
ABSTRAK

Maeri parasitologi m€rupakan salah satu nateri pelajaran biologi unhrk siswa
SMA kelas X ftelas l0). Parasitologi salah satu cabang ilmu biologi yang
mempelajari parasit dan semua yang berhubungan dengan parasit. proses pembelajaran
mara pelajaran biologi saat ini dilakukan secara man'al dimana grnu menyampaikan
materi dengan menggunakan papan nrlis dan buku panduan, sedangkan siswa mendengar
penjelasan dari guru dan menbaca dari buku Berdasa&an tanya-jawab de,ngan siswa
SMA kelas X diperoleh basil yang menyatakan bahua siswa merasa kesulitan dalam
memvisualisasikan maieri parasitologi khususnya tentang daur hidup parasit karena tidak
semua daur hidup parasit yang dibahas pada buku disertai dengan gambar. selain itu
siswa juga mengalami kesulitan dalam menghafalkan trnma latin dan ciri-ciri umum
pamsit s€rta soal-soal evalu"si yang ada di buku tidak semua disertai kunci jawaban yang
benar beserta penjelasannya.

mengatasi p€rmasalalnn tersebut makr dibuat perangkal ft,nak
pembelajaran tentang parasitologi untuk siswa sMA. Tujuan dari p"rouuuru" perangkat
lunak ini adalah untuk membantu sisrva dalam mempelqiari materi parasitoloi. ui".i
parasitologi yang dibahas dalam per:angkat lunak id aaaan rutyneminoes,
Nemathelninthes, dan Protozoa Pernbahasan materi diberikan secara bertahap dan
disajiLan dalam bentuk toori berupa teks dso suara disertai gambar animasi. Selain itu
perangkat lunak ini juga berisi soal evaluasi, karnus datg dan permaixan. Soat evaluasi
yang diberikan dalam bentuk soal eval .-si pilihan gianda soal evaluasi sebabakibat dan
soal evaluasi jodobkan. sedangkan permainan yang diberikan daram bentuk p.#"-
tebak kat4 permainan tebak ciri, dan permainan *-Uug*.

Dari basil verifikasi didapatkan bahwa peeangkar lunak ini telah bebas dari
kesdahan setelah dilakukan uji coba beberapa kali. s*dur".ka" tanya-jawab yang telah
dilakukan pda siswa SMA kelas x hasl vaiaasi yang diperoleh adal"i p""-&ir-rt
ini dapat membantu siswa dalem mempetaiari matoi parasitotogi.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah perangkat hrnat< aapat membant'siswa
dalam mempelqiari materi parasitologi dan dapat nenyajikan materi-dengan pembahasan

ry.. rlb materi dengan jelas. Saran yaog diberikan unt* pengemuangan iebih lanjrl
adalah mareri paaa perangr* lrmak pembelqiaran parasitologi a"p"t airt*rpi deng;
materi lain sesuai dengan mata pelajaran biologi beserta 

-gar;bar a* -*iina"i 
frlu
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