pencernaan makanan manusia dapat dibedakan 

menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Berikut ini, organ 

yang merupakan saluran pencernaan sekaligus kelenjar pencernaan 

adalah…. 

a. Pankreas dan hati 

b. Pankreas dan usus halus 

c. Lambung dan hati 

d. Lambung dan usus halus 

e. Mulut dan usus halus 

8. Perhatikan tabel berikut: 

No  Organ  Enzim Peran enzim 

1 Mulut  Ptialin Penguraian amilum 

2 Lambung  Renin  Menggumpalkan kasein susu 

3 Usus halus  Tripsinogen  Penguraian protein menjadi 

pepton 

4 Pankreas  Erespsinogen  Maltosa menjadi glukosa 

5 Hati  Streapsin  Penguraian amilum menjadi 

glukosa 
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 Hubungan yang tepat untuk organ, enzim, dan peran enzim pada 

proses pencernaan dalam tabel tersebut adalah…. 

a. 1 dan 2 

b. 2 dan 3 

c. 2 dan 4 

d. 3 dan 4 

e. 3 dan 5 

9. Gigi merupakan bagian sistem pencernaan yang berfungsi untuk 

mengunyah makanan hingga menjadi halus. Kemudian makanan di dorong 

oleh lidah masuk ke esophagus. Proses yang terjadi di esophagus 

adalah…. 

a. Makanan ditelan dan langsung menuju lambung 

b. Makanan diserap dan langsung menuju lambung 

c. Makanan dicerna dengan bantuan enzim, kemudian menuju lambung 

d. Makanan dicerna dengan bantuan enzim, kemudian menuju lambung 

e. Makanan diaduj terus-menerus hingga halus, kemudian menuju 

lambung 

10. Bahan makanan yang sejak di dalam mulut telah mengalami pencernaan 

makanan secara kimiawi adalah…. 

a. Protein  

b. Lemak 

c. Vitamin 

d. Mineral 

e. Karbohidrat 

11. Fungsi utama usus halus adalah….. 

a. Penyerapan zat makanan 

b. Menghancurkan sisa makanan 

c. Mengeluarkan sisa-sisa makanan 

d. Membusukkan zat sisa pencernaan 

e. Mengatur kadar air sisa makanan 

12. Ayu mengalami gangguan pencernaan dengan gejala sulit nbuang air 

besar. Gangguan yang dialami ayu disebbakan oleh…. 

a. Kolik 

b. Diare 

c. Konstipasi 

d. Apendisitis 

e. Peritonis 

13. Serat makanan tidak ikut dicerna oleh tubuh, tetapi memiliki banyak 

fungsi kecuali….  

a. Menjadikan makanan dapat bertahan lama dalam lambung 

b. Membantu feses menjadi lunak sehingga dapat mencegah konstipasi 

(sembelit) 
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c. Melindungi tubuh dari bahaya kanker usus 

d. Memacu produksi enzim-enzim pencernaan 

e. Merangsang aktivitas saluran pencernaan makanan agar pengeluaran 

feses teratur 

14. Pernyataan yang tepat mengenai hubungan antara jenis makanan, 

kandungan zat, dan fungsinya adalah….. 

  Jenis makanan Kandungan zat Fungsi 

A Susu  Glukosa  Menjaga keseimbangan 

tubuh 

B Tempe  Karbohidrat  Sumber energi 

C Sayuran  Vitamin  Sumber energi 

D Mentega  Lemak  Sumber energi utama 

E Ikan  Protein  Pertumbuhan dan 

perkembangan  

 

15. Seorang anak harus menjalani operasi untuk pemotongan pada umbai 

cacingnya dikarenakan terjadi peradangan yang disebabkan oleh infeksi 

bakteri. Gangguna pencernaan yang ditandai dengan pada peradangan 

pada umbai cacing disebut….. 

a. Kolik 

b. Konstipasi 

c. Gastritis 

d. Apendiksitis 

e. Diflagia  

16. Agar makanan mudah dicerna, dalam pencernaan mekanik makanan 

dicampur enzim ptyalin yang terdapat di dalam….. 

a. Rongga mulut 

b. Kerongkongan 

c. Lambung 

d. Usus halus 

e. Usu besar 

17. Berikut merupakan fungsi Eschericha coli di usus besar yaitu…. 

a. Mencerna zat makanan 

b. Membantu proses defekasi 

c. Mengatur kadar air di usus besar 

d. Membantu mengasamkan makanan 

e. Membusukkan sisa makanan dan menghasilkan vitamin K 

18. Perhatikan gambar berikut ini!  

Nama enzim Nama bahan Hasil pengolahan 

(1) Protein Asam amino 

Amilase (2) Gula 

Lipase Lemak (3) 

Pernyataan yang sesuai dengan urutan (1) ,(2), dan (3) adalah…. 
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a. Renin,amilum dan glukosa 

b. Pepsin,amilum, asam lemak dan gliserol 

c. Renin,karbohidrat dan asam lemak 

d. Tripsin, amilum, asam lemak dan gliserol 

e. Ptalin,amilum dan glukosa 

 

19. Kelenjar pankreas mengandung enzim yang mencerna…. 

a. Protein dan lemak 

b. Protein dan karbohidrat 

c. Lemak dan karbohidrat 

d. Vitamin dan mineral 

e. Protein, lemak dan karbohidrat 

20. Apabila kita sedang makan, sebaiknya jangan banyak bicara agar tidak 

tersendak. Tesendak dapat terjadi karena…. 

a. Makanan tidak dapat terkunyah sampai halus 

b. Makanan ditelan lebih cepat 

c. Makanan kurang dikunyah 

d. Tenggorokan menjadi kering karena banyak bicara 

e. Ada sedikit makanan yang masuk ke dalam tenggorokan 

21. Jenis makanan dimana ini yang menunjukkan reaksi positif terhadap 

reagen biuret yaitu….. 

a. Roti 

b. Telur 

c. Sayuran 

d. Garam 

e. Lemak 

22.  Dibawah ini adalah fungsi asam lambung, kecuali….. 

a. Melarutkan zat kapur 

b. Mengaktifkan enzim pepsinogen 

c. Mangaktifkan lipase 

d. Merangsang produksi hormone kolesistokinin 

e. Membunuh kuman-kuman yang masuk 

23. Gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh infeksi pada dinding 

colon yang ditandai dengan peristiwa keluarnya feses dalam bentuk encer 

adalah…. 

a. Kolik 

b. Konstipasi 

c. Diare 

d. Ulkus 

e. Gastritis 

24. Berikut ini merupakan hasil akhir pencernaan zat makanan yang diserap 

oleh usus halus kecuali…. 

a. Protein diserap dalam bentuk asam amino 
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b. Vitamin diserap dalam bentuk air 

c. Amilum diserap dalam bentuk glukosa 

d. Lemak diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol 

e. Mineral diserap dalam bentuk garam mineral 

25. Dibawah ini adalah fungsi usus besar, kecuali….. 

a. Menyerap air dari makanan 

b. Mencerna hidrat arang menjadi disakarida 

c. Tempat tinggal bakteri coli 

d. Tempat feses 

e. Tempat mengasamkan makanan 

26. Budi sering mengelum kesakitan di perut setelah diperiksa dokter tenyata 

dia mengalami peradagan dinding lambung yang disebabkan oleh infeksi 

mekroorganisme tertentu atau kelebihan asam lambung. Gangguan 

pencernaan yang dialami budi adalah…. 

a. Diare 

b. Konstipasi 

c. Gastritis 

d. Ulkus 

e. Kolik 

27. Pencernaan makanan mekanis terjadi dalam…. 

a. Mulut 

b. Hati 

c. Usus halus 

d. Usus besar 

e. Anus 

28. Proses pencernaan yang terjadi di rongga mulut dapat berlangsung secara 

kimiawi dengan menggunakan enzim ptyalin sebagai katalisator. Zat yang 

dicerna oleh enzim tersebut adalah….. 

a. Vitamin 

b. Protein 

c. Lemak 

d. Karbohidrat 

e. Mineral 

29. Fungsi enzim tripsin adalah….. 

a. Mengubah zat tepung menjadi gula 

b. Mengaktifkan pepsin dan membunuh kuman 

c. Mengubah protein menjadi pepton 

d. Mengubah protein menjadi asam amino 

e. Mencerna kasein (protein susu) 

30. Setelah mengomsumsi makanan yang mengandung cabe ririn mengalami 

gangguan pencernaan berupa rasa nyeri pada perut. Gangguan tersebut 

yang dialami ririn dosebabkanm oleh….. 

a. Kolik 
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b. Ulkus 

c. Konstipasi 

d. Apendisitis 

e. Peritonis  
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No Indikator Soal Jawaban Kognitif 

1. Menjelaskan zat 

makanan fungsi 

dan pengertian 

sistem 

pencernaan 

manusia secara 

mekanik dan 

kimiawi 

Proses pengubahan molekul makanan yang besar 

menjadi molekul yang lebih kecil misalnya proses 

pengunyahan dalam mulut adalah proses pencernaan 

secara…. 

a. Mekanik  

b. Kimiawi 

c. Biologi 

d. Fisiologi 

Anatomi 

A C1 

  Bahan makanan yang sejak di dalam mulut telah 

mengalami pencernaan makanan secara kimiawi 

adalah…. 

a. Protein  

b. Lemak 

c. Vitamin 

d. Mineral 

a. Karbohidrat 

E C2 

  Pernyataan yang tepat mengenai hubungan antara jenis 

makanan, kandungan zat, dan fungsinya adalah….. 

  Jenis 

makanan 

Kandungan 

zat 

Fungsi 

A Susu  Glukosa  Menjaga 

keseimbangan 

tubuh 

B Tempe  Karbohidrat  Sumber energi 

C Sayuran  Vitamin  Sumber energi 

D Mentea  Lemak  Sumber energi 

utama 

E Ikan  Protein  Pertumbuhan 

dan 

perkembangan  

e.  

E C3 

  Agar makanan mudah dicerna, dalam pencernaan 

mekanik makanan dicampur enzim ptyalin yang 

terdapat di dalam….. 

a. Rongga mulut 

b. Kerongkongan 

c. Lambung 

d. Usus halus 

e. Usu besar 

A C4 

  Pencernaan makanan mekanis terjadi dalam…. 

a. Mulut 

b. Hati 

A C4 
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c. Usus halus 

d. Usus besar 

Anus 

  Bagian-bagian yang terdapat dalam rongga mulut adalah 

seperti berikut kecuali…. 

a. Gigi 

b. Lidah 

c. Kelenjar ludah 

d. Enzim 

e. Usus halus 

E C1 

  Organ-organ pada sistem pencernaan makanan manusia 

dapat dibedakan menjadi saluran pencernaan dan 

kelenjar pencernaan. Berikut ini, organ yang merupakan 

saluran pencernaan sekaligus kelenjar pencernaan 

adalah…. 

a. Pankreas dan hati 

b. Pankreas dan usus halus 

c. Lambung dan hati 

d. Lambung dan usus halus 

e. Mulut dan usus halus 

D C1 

2. Mengindentifikasi 

organ-organ 

sistem 

pencernaan 

manusia 

Berikut ini adalah fungsi lidah: 

1) Menghasilkan makanan agar terbebas dari 

penyakit 

2) Mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin 

3) Membantu mengaduk makanan dalam rongga 

mulut 

4) Mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh 

5) Membantu proses menelan makanan 

Fungsi lidah ditunjukan pada nomor…. 

a. 1 dan 2 

b. 1 dan 3 

c. 1 dan 5 

d. 3 dan 4 

e. 3 dan 5 

E C3 

  Bagian-bagian yang terdapat dalam rongga mulut adalah 

seperti berikut kecuali…. 

a. Gigi 

b. Lidah 

c. Kelenjar ludah 

d. Enzim 

e. Usus halus 

E C1 

  Fungsi utama usus halus adalah…. 

a. Penyerapan zat makanan 

b. Menghancurkan sisa makanan 

c. Mengeluarkan sisa-sisa makanan 

d. Membusukkan zat sisa pencernaan 

A C2 
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e. Mengatur kadar air sisa makanan 

  Apabila kita sedang makan, sebaiknya jangan banyak 

bicara agar tidak tersendak. Tesendak dapat terjadi 

karena…. 

a. Makanan tidak dapat terkunyah sampai halus 

b. Makanan ditelan lebih cepat 

c. Makanan kurang dikunyah 

d. Tenggorokan menjadi kering karena banyak 

bicara 

e. Ada sedikit makanan yang masuk ke dalam 

tenggorokan 

E C1 

  Berikut merupakan fungsi Eschericha coli di usus besar 

yaitu…. 

a. Mencerna zat makanan 

b. Membantu proses defekasi 

c. Mengatur kadar air di usus besar 

d. Membantu mengasamkan makanan 

e. Membusukkan sisa makanan dan menghasilkan 

vitamin K 

E C3 

  Perhatikan gambar sistem pencernaan berikut ini 

  
Bagian yang ditujukan tanda panah pada organ 

pencernaan menunjukkan tempat pengasil enzim…. 

a. Pepsinogen 

b. Erepsinogen 

c. Tripsinogen 

d. Sakarase  

e. Lactase  

E C3 

  Dibawah ini adalah fungsi usus besar, kecuali….. 

a. Menyerap air dari makanan 

b. Mencerna hidrat arang menjadi disakarida 

c. Tempat tinggal bakteri coli 

d. Tempat feses 

e. Tempat mengasamkan makanan 

B C3 
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3. Menjelaskan 

proses 

pencernaan 

manusia   

Yang dimaksud dengan pencernaan adalah…. 

a. Penyerapam makanan oleh epitel usus 

b. Penyerapan makanan di dalam usus 

c. Penyerapan enzim pencernaan untuk memecah 

zat-zat makanan 

d. Pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat 

diserap oleh usus 

e. Penghancuran makanan secara mekanik 

D C1 

  Urutan sistem pencernaan makanan pada manusia 

adalah…. 

a. Mulut-kerongkongan-usus halus-lambung-usus 

besar-anus 

b. Mulut-kerongkongan-lambung-usus besar-usus 

kecil-anus 

c. Mulut-kerongkongan-lambung-usus 12 jari-usus 

halus-anus 

d. Mulut-kerongkongan-lambung-usus halus-usus 

besar-anus 

e. Mulut-kerongkongan-lambung-usus halus-usus 

12 jari-usus besar-anus 

D C2 

 

 

 Gigi merupakan bagian sistem pencernaan yang 

berfungsi untuk mengunyah makanan hingga menjadi 

halus. Kemudian makanan di dorong oleh lidah masuk 

ke esophagus. Proses yang terjadi di esophagus 

adalah…. 

a. Makanan ditelan dan langsung menuju lambung 

b. Makanan diserap dan langsung menuju lambung 

c. Makanan dicerna dengan bantuan enzim, 

kemudian menuju lambung 

d. Makanan dicerna dengan bantuan enzim, 

kemudian menuju lambung 

e. Makanan diaduj terus-menerus hingga halus, 

kemudian menuju lambung 

C C3 
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  Berikut ini merupakan hasil akhir pencernaan zat 

makanan yang diserap oleh usus halus kecuali…. 

a. Protein diserap dalam bentuk asam amino 

b. Vitamin diserap dalam bentuk air 

c. Amilum diserap dalam bentuk glukosa 

d. Lemak diserap dalam bentuk asam lemak dan 

gliserol 

e. Mineral diserap dalam bentuk garam mineral 

B C2 

  Proses pencernaan yang terjadi di rongga mulut dapat 

berlangsung secara kimiawi dengan menggunakan 

enzim ptyalin sebagai katalisator. Zat yang dicerna oleh 

enzim tersebut adalah….. 

a. Vitamin 

b. Protein 

c. Lemak 

d. Karbohidrat 

e. Mineral 

D C2 

4. Mengidentifikasi 

enzim yang 

dihasilkan organ 

pencernaan 

Enzim yang dihasilkan oleh pankreas dan berfungsi 

merombak protein menjadi asam amino adalah…. 

a. Amilopsin 

b. Pepsin  

c. Renin 

d. Tripsin  

e. Kasein 

B C1 
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  Perhatikan tabel berikut: 

 Organ  Enzim Peran enzim 

1 Mulut  Ptialin Penguraian 

amilum 

2 Lambung  Renin  Menggumpalkan 

kasein susu 

3 Usus 

halus  

Tripsinogen  Penguraian 

protein menjadi 

pepton 

4 Pankreas  Erespsinogen  Maltosa menjadi 

glukosa 

5 Hati  Streapsin  Penguraian 

amilum menjadi 

glukosa 

Hubungan yang tepat untuk organ, enzim, dan peran 

enzim pada proses pencernaan dalam tabel tersebut 

adalah…. 

f. 1 dan 2 

g. 2 dan 3 
h. 2 dan 4 

i. 3 dan 4 

j. 3 dan 5 

 

A C2 

 

 

 Kelenjar pankreas mengandung enzim yang 

mencerna…. 

a. Protein dan lemak 

b. Protein dan karbohidrat 

c. Lemak dan karbohidrat 

d. Vitamin dan mineral 

e. Protein, lemak dan karbohidrat 

E C2 

  Perhatikan gambar berikut ini!  

Nama 

enzim 

Nama 

bahan 

Hasil 

pengolahan 

(1) Protein Asam amino 

Amilase (2) Gula 

Lipase Lemak (3) 

Pernyataan yang sesuai dengan urutan (1) ,(2), 

dan (3) adalah…. 

f. Renin,amilum dan glukosa 

B C2 
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g. Pepsin,amilum, asam lemak dan gliserol 

h. Renin,karbohidrat dan asam lemak 

i. Tripsin, amilum, asam lemak dan gliserol 

j. Ptalin,amilum dan glukosa 

 

  Dibawah ini adalah fungsi asam lambung, kecuali….. 

a. Melarutkan zat kapur 

b. Mengaktifkan enzim pepsinogen 

c. Mangaktifkan lipase 

d. Merangsang produksi hormone kolesistokinin 

e. Membunuh kuman-kuman yang masuk 

E C3 

5. Menjelaskan 

kelainan/ 

gangguan yang 

terjadi pada 

sistem 

pencernaan 

manusia  

Gangguan sistem pencernaan yang disebabkan oleh 

infeksi pada dinding colon yang ditandai dengan 

peristiwa keluarnya feses dalam bentuk encer adalah…. 

a. Kolik 

b. Konstipasi 

c. Diare 

d. Ulkus 

e. Gastritis 

C C1 

  Serat makanan tidak ikut dicerna oleh tubuh, tetapi 

memiliki banyak fungsi kecuali…. 

a. Menjadikan makanan dapat bertahan lama dalam 

lambung 

b. Membantu feses menjadi lunak sehingga dapat 

mencegah konstipasi (sembelit) 

c. Melindungi tubuh dari bahaya kanker usus 

d. Memacu produksi enzim-enzim pencernaan 

e. Merangsang aktivitas saluran pencernaan 

makanan agar pengeluaran feses teratur 

A C3 

  Ayu mengalami gangguan pencernaan dengan gejala 

sulit nbuang air besar. Gangguan yang dialami ayu 

disebbakan oleh…. 

a. Kolik 

b. Diare 

c. Konstipasi 

d. Apendisitis 

e. Peritonis 

C C4 
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  Seorang anak harus menjalani operasi untuk 

pemotongan pada umbai cacingnya dikarenakan terjadi 

peradangan yang disebabkan oleh infeksi bakteri. 

Gangguna pencernaan yang ditandai dengan pada 

peradangan pada umbai cacing disebut….. 

a. Kolik 

b. Konstipasi 

c. Gastritis 

d. Apendiksitis 

e. Diflagia 

D C2 

  Setelah mengomsumsi makanan yang mengandung cabe 

ririn mengalami gangguan pencernaan berupa rasa nyeri 

pada perut. Gangguan tersebut yang dialami ririn 

dosebabkanm oleh….. 

a. Kolik 

b. Ulkus 

c. Konstipasi 

d. Apendisitis 

e. Peritonis 

A C2 

  Budi sering mengelum kesakitan di perut setelah 

diperiksa dokter tenyata dia mengalami peradagan 

dinding lambung yang disebabkan oleh infeksi 

mekroorganisme tertentu atau kelebihan asam lambung. 

Gangguan pencernaan yang dialami budi adalah…. 

a. Diare 

b. Konstipasi 

c. Gastritis 

d. Ulkus 

e. Kolik 

C C2 
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LAMPIRAN D ANALISIS DATA  

Tests of Normality 

 

Kelas 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

hasil belajar pretest MIA 3 ,103 30 ,200
*
 ,929 30 ,047 

posttest MIA 3 ,152 30 ,076 ,928 30 ,042 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 
 

Test of Homogeneity of Variances 

hasil belajar   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2,095 1 58 ,153 

 

 

Descriptive Statistics 

 

N Range Minimum Maximum Mean Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

pretest mia 3 30 54 23 77 39,23 2,307 159,633 

posttest mia 3 30 30 63 93 81,10 1,616 78,369 

Valid N (listwise) 30       

 

 

 

Descriptive Statistics indra 

 

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Kurtosis 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error 

pretest ipa 1 30 23 77 39,23 12,635 1,254 ,833 

posttest ipa 1 30 63 93 81,10 8,853 -,873 ,833 

Valid N (listwise) 30       

 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Pre Test MIA 3 39,23 30 12,635 2,307 
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Post Test MIA 3 81,10 30 8,853 1,616 

 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Pre Test MIA 3 & Post Test MIA 3 30 ,517 ,003 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-tailed) 

Mean Std. Deviation Std. Error Mean 95% Confidence Interval of the Difference 

Lower Upper 

P

a

i

r

 

1 

Pre Test MIA 3 - Post Test MIA 3 -41,867 11,057 2,019 -45,995 -37,738 -20,739 29 ,000 
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LAMPIRAN E HASIL BELAJAR 

 

No Nama  Nilai   

  Benar Benar Pretest Posttest 

1 ADITYA PUTRA S 13 25 43 83 

2 ADRIAN 12 24 40 80 

3 ADRIAN FAHRUL 11 28 37 93 

4 AGUNG HERAWAN 11 28 37 93 

5 AHMAD HAEDAR 10 24 33 80 

6 ANDI SITI KHADIJA 14 26 47 87 

7 ANDINI AULIA BADARA 7 21 23 70 

8 ANDRE WAHYUDI 9 26 30 87 

9 ANNISA MAQFIRLI 13 20 43 67 

10 ARNITA 8 20 27 67 

11 ASHARI AWAL 15 28 50 93 

12 ASRUL RAMADHAN 14 27 47 90 

13 ASTRI RAMADHANI R 14 25 47 83 

14 AZZAHRA REFASYA YUDA 10 26 33 87 

15 DEWI ANGGRAINI 14 23 47 77 

16 DWI ATIQA 7 21 23 70 

17 ERLANGGA M 17 27 57 90 

18 ESA NURCAHYA ZF 11 22 37 73 

19 FADHILA ANNISA 9 22 30 73 

20 FAUZIA NUR REZKI 17 25 57 83 

21 KASMAWATI 12 25 40 83 

22 MAWADDA MARAHMA 12 26 40 87 

23 NUR AHDIYAH RIDAL 23 27 77 90 

24 NUR HIKMA 7 20 23 67 

25 NUR ZALSABILA 17 24 57 80 

26 PUTRI KHAFIDZTA 7 24 23 83 

27 RAHMAD HIDAYAT 13 26 43 87 

28 RISDAYANTI 9 23 30 77 

29 SYAIFUR RIJAL 7 19 23 63 

30 SYAMSINAR 10 27 33 90 
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