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ABSTRAK
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN
BERBASIS MICROSOFT POWERPOINT MATA PELAJARAN IPA
MATERI PEREDARAN DARAH MANUSIA UNTUK SISWA KELAS V
SD KANISIUS JETISDEPOK
Y. Johan Astuti
Universitas Sanata Dharma
2017
Penelitian ini dilatarbelakangi karena kurangnya media saat proses
pembelajaran di kelas. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui langkahlangkah pengembangan produk dan mengetahui kualitas produk berupa media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint.
Jenis penelitian ini yaitu pengembangan. Pengembangan media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint ini menggunakan prosedur
pengembangan yang dikemukakan oleh Borg and Gall yaitu 1) potensi dan
masalah, 2) pengumpulan data, 3) desain produk, 4) validasi desain, 5) revisi
desain, 6) uji coba produk, 7) revisi produk, 8) uji coba pemakaian, 9) revisi
produk. Subyek penelitian ini adalah 34 siswa SD Kanisius Jetisdepok. Teknik
analisis data yang dilakukan yaitu wawancara dan kuesioner dengan
menggunakan data kualitatif dan kuantitatif.
Validasi Media Pembelajaran Berbasis Microsoft Powerpoint berpedoman
pada empat aspek, yaitu (1) aspek konten atau isi, (2) aspek tampilan (3) aspek
bahasa (4) aspek penggunaan dan penyajian. Hasil validasi dari dua ahli media
Pembelajaran Berbasis Microsoft Powerpoint menghasilkan rata-rata 3,56 dan
2,87. Hasil validasi dari dua guru kelas V SD menghasilkan rata-rata 4,00 dan
3,53. Berdasarkan keempat validator dihasilkan rerata 3,49 dengan kriteria
“Sangat Baik”. Dengan demikian, media pembelajaran berbasis Microsof
Powerpoint mata pelajaran IPA materi Peredaran Darah Manusia untuk siswa
kelas V SD Kanisius Jetisdepok yang dikembangkan memiliki kualitas baik dan
sudah layak digunakan sebagai media dalam proses pembelajaran.
Kata kunci: Media Pembelajaran, Microsoft Powerpoint, IPA, Sistem Peredaran
Darah
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ABSTRACT
THE DEVELOPMENT ON LEARNING MEDIUM
UTILIZING MICROSOFT POWERPOINT IN THE LEARNING OF 5TH GRADE
ON “HUMAN BLOOD STREAM” OF THE NATURAL SCIENCE SUBJECT
IN KANISIUS ELEMENTARY SCHOOLD JETISDEPOK

Y. Johan Astuti
Sanata Dharma University
2017
This research is conducted because of the lock of media during the
learning process in the classroom. The purpose of the research is to know the
steps of product development and know the quality of the product in the from of
learning media based on Microsoft Powerpoint.
The type of this research is the development. The development of learning
media based on Microsoft Powerpoint using the prosedure of development
proposed by Borg and Gal, such as, 1) potential and problems, 2) collecting data,
3) product design, 4) design validation, 5) revision of the design, 6) product
testing, 7) product revision, 8) trial use, 9) product revision. The subject of this
research was thirty-four students of Kanisius Jetisdepok Primary School. Data
analysis techniques, such as interviews and questionnaires using qualitative and
quantitative data.
The validation of learning media based on Microsoft Powerpoint arranged
by the four aspects, such as, 1) aspects of the content, 2) aspects of the display, 3)
aspects of language, 4) aspects of the use and the presentation. The validation
result from two experts learning media based on Microsoft Powerpoint produce
on average of 3,56 and 2,87. The validation result from the two of 5 th grade
teachers earns an average of 4,00 and 3,53. Based on the fourth validator, the
result produces on average 3,49 with the criteria “Very Good”. Thus, Learning
Medium Utilizing Microsoft Powerpoint in the Learning Of 5th Grade on “Human
Blood Stream” of The Natural Science Subject in Kanisius Elementary Schoold
Jetisdepok has good quality and is feasible for use as a medium in the learning
process.
Key words: Learning Medium, Microsoft Powerpoint , natural science (IPA, Ilmu
Pengetahuan Alam), human blood stream.
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BAB 1
PENDAHULUAN
Bab I ini membahas mengenai 6 hal yaitu latar belakang, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, spesifikasi
produk yang dikembangkan.
1.1 Latar Belakang
Pendidikan dari masa ke masa terus mengalami perubahan, sehingga
akan

menciptakan

perkembangan

manusia

zaman

yang

berkualitas

secara global.

dan mampu menghadapi

Pembelajaran yang menarik

erat

kaitannya dengan perkembangan teknologi komunikasi yang semakin maju
dan

berpengaruh

terhadap

berlangsungnya

pendidikan.

Pendidikan dan

pengetahuan yang berkembang yaitu IPA (Ilmu Pengetahuan Alam).
Samatowa (2011: 3) menyatakan bahwa IPA atau science dapat
disebut sebagai ilmu tentang alam.

Ilmu yang mempelajari peristiwa-

peristiwa yang terjadi di alam. Pembelajaran IPA yang ideal memuat
berberapa unsur yaitu: pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Unsur-unsur
ini memiliki keterkaitan bahwa pendidik perlu menggunakan media sebagai
tujuan mencapai pembelajaran yang efektif dan efisien.
Proses pembelajaran IPA yang efektif dan efisien adalah dengan
melakukan pengamatan dari gejala-gejala alam yang ada dan melakukan
pencobaan dari hasil pengamatan yang sudah dilakukan dengan menggunakan
suatu media. Kegiatan ini dapat membantu siswa

terutama dalam belajar,
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menimbulkan suasana belajar yang menyenangkan, dan tercapainya proses
belajar pada peserta didik. Samatowa juga mengatakan bahwa mempelajari
IPA tidak sekedar menghafal. Jika menggunakan metode menghafal maka
siswa tidak memahami betul materi yang disampaikan. Salah satu materi IPA
yang sulit yaitu tentang materi peredaran darah manusia.
Yousnelly (2010: 21) menyatakan bahwa sistem peredaran darah
memiliki fungsi utama yaitu mengedarkan darah dari jantung ke seluruh
tubuh serta mengangkut balik darah dari seluruh tubuh ke jantung. Ketika
siswa belajar tentang materi peredaran darah manusia, siswa akan merasa
kesulitan dalam belajar mengetahui proses peredaran darah karena berada di
dalam tubuh manusia. Proses peredaran darah yang terjadi tidak dapat dilihat
secara nyata, sehingga siswa membutuhkan media konkret dalam belajar.
Piaget (dalam Iskandar, 2001: 27-29) menyatakan bahwa perkembangan
siswa dalam memahami materi dengan menggunakan media ini berada pada
tahap operasional konkret dimana siswa belum mempunyai pemikiran yang
abstrak dan masih membutuhkan media pembelajaran yang nyata. Tahap
perkembangan operasional konkret ini berada di umur 6-11 tahun. Usia ini
adalah usia anak sekolah dasar. Pada tahap operasional konkret ini perlu bagi
pendidik untuk menggunakan media yang konkret dalam kegiatan belajar.
Hal tersebut dapat diketahui dengan jelas melalui kegiatan observasi dan
wawancara yang dilakukan kepada guru kelas dan dua orang siswa sekolah
dasar.
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Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh
peneliti pada tanggal 28 Juli 2016 di SD Kanisius Jetisdepok dengan Ibu
VVE selaku guru kelas V SD Kanisius Jetisdepok, Ibu VVE mengatakan
bahwa dalam mata pelajaran IPA kelas V semester I terdapat beberapa
kendala yang dialami siswa dalam belajar. Kendala tersebut diantaranya
adalah (1) Materi IPA tentang peredaran darah manusia, siswa tidak bisa
mengamati secara langsung objek yang dijelaskan (2) banyak istilah asing
yang sulit dihafalkan (3) materi yang sangat banyak, membuat siswa kesulitan
memahami materi. Media yang sering digunakan guru dalam mengajar seperti
gambar, papan tulis dan buku pelajaran. Media yang digunakan ini cenderung
membuat siswa merasa bosan dalam belajar, ramai di dalam kelas, proses
pembelajaran terlihat pasif dan siswa kurang memahami materi pelajaran. Ibu
VVE mengatakan bahwa penggunaan media berbasis Microsoft Powerpoint
dalam proses pembelajaran sangat bagus. Kendalanya adalah (1) Sekolah
sudah memiliki fasilitas, namun belum menerapkan media tersebut di dalam
proses pembelajaran. (2) Keterbatasan waktu dan minimnya pengetahuan
guru tentang media berbasis Microsoft Powerpoint.
Penjelasan dari Ibu VVE ini, diperkuat dengan wawancara yang
dilakukan kepada dua siswa pada tanggal 28 Juli 2016 terkait dengan media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint. Keduanya mengatakan bahwa
guru belum pernah menggunakan media powerpoint dalam pembelajaran.
Media yang sering digunakan dalam pembelajaran yaitu gambar, buku, dan
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papan tulis. Oleh karena itu perlu bagi pendidik untuk bisa menggunakan
media menarik sebagai perantara siswa dalam belajar.
Sukiman (2012: 29) mengatakan bahwa media pembelajaran adalah
segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim
kepada penerima. Hal ini dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan
minat serta kemampuan siswa sehingga proses belajar terjadi dalam rangka
mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Melalui media pembelajaran,
siswa dapat mudah menerima informasi dan dapat memahami dengan jelas
informasi yang disampaikan.
Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, dapat
disimpulkan

bahwa

pendidik

sangat membutuhkan media pembelajaran

menarik yang dapat membantu siswa dalam memahami materi. Melihat
adanya masalah tersebut,
penelitian

yang

relevan

serta didukung dengan hasil rata-rata pada
berdasarkan

penelitian

Nurlatifah

(2015),

menunjukkan bahwa hasil rata-rata siswa dari pretest ke posttest mengalami
peningkatan

setelah

memahami

materi

dengan

menggunakan

media

powerpoint. Maka peneliti mengembangkan Media Pembelajaran Berbasis
Microsoft Powerpoint Mata Pelajaran IPA Materi Peredaran Darah Manusia
untuk Siswa Kelas V SD Kanisius Jetisdepok. Materi-materi dalam Peredaran
Darah Manusia sangat menarik untuk diajarkan menggunakan media berbasis
Microsoft Powerpoint dan dapat membantu siswa dalam memahami materi,
karena proses peredaran darah yang ada di dalam tubuh manusia dapat dilihat
melalui tayangan video.

4

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, maka rumusan masalah
yang akan dibahas dalam penelitian pengembangan ini adalah:
1.2.1

Bagaimana langkah-langkah pengembangan produk berupa Media
Pembelajaran Berbasis Microsoft Powerpoint Mata Pelajaran IPA
Materi Peredaran Darah Manusia untuk Siswa Kelas V SD Kanisius
Jetisdepok?

1.2.2

Bagaimana kualitas produk Media Pembelajaran Berbasis Microsoft
Powerpoint Mata Pelajaran IPA Materi Peredaran Darah Manusia
untuk Siswa Kelas V SD Kanisius Jetisdepok?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai
melalui penelitian ini yaitu:
1.3.1

Mendeskripsikan

langkah-langkah

pengembangan

produk

Media

Pembelajaran Berbasis Microsoft Powerpoint Mata Pelajaran IPA
Materi Peredaran Darah Manusia untuk Siswa Kelas V SD Kanisius
Jetisdepok.
1.3.2

Mendeskripsikan

kualitas

produk

Media

Pembelajaran

Berbasis

Microsoft Powerpoint Mata Pelajaran IPA Materi Peredaran Darah
Manusia untuk Siswa Kelas V SD Kanisius Jetisdepok.
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1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini sekiranya dapat bermanfaat bagi semua orang. Adapun
manfaat atau pentingnya penelitian ini yaitu:
1.4.1

Bagi Mahasiswa
a. Memiliki pengetahuan tentang jenis penelitian R&D.
b. Memiliki

pengalaman

mengembangkan

melakukan

Media

penelitian

Pembelajaran

R&D

Berbasis

dalam

Microsoft

Powerpoint Mata Pelajaran IPA Materi Peredaran Darah Manusia
untuk Siswa Kelas V SD Kanisius Jetisdepok.
c. Memiliki

produk

media

pembelajaran

berbasis

Microsoft

Powerpoint untuk digunakan dalam pembelajaran di masa yang
akan datang.
1.4.2

Bagi Guru
a. Memiliki salah satu jenis pembelajaran Microsoft Powerpoint yang
dapat digunakan atau dikembangkan dalam proses pembelajaran.
b. Mengetahui peran atau pentingnya media pembelajaran berbasis
Microsoft Powerpoint untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
d. Memiliki inspirasi terkait dengan penelitian R&D dan memperoleh
contoh media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint Mata
Pelajaran IPA Materi Peredaran Darah Manusia untuk Siswa Kelas
V SD Kanisius Jetisdepok.
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1.4.3

Bagi Siswa
a. Memiliki pengalaman belajar menggunakan media pembelajaran
Microsoft Powerpoint.
b. Mengalami variasi kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan
bermakna

sehingga

dapat

memperoleh

prestasi belajar yang

memuaskan, khususnya dengan penggunaan media pembelajaran
IPA berbasis Microsoft Powerpoint.
1.4.4

Bagi Sekolah
a. Memiliki

contoh

Media

Pembelajaran

Berbasis

Microsoft

Powerpoint Mata Pelajaran IPA Materi Peredaran Darah Manusia
untuk Siswa Kelas V SD Kanisius Jetisdepok.
b. Memiliki bahan media pembelajaran tambahan terkait dengan
penelitian R&D khususnya dalam upaya untuk mengembangkan
Media

Pembelajaran

Berbasis

Microsoft

Powerpoint

Mata

Pelajaran IPA Materi Peredaran Darah Manusia untuk Siswa Kelas
V SD Kanisius Jetisdepok.
1.4.5

Bagi Universitas
Memiliki bahan
penelitian

bacaan

tambahan

perpustakaan

R&D khususnya dalam upaya untuk

terkait

dengan

mengembangkan

Media Pembelajaran Berbasis Microsoft Powerpoint Mata Pelajaran
IPA Materi Peredaran Darah Manusia untuk Siswa Kelas V SD
Kanisius Jetisdepok.
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1.5 Definisi Operasional
Untuk

mencegah

terjadinya

kesalahan

penafsiran,

berikut

peneliti

paparkan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini.
1.5.1

Media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyalurkan
pesan dari pengirim kepada penerima pesan yang berupa informasi,
sehingga dapat menarik perhatian siswa dalam proses pembelajaran
menjadi aktif dan efektif.

1.5.2

Fungsi dan

manfaat

media

adalah

sebagai alat

bantu dalam

menyampaikan informasi dengan tujuan untuk menarik perhatian
siswa dalam belajar dan memunculkan antusias siswa dalam belajar.
1.5.3

Microsoft Powerpoint adalah program aplikasi yang digunakan untuk
menyajikan informasi berupa presentasi yang disusun dengan menarik
dan interaktif.

1.5.4

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau sains adalah segala sesuatu yang
bersifat

konseptual

atau

nyata

yang

dapat

diamati

dan

dieksperimentasikan yang didasarkan pada konsep manusia berkenaan
dengan alam.
1.5.5

Sistem peredaran darah adalah bagian atau alat yang berfungsi untuk
mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan mengangkut
kembali darah dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung.
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1.6 Spesifikasi Produk yang Dikembangkan
1.6.1

Pengembangan media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint ini
mengacu pada kurikulum KTSP atau 2006. Penelitian yang digunakan
adalah pada mata pelajaran IPA materi peredaran darah pada manusia.
Media powerpoint yang telah dibuat bersifat interaktif dipadukan
dengan video dan telah memuat komponen sebagai berikut:
1.6.1.1

Slide identitas media
1.

1.6.1.2

1.6.1.3

Nama/judul media

Slide pembukaan yang berisi:
1.

Petunjuk

2.

Standar Kompetensi

3.

Kompetensi Dasar

4.

Indikator

Slide Isi
1.

Slide lagu

2.

Slide materi pembelajaran.

3.

Slide gambar dan bagian-bagiannya.

4.

Slide video terkait pembelajaran.

5.

Slide kuis yang harus dikerjakan siswa.

6.

Slide gambar dan pembahasan materi selanjutnya.

7.

Slide mind map

8.

Slide video

9.

Slide pertanyaan evaluasi.
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10. Slide

kunci jawaban

dan

pembahasan

dari soal

pertanyaan.
1.6.1.4

Slide penutup yang berisi:
1.

Slide ucapan terima kasih

2.

Slide daftar referensi

3.

Slide biodata penulis

1.6.2

Media powerpoint dapat dipresentasikan untuk siswa kelas V SD.

1.6.3

Media powerpoint dapat dioperasikan oleh pendidik atau guru.

1.6.4

Media powerpoint didesain dengan tampilan atau background yang
menarik dan penuh warna.

1.6.5

Media

powerpoint

menggunakan

powerpoint

dibuat

simbol

untuk

mengoperasikan

media.
1.6.6

Media

dengan

menggunakan

bahasa

yang

sederhana dan mudah dipahami.
1.6.7

Media

powerpoint

disusun

dengan

memperhatikan

keutuhan

perkembangan siswa yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor.
1.6.8

Media powerpoint ini berisi materi tentang Peredaran Darah Manusia.

1.6.9

Media powerpoint dibuat sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

1.6.10 Media powerpoint disusun berdasarkan kurikulum KTSP atau 2006.
1.6.11 Media powerpoint yang disusun untuk membangkitkan antusias dan
semangat siswa dalam proses pembelajaran dengan menampilkan
gambar dan video-video yang mendukung proses pembelajaran.
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1.6.12 Gambar digunakan untuk menarik perhatian siswa, dan memperjelas
pemahaman siswa tentang materi yang disajikan.
1.6.13 Video yang disajikan dapat membantu siswa memperjelas materi yang
telah diunduh dari internet.
1.6.14 Video dalam media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint
dapat diputar melalui aplikasi Media Player Clasic dan KM Player.
1.6.15 Lagu yang digunakan dapat membangkitkan antusias siswa dalam
belajar dan mengetahui materi yang akan dipelajari.
1.6.16 Media powerpoint dibuat dengan program Microsoft Office pada
aplikasi Microsoft Powerpoint 2010 dan khusus dioperasikan di
Microsoft Powerpoint 2010.
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BAB II
LANDASAN TEORI

Bab II ini berisi kajian pustaka, penelitian yang relevan, kerangka berpikir,
dan pertanyaan penelitian. Kajian pustaka berisi teori-teori yang mendukung
dalam penelitian.
2.1 Kajian Pustaka
2.1.1

Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget
Iskandar (2001: 27-29) mengatakan bahwa Piaget memandang
perkembangan intelektual berdasarkan perkembangan struktur kognitif.
Semua anak melewati setiap tahap tersebut secara hirarki, artinya anak
tidak dapat melompati suatu tahap tanpa melaluinya. Piaget dan kawankawan mengidentifikasikan empat tahap perkembangan kognitif anak-anak
seperti berikut ini:
2.1.1.1 Sensorimotor (0-2 tahun)
Anak:
1.

Anak mengadaptasi dunia luar melalui perbuatan.

2.

Pada awalnya belum mengenal bahasa atau cara lain untuk
memberi label pada obyek atau perbuatan.

3.

Tak mempunyai cara-cara untuk memberi arti terhadap sesuatu
dan tidak berpikir tentang dunia luar.
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4.

Diakhir tahap ini telah sampai pada pembentukan struktur
kognitif sementara untuk mengkoordinasikan perbuatan dalam
hubungannya terhadap benda, waktu, ruang dan kausalitas.

5.

Mulai

mempunyai/mengenal

bahasa

untuk

memberi label

terhadap benda atau perbuatan.
2.1.1.2 Pra Oprasional (2-7 tahun)
Anak:
1.

Mulai meningkatkan kosa kata.

2.

Membuat penilaian berdasarkan persepsi bukan pertimbangan
konseptual.

3.

Mengelompokkan benda-benda berdasarkan sifat-sifat.

4.

Mulai memiliki pengetahuan unik mengenai sifat-sifat benda
dan mulai memahami tingkah laku dan organisme di dalam
lingkungannya.

5.

Tidak berpikir tentang bagian-bagian dan keseluruhan secara
serentak.

2.1.1.3 Operasi Konkret (6-11 atau 6-12 tahun)
Anak:
1.

Mulai memandang dunia secara obyektif bergeser dari satu
aspek situasi ke aspek lain secara reflektif dan memandang
unsur-unsur kesatuan secara serempak.
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2.

Mulai berpikir secara operasional, misalnya kelompok elemen
menjadi satu kesatuan yang utuh dan dapat melihat hubungan
elemen dengan kesatuan/keseluruhan secara bolak-balik.

3.

Mempergunakan

cara

berpikir

operasional

untuk

mengklasifikasikan benda-benda menggunakan media konkret.
4.

Membentuk
aturan,

dan

prinsip

mempergunakan
ilmiah

sederhana,

keterhubungan
dan

aturan-

mempergunakan

hubungan sebab akibat.
5.

Memahami konsep substansi, volume zat cair, panjang, lebar,
luas dan berat.

2.1.1.4 Operasi Formal (11-14 tahun dan seterusnya)
Anak:
1.

Mempergunakan pemikiran tingkat yang lebih tinggi yang
terbentuk pada tahap sebelumnya.

2.

Membentuk

hipotesis,

melakukan

penyelidikan/penelitian

terkontrol, dapat menghubungkan bukti dan teori.
3.

Dapat bekerja dengan ratio, proporsi dan probalitas.

4.

Membangun dan memahami penjelasan yang rumit mencakup
rangkaian deduktif dan logika.

Tahap perkembangan siswa dalam penelitian ini berada pada tahap
operasional konkret. Suparno (2001: 70) menyatakan bahwa tahap
operasional
berdasarkan

konkret
apa-apa

tetap
yang

ditandai dengan
kelihatan

nyata/

adanya
konkret.

sistem operasi
Anak

masih

14
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menerapkan logika berpikir pada barang-barang yang konkret, belum
bersifat abstrak apalagi hipotesis. Piaget (dalam Dimyati dan Mudjiono,
2011:14) menyatakan bahwa pada tahap operasional konkret anak masih
cenderung sulit untuk berpikir abstrak, serta masih memerlukan gambaran
konkret atau media pembelajaran yang nyata agar dapat memecahkan
suatu persoalan-persoalan. Piaget (2001:69) mengatakan bahwa tahap
operasi konkret dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran yang
didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang logis. Tahap operasi konkret
ini berada di umur 6-11 tahun. Usia ini adalah usia anak sekolah dasar.
Anak sudah memperkembangkan operasi-operasi logis. Operasi itu bersifat
reversibel, artinya dapat dimengerti dalam dua arah, yaitu suatu pemikiran
yang dapat dikembalikan kepada awalnya lagi. Pada tahap ini yang paling
menonjol adalah kemampuan anak untuk mengurutkan (seriasi) dan
mengklasifikasikan obyek. Pada tahap ini anak masih membutuhkan media
yang konkret dan jelas.
2.1.2 Media pembelajaran
Triwidaryati (2014: 17) menyatakan bahwa kata media merupakan
bentuk jamak dari kata medium yang berasal dari bahasa Latin. Medium
dapat didefinisikan sebagai perantara atau pengantar (Sanjaya, 2010: 204).
Media merupakan salah satu komponen komunikasi,

yaitu sebagai

pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan (Criticos dikutip
Santyasa, 2007: 3). Sementara itu, Asosiasi Teknologi dan Komunikasi
Pendidikan

(Association

of

Education

and

Communication
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Technology/AECT) mendefinisikan media sebagai segala bentuk dan
saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi.
Sukiman (2012: 29) menyatakan bahwa media pembelajaran adalah segala
sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim
kepada penerima sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan
minat serta kemampuan siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar
terjadi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa, media pembelajaran merupakan alat
yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima
pesan yang berupa informasi, sehingga dapat menarik perhatian siswa
dalam proses pembelajaran menjadi aktif dan efektif. Salah satu media
pembelajaran

yang

dapat

menarik

perhatian

siswa

yaitu

media

pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint.
2.1.3 Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran
Akbar (2013: 119) menyatakan bahwa secara umum fungsi media
adalah alat bantu penyampai pesan pembelajaran. Live dan Lepts (dalam
Sumanto, 2012: 58) mengemukakan fungsi media visual, diantaranya
yaitu:

(1)

fungsi

atensi,

yakni

menarik

perhatian

siswa

untuk

berkonsentrasi pada isi pelajaran; (2) fungsi afeksi, yakni menciptakan
perasaan senang siswa; dan (3) fungsi kognisi, yaitu alat bantu memahami
dan mengingat informasi.
Arsyad
media,

yaitu

(dalam Sumanto,
(1) memperjelas

2012: 29) mengidentifikasi manfaat
penyajian pesan dan informasi; (2)
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meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga menimbulkan
motivasi belajar dan interaksi secara langsung; (3) mengatasi keterbatasan
indra, ruang, dan waktu; dan (4) memberikan kesamaan pengalaman
belajar peserta didik.
Usman (2006: 72) juga menjelaskan manfaat lain dari media yaitu:
(a) dapat menarik minat siswa dalam belajar dan; (b) mendorong siswa
untuk bertanya dan berdiskusi.
Berdasarkan uraian dari para ahli dapat disimpulkan bahwa fungsi
dan manfaat media adalah sebagai alat bantu dalam menyampaikan
informasi dengan tujuan untuk menarik perhatian siswa dalam belajar dan
memunculkan antusias siswa dalam belajar.
2.1.4

Prinsip

Pemilihan

Media

Pembelajaran

Berbasis

Microsoft

Powerpoint
Pembuatan

media

presentasi

powerpoint

interaktif

biasanya

dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Media powerpoint
interaktif dikatakan baik apabila telah memenuhi prinsip atau kualitas
media pembelajaran.
Beberapa prinsip dalam memilih media pembelajaran berikut ini
(diadaptasi dari Setyosari 2010: 136 dan Akbar 2013: 211):
1.

Kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran.
Media

pada

dasarnya

adalah

alat

bantu penyampai pesan

pembelajaran yang mengarah pada tujuan pembelajaran. Ketika
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seorang pendidik memilih media, tujuan pembelajaran hendaknya
menjadi pertimbangan utama.
2.

Kesesuaian dengan karakteristik siswa.
Setiap

tahap

perkembangan

manusia

memiliki

ciri

khas.

Ketertarikan anak usia dini terhadap media seperti benda, orang,
peristiwa, suasana, dan lainnya berbeda dengan anak-anak usia SD,
SMP, SMA, dan mahasiswa. Ketika media tersebut dimanfaatkan,
pertimbangan kesesuaian media dengan karakteristik perkembangan
anak menjadi sangat penting.
3.

Dapat menjadi sumber belajar.
Sumber belajar di sini mengacu pada substansi media (benda,
orang, peristiwa, suasana, dan lain-lain sekaligus dapat dimanfaatkan
sebagai alat bantu. Ada kala suatu benda dapat dijadikan alat bantu
penyampai pesan, tetapi substansi bendanya tak terkait dengan materi
pelajaran. Idealnya kedua hal itu bersatu.

4.

Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan media.
Efisiensi terkait dengan waktu, tenaga, dan biaya sedangkan
evektivitas terkait dengan kemampuan media sebagai alat bantu
pencapaian tujuan pembelajaran. Kelayakan pemilihan media dengan
tenaga, waktu, biaya, juga dipertimbangkan dengan baik. Media yang
baik mampu mencapai tujuan pembelajaran yang sangat efisien.
Media yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang baik berarti
media tersebut efektif.
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5.

Keamanan bagi peserta didik.
Kemampuan mengamankan diri di antara siswa berbeda-beda
sesuai tingkat perkembangan fisik dan psikologisnya. Perbedaan ini
penting

demi

menimbang

pemanfaatan

media.

Ketika

guru

memanfaatkan benda tajam atau keras dan berat bagi anak kecil
sebagai media pembelajaran tentu ini akan membahayakan diri
mereka.
6.

Kemampuan media dalam mengembangkan keaktifan dan kreativitas
siswa.
Siswa adalah ciptaan yang aktif menentukan diri mereka sendiri.
Pemanfaatan media pembelajaran hendaknya memberi kesempatan
kepada

siswa

untuk

melakukan

aksi,

komunikasi,

interaksi,

kolaborasi, dengan media yang sesuai. Pemilihan media hendaknya
menempatkan siswa sebagai ciptaan yang kreatif yang memungkinkan
siswa dapat mengembangkan kreativitas.
7.

Kemampuan media dalam mengembangkan suasana pembelajaran
yang menyenangkan.
Belajar efektif terjadi dalam suasana menyenangkan. Pemilihan
media

hendaknya

yang

menarik

bagi siswa

sehingga

mampu

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan.
8.

Kualitas media
Media berkualitas rendah disamping akan cepat rusak, mengancam
kesehatan, keamanan, juga bisa menyesatkan siswa. Jika pendidik
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menggunakan dengan bahan berbahaya untuk kesehatan siswa, berarti
media ini dapat mengancam kesehatan siswa. Jika pendidik mau
mengajarkan konsep warna dasar, sedangkan media warnanya tidak
standar bisa jadi menyesatkan siswa dalam penguasaan konsep warna.
Itu sebabnya pemilihan dan pemanfaatan media yang berkualitas
tinggi sangat penting.
Berdasarkan prinsip yang sesuai dengan pemilihan media di
atas, peneliti mencoba untuk membuat media pembelajaran berbasis
Microsoft Powerpoint mata pelajaran IPA materi Peredaran Darah
Manusia dengan mengacu pada prinsip pemilihan media pembelajaran
yang ada. Di dalam media powerpoint ini sudah dilengkapi dengan tujuan
pembelajaran dan karakteristik siswa. Penggunaan alokasi waktu sudah
ditentukan

dengan

baik,

dan

memiliki kualitas media yang dapat

digunakan siswa dalam belajar. Media ini dilengkapi pula dengan teks,
gambar, lagu, suara, video, dan latihan soal sebagai evaluasi siswa untuk
memunculkan

keaktifan

dan

kreatifitas

siswa,

juga

mengembangkan

suasana pembelajaran yang menyenangkan.
2.1.5 Media Pembelajaran Berbasis Microsoft Powerpoint
Perkembangan office bagi para programmer pembelajaran
berbasis komputer sangat menguntungkan. Hal ini dilihat pada versi
powerpoint yang semakin maju dengan kelengkapan fitur-fitur yang
semakin lengkap. Microsoft Powerpoint dapat digunakan untuk membuat
slide presentasi yang unik dan menarik. Rasaq (dalam Sukiman, 2012:
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213) Microsoft Powerpoint merupakan salah satu produk unggulan
Microsoft Corporation dalam program aplikasi presentasi yang paling
banyak digunakan saat ini. Hal ini dikarenakan banyak kelebihan di
dalamnya

dengan

kemudahan

yang

disediakan.

Melalui

Microsoft

Powerpoint ini pendidik dapat merancang dan membuat presentasi yang
lebih menarik dan profesional. Pemanfaatan media presentasi ini dapat
digunakan oleh pendidik untuk mempresentasikan materi pembelajaran.
Presentasi akan lebih mudah dimengerti dan dipahami jika disajikan dalam
bentuk slide yang dilengkapi dengan teks, gambar, suara, video, dan
latihan soal sebagai evaluasi siswa.
Tim Penelitian dan Pengembangan Wahana Komputer (2007:
246) menyatakan bahwa Microsoft Powerpoint merupakan program
aplikasi yang khusus digunakan untuk membuat slide presentasi yang
lebih indah dan interaktif. Hal ini tidak lepas dari adanya tambahan efek,
visual yang telah disediakan oleh Microsoft Powerpoint, sehingga dapat
menambah kesan elegan pada slide presentasi yang dibuat.
Jasmadi (2010: 25) menyatakan bahwa Microsoft Powerpoint
adalah program aplikasi untuk membuat presentasi. Pada versi terbarunya
ini banyak fitur-fitur baru yang sangat membantu dan memudahkan dalam
penyusunan presentasi pembelajaran, terutama dalam hal pengelolaan
multimedia dan pengembangan untuk presentasi yang interaktif.
Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan
bahwa Microsoft Powerpoint adalah program aplikasi yang digunakan
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untuk

menyajikan informasi berupa presentasi yang disusun dengan

menarik dan interaktif.
Penyajian informasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah
berikut ini:
1.

Buka program Microsoft Powerpoint 2010 hingga muncul sebagai
berikut:
Gambar 2.1 Tampilan Microsoft Powerpoint

Prinsip dalam memprogram multimedia yakni berupa project,
artinya

sebuah

beberapa

proyek

komponen

pengembangan pembelajaran terdiri atas
yang

merupakan

sejumlah

file.

Jika

menggunakan powerpoint, maka harus menyiapkan 1 file yang berisi
1 slide. Hal ini wajib untuk membangun sebuah interelasi atau
keterhubungan antar file satu dengan file lainnya atau lebih dikenal
istilah “Link” dan “Hyperlink”.
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2.

Klik menu Insert kemudian klik Shape.
Gambar 2.2 Tampilan Menu - Insert - Shape

Shape merupakan fasilitas menu fulldown yang tersedia untuk
dipakai

dalam

membuat

beberapa

fasilitas

interaktif

program

pembelajaran, seperti membuat tombol, mengetik teks dalam obyek.
Icon-icon pada gambar di atas berfungsi untuk membuat fasilitas
tombol action dalam tutorial maupun model lainnya, seperti kelompok
icon Action Button yang sering digunakan dalam pembuatan link
maupun hyperlink.
3.

Memasukkan gambar
Gambar dalam aplikasi powerpoint dapat disisipkan dengan
cara yang sama dengan cara memasukkan teks. Pertama tekan menu
insert sesudah itu pilih salah satu menu picture, clip art, photo album,
shapes, smart art, chart. Sesudah menu ini dipilih akan muncul
beberapa kategori gambar, pilih salah satu yang diinginkan.
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4.

Memasukkan suara dan video
Suara dan video dapat disisipkan dengan cara memilih menu
insert dan selanjutnya tekan menu video, audio. Maka akan muncul
dua pilihan untuk masing-masing. Untuk suara (audio) akan muncul
audio from file dan audio from web site demikian pula untuk video
akan muncul pilihan video from file atau movies from web site. Pilih
suara dan video yang diinginkan kemudian tekan OK.

2.1.5.1

Kelebihan dan Kelemahan Microsoft Office Powerpoint
Microsoft Office Powerpoint ini memiliki beberapa kelebihan dan
kelemahan, seperti yang dijelaskan berikut ini.
1.

Kelebihan Microsoft Office Powerpoint
Darmawan

(2011: 162)

mengatakan bahwa ada beberapa

kelebihan Microsoft Office Powerpoint, antara lain:
a. Kelengkapan fitur- fitur.
b. Fasilitas powerpoint

dapat digunakan untuk

program model

pembelajaran interaktif.
c. Pengembangan pembelajaran dapat terdiri dari beberapa komponen
dalam bentuk file, dan dapat dibantu dengan menggunakan
hyperlink.
d. Fasilitas

powerpoint

pemrograman

dapat

multimedia

digunakan

pembelajaran.

untuk

kepentingan

Fungsinya

mampu

menambahkan file-file yang sudah ada dalam hardisk, komputer
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atau notebook, seperti file suara hasil rekaman ataupun hasil
unduh musik dan sebagainya.
Sanaky (2013: 156) menyatakan bahwa terdapat kelebihan media
LCD Microsoft Powerpoint sebagai media pembelajaran adalah:
a. Praktis, dapat dipergunakan untuk semua ukuran kelas.
b. Memberikan kemungkinan tatap muka dan mengamati respons dari
penerima pesan.
c. Memberikan kemungkinan pada penerima pesan untuk mencatat.
d. Memiliki

variasi

teknik

penyajian

penyajian

dengan

yang

menarik

dan

tidak

membosankan.
e. Memungkinkan

kombinasi

warna,

animasi,

bersuara, dan dapat hiperlink dengan file yang lain.
f. Dapat dipergunakan berulang- ulang.
g. Dapat dihentikan pada setiap sekuens belajar, karena kontrol
sepenuhnya pada komunikator.
h. Lebih sehat bila dibandingkan dengan menggunakan papan tulis.
2.

Kelemahan Microsoft Powerpoint
Arsyad (2014: 56) mengatakan bahwa ada beberapa kelemahan
media berbasis komputer yaitu sebagai berikut:
a. Meskipun harga perangkat keras komputer cenderung menurun,
pengembangan perangkat lunaknya masih relatif mahal.
b. Untuk

menggunakan

komputer

diperlukan

pengetahuan

dan

keterampilan khusus tentang komputer.
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c. Keragaman

model

komputer

sering

menyebabkan

program

(software) yang tersedia untuk satu model tidak cocok dengan
model yang lainnya.
d. Program yang tersedia saat ini belum memperhitungkan kreativitas
siswa, sehingga hal tersebut tentu tidak dapat mengembangkan
kreativitas siswa.
e. Komputer

hanya efektif apabila digunakan satu orang atau

beberapa orang dalam kelompok kecil.
Sanaky (2013: 156) menyatakan bahwa terdapat beberapa
kelemahan Media LCD, adalah:
a. Pengadaannya mahal dan tidak semua sekolah dapat memiliki.
b. Memerlukan perangkat keras (hardware) yaitu komputer dan LCD
untuk memproyeksikan pesan.
c. Memerlukan persiapan yang matang, bila menggunakan teknikteknik penyajian (animasi) yang kompleks.
d. Diperlukan keterampilan khusus untuk menuangkan pesan atau ideide

yang

baik

pada

desain

program komputer

Microsoft

Powerpoint, sehingga mudah dicerna oleh penerima pesan.
e. Bagi

pemberi

pesan

yang

tidak

memiliki

keterampilan

menggunakan, dapat memerlukan operator atau pembantu khusus.
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2.1.5.2

Tipe Pengembangan Powerpoint
Susilana dan Riyana (2009: 100) mengatakan ada beberapa tipe
penggunaan powerpoint antara lain:
1.

Personal presentation: pada umumnya powerpoint dalam tipe ini
digunakan untuk presentasi dalam kelas, seperti: kuliah, training,
seminar, work shop. Penyajian powerpoint ini sebagai alat bantu bagi
guru untuk penyampaian materi pembelajaran agar siswa merasa
tertarik pada pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berjalan
dengan lancar.

2.

Stand alone: dalam tipe ini powerpoint dapat dirancang khusus untuk
pembelajaran individu yang bersifat interaktif.

3.

Web based: pada pola ini, powerpoint dapat diformat menjadi file web
sehingga

program

yang

muncul

berupa

browser

yang

dapat

menampilkan internet.
Tipe pengembangan powerpoint yang digunakan dalam penelitian
ini adalah personal presentation karena dalam tipe ini digunakan dalam
presentasi di kelas sebagai alat bantu penyampaian materi ke siswa dengan
tujuan untuk menarik minat dan perhatian siswa dalam belajar.
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2.1.6 IPA
Samatowa (2011: 1) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau sains
dalam arti sempit sebagai disiplin ilmu dari physical sciences dan life
sciences. Yang termasuk physical sciences adalah ilmu-ilmu astronomi,
kimia,

geologi,

mineralogi,

meteorologi,

dan

fisika; sedangkan life

sciences meliputi biologi (anatomi, fisiologi, zoologi, citologi, dan
seterusnya). Conant (dalam Samatowa 2011: 24) mendefinisikan sains
sebagai “suatu deretan konsep serta skema konseptual yang berhubungan
satu sama lain, dan yang tumbuh sebagai hasil eksperimentasi dan
observasi, serta berguna untuk diamati dan dieksperimentasikan lebih
lanjut. Whitehead (dalam Samatowa 2011: 49) menyatakan bahwa sains
dibentuk

karena

pertemuan

dua

orde

pengalaman.

Orde

pertama

didasarkan pada hasil observasi terhadap gejala/fakta (orde observasi), dan
kedua didasarkan pada konsep-konsep manusia mengenai alam (orde
konsepsional).
Adapun pengetahuan itu sendiri artinya segala sesuatu yang
diketahui oleh manusia. Darmojo (dalam Samatowa 2011: 58) IPA adalah
pengetahuan yang rasional dan obyektif tentang alam semesta dengan
segala isinya.
IPA membahas tentang gejala-gejala alam yang disusun secara
sistematis yang didasarkan pada hasil percobaan dan pengamatan yang
dilakukan oleh manusia. Powler (dalam Sanjaya, 2011: 122) mengatakan
bahwa IPA merupakan ilmu yang berhubungan dengan gejala alam dan
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kebendaan yang sistematis yang tersusun secara teratur, berlaku umum
yang berupa kumpulan dari hasil observasi dan eksperimen/sistematis
(teratur) artinya pengetahuan itu tersusun dalam suatu sistem, tidak berdiri
sendiri, satu dengan yang lainnya saling berkaitan, saling menjelaskan
sehingga seluruhnya merupakan satu kesatuan yang utuh, sedangkan
berlaku umum artinya pengetahuan itu tidak hanya berlaku atau oleh
seseorang atau beberapa orang dengan cara eksperimentasi yang sama
akan memperoleh hasil yang sama atau konsisten.
Ilmu pengetahuan alam merupakan terjemahan kata-kata dalam
bahasa Inggris yaitu natural science, artinya ilmu pengetahuan alam (IPA).
Berhubungan dengan alam atau bersangkut paut dengan alam, science,
artinya ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan alam (IPA) atau science
artinya dapat disebut sebagai ilmu tentang alam. Ilmu yang mempelajari
peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala alam yang
terdapat di lingkungan sekitar.
Dari penjelasan para ahli di atas secara umum dapat dikatakan
bahwa IPA atau sains adalah segala sesuatu yang bersifat konseptual atau
nyata yang dapat diamati dan dieksperimentasikan yang didasarkan pada
konsep manusia berkenaan dengan alam.
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2.1.7 Perlunya IPA Diajarkan di Sekolah Dasar
Samatowa (2011: 3) menyatakan bahwa setiap guru harus paham
akan alasan mengapa IPA diajarkan di sekolah dasar. Ada alasan yang
menyebabkan satu mata pelajaran itu dimasukkan ke dalam kurikulum
suatu sekolah. Alasan itu dapat digolongkan menjadi empat golongan
yakni: a) Bahwa IPA berfaedah bagi suatu bangsa, kiranya tidak perlu
dipersoalkan panjang lebar. Kesejahteraan material suatu bangsa banyak
sekali tergantung pada kemampuan bangsa itu dalam bidang IPA, sebab
IPA merupakan dasar teknologi, sering disebut-sebut sebagai tulang
punggung pembangunan. Pengetahuan dasar untuk teknologi adalah IPA.
b) Bila diajarkan IPA menurut cara yang tepat, maka IPA merupakan suatu
mata pelajaran yang memberikan kesempatan berpikir kritis; misalnya IPA
diajarkan dengan mengikuti metode “menemukan sendiri”. c) Bila IPA
diajarkan melalui percobaan-percobaan yang dilakukan sendiri oleh anak,
maka IPA tidaklah merupakan mata pelajaran yang bersifat hafalan belaka,
d) Mata pelajaran ini mempunyai nilai-nilai pendidikan yaitu mempunyai
potensi yang dapat membentuk kepribadian anak secara keseluruhan.
Oleh karena itu pelajaran IPA dapat melatih anak untuk berpikir
kritis dan obyektif. Kritis artinya dapat menilai sesuatu yang dilihat baik
atau buruk dan benar atau salah. Obyektif artinya sesuai dengan obyeknya,
sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan pengalaman pengamatan
melalui panca indera.
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Sanjaya (2011:105) menyatakan bahwa aktivitas yang dilakukan
oleh siswa akan memberikan suatu pengalaman belajar yang mampu
menumbuhkembangkan struktur kognitif siswa secara optimal. Proses
pembelajaran dengan menjadikan siswa sebagai pusat kegiatan sesuai
dengan karakteristik IPA dapat diwujudkan melalui pembelajaran yang
ideal didalamnya mencakup pendekatan, strategi, metode serta teknik.
Metode digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar siswa mencapai KD yang disesuaikan dengan
karakteristik
pembelajaran

siswa

dan

KD

ideal berupa

yang

proses

akan

dicapai.

pembelajaran

Sementara

yang

itu,

ideal untuk

menyampaikan materi pembelajaran efektif. Strategi pembelajaran adalah
rancangan dasar bagi pendidik tentang cara membawakan pengajarannya
di kelas secara bertanggung jawab. Metode pembelajaran adalah cara yang
digunakan guru dalam pembelajaran agar materi yang disampaikan dapat
ditangkap dengan baik oleh siswa seperti, ceramah, diskusi kelompok,
tanya jawab. Teknik pembelajaran adalah penerapan dari pemilihan
strategi dan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran. Untuk
melaksanakan suatu strategi digunakan seperangkat metode pengajaran
tertentu. Dalam pengertian yang demikian, maka metode pengajaran
menjadi salah satu unsur dalam strategi pembelajaran. Unsur lain seperti
sumber belajar, kemampuan yang dimiliki pendidik dan peserta didik,
media pendidikan,

materi pengajaran,

organisasi kelas, waktu yang

tersedia, dan kondisi kelas dan lingkungannya, merupakan unsur-unsur
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yang juga mendukung strategi pembelajaran. Sanaky (2013:7) berpendapat
bahwa

keterkaitan

antara

media

pembelajaran

dengan

tujuan

pembelajaran, materi, metode, dan kondisi pembelajar, harus menjadi
perhatian dan pertimbangan pengajar dalam memilih dan menggunakan
media dalam proses pembelajaran di kelas,

sehingga media yang

digunakan lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran.
2.1.8 Materi Peredaran Darah Manusia
Pada penelitian ini peneliti hanya membahas mengenai mata
pelajaran IPA terkait dengan materi peredaran darah manusia. Berikut ini
adalah penjelasan tentang materi peredaran darah manusia.
Pemerintah membuat sebuah kurikulum sebagai dasar pengajaran
bagi guru. Badan Standar Nasional Pendidikan (2006: 169), dasar
pengembangan materi peredaran darah manusia yang termuat dalam
standar isi adalah:
Tabel 2.1 Standar kompetensi dan kompetensi dasar
Standar Kompetensi
1. Mengidentifikasi
fungsi
organ tubuh manusia dan
hewan.

Kompetensi Dasar
1.4 Mengidentifikasi organ peredaran
darah manusia.
1.5 Mengidentifikasi gangguan pada
organ peredaran darah manusia.

Sulistyanto (2008: 22) menyatakan bahwa bagian tubuh manusia
yang berfungsi mengangkut dan mengedarkan oksigen serta sari-sari
makanan ke seluruh tubuh adalah darah. Peredaran darah dalam tubuh kita
terjadi melalui alat peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah.
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Jantung

dan

pembuluh

darah

mempunyai

bagian-bagiannya

sendiri.

Peredaran darah pada tubuh manusia selalu di dalam darah sehingga
disebut peredaran darah tertutup. Darah yang banyak mengandung sari-sari
makanan beredar dan tersebar ke seluruh tubuh. Selain mengandung sarisari makanan, darah juga mengandung oksigen yang dialirkan dari paruparu menuju ke jantung. Dari jantung darah yang kaya akan oksigen akan
dipompakan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah.
Yousnelly (2010: 21) menyatakan bahwa sistem peredaran darah
memiliki fungsi utama yaitu mengedarkan darah dari jantung ke seluruh
tubuh serta mengangkut balik darah dari seluruh tubuh ke jantung. Untuk
mengedarkan darah ke seluruh tubuh, diperlukan organ-organ khusus,
yaitu jantung dan pembuluh darah.
Maka dapat disimpulkan bahwa sistem peredaran darah adalah
bagian atau alat yang berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke
seluruh tubuh dan mengangkut kembali darah dari seluruh tubuh kembali
lagi ke jantung.
Ketika siswa belajar tentang bagian-bagian alat peredaran darah
manusia, siswa akan merasa kesulitan dalam belajar. Hal ini dikarenakan
organ peredaran darah manusia tidak dapat dilihat secara nyata karena
berada di dalam tubuh manusia. Siswa juga akan kesulitan untuk
mengetahui proses peredaran darah di dalam tubuh manusia. Oleh karena
itu perlu adanya media yang dapat memberikan wawasan dan gambaran
nyata tentang organ peredaran darah manusia. Media menggunakan
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Microsoft

Powerpoint

dapat

membantu

siswa

dalam memberikan

gambaran yang jelas materi organ peredaran darah manusia yang didukung
dengan teks, gambar, suara, video, dan latihan soal sebagai evaluasi siswa.

2.2

Penelitian yang Relevan
Berikut ini adalah tiga penelitian relevan yang hampir sama dengan
penelitian

pengembangan

media

pembelajaran

berbasis

Microsoft

Powerpoint, antara lain:
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nurlatifah (2015) dengan
judul “Pengembangan Media Pembelajaran IPA Berbasis Microsoft
Office Power Point Interaktif pada Siswa Kelas IV SD Negeri Ngrukeman
Kasihan Bantul.” Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengembangkan
media pembelajaran IPA menggunakan Microsoft Powerpoint Interaktif di
SD Negeri Ngrukeman Kasihan Bantul, 2) Mengetahui tingkat kelayakan
media

pembelajaran

menggunakan

Microsoft

Powerpoint

Interaktif

sebagai media pembelajaran IPA di SD Negeri Ngrukeman Kasihan
Bantul dan pengaruhnya terhadap prestasi belajar siswa. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa pengembangan media pembelajaran menggunakan
Microsoft Powerpoint interakif

melalui sembilan tahapan yaitu potensi

dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi
desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian dan revisi
produk.

Media

pembelajaran

menggunakan

Microsoft

Powerpoint

interakif berhasil dikembangkan sebagai media pembelajaran untuk mata
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pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Kelas IV di SD Negeri Ngrukeman
Kasihan Bantul. Media pembelajaran menggunakan Microsoft Powerpoint
interaktif yang telah disusun selanjutnya diukur kelayakannya berdasarkan
pendapat para ahli dan siswa sebagai berikut:
a. Ahli materi oleh Dosen PGSD UPY (1 orang) dicapai dengan
persentase 68%. Hal ini dapat diartikan bahwa ahli materi menyatakan
bahwa materi Ilmu Pengetahuan Alam dalam kategori layak.
b. Ahli media (1 orang) dicapai dengan persentase 64%. Hal ini dapat
diartikan bahwa ahli media menyatakan bahwa media pembelajaran
menggunakan Microsoft Powerpoint Interaktif dalam kategori layak.
c. Siswa (20 orang) dari siswa didapatkan persentase sebesar 87,81%. Hal
ini dapat diartikan bahwa media pembelajaran menggunakan Microsoft
Powerpoint Interaktif termasuk dalam kategori layak. Siswa tertarik dan
dapat memahami materi yang disampaikan melalui media pembelajaran
menggunakan Microsoft Powerpoint yang didesain secara interaktif
yang ditujukan dengan hasil observasi aktivitas siswa sebesar 80%.
d. Terjadi peningkatan prestasi belajar IPA di kelas IV SD Negeri
Ngrukeman Kasihan Bantul. Nilai rata-rata pretest kelas IV yaitu 68,5,
sedangkan nilai rata-rata posttest yaitu 80,35. Jumlah siswa yang lulus
saat pretest sesuai nilai KKM 75 sebanyak 10 siswa dan yang tidak
lulus sebanyak 10 siswa. Hasil dari peningkatan rata-rata nilai dari
pretest ke posttest pada kelas IV sebesar 11,75 atau 17,15%. Selain itu
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jumlah kelulusan pada kelas IV setelah posttest 14 siswa dari total
keseluruhan 20 siswa.
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nelci (2016) dengan judul
“Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis ICT Mengacu Kurikulum
SD 2013 Subtema Keberagaman Makhluk Hidup Di Lingkunganku untuk
Siswa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri Kalasan I”. Penelitian ini dilakukan
karena guru masih membutuhkan contoh media pembelajaran berbasis ICT
mengacu kurikulum 2013.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah

menghasilkan suatu produk berupa media pembelajaran berbasis ICT
berupa powerpoint interaktif yang mengacu pada Kurikulum SD 2013.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan. Berdasarkan
hasil penelitian dan pembahasannya disimpulkan bahwa penelitian media
pembelajaran berbasis Information and Communication Technology (ICT)
berupa powerpoint interaktif mengacu kurikulum 2013 dikembangkan
menggunakan

prosedur

pengembangan

media

pembelajaran

model

ASSURE dan langkah penelitian pengembangan Borg dan Gall pada R&D.
Prosedur pengembangan tersebut terdiri dari 5 langkah, yaitu (1) potensi
dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi ahli,
dan (5) revisi desain sampai menghasilkan desain produk final berupa
pengembangan media pembelajaran berbasis ICT (powerpoint interaktif)
Mengacu Kurikulum SD 2013 Pada Subtema Keberagaman Makhluk
Hidup di Lingkunganku. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
wawancara dan kuesioner. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam
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penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian
pengembangan yang telah melalui tahap-tahap pengembangan, antara lain
validasi oleh pakar media pembelajaran berbasis ICT dan guru kelas IV
SD, diperoleh skor rerata produk 3,4 dengan memiliki kualitas media
yang “baik” dan layak untuk digunakan.
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2012) dengan
judul “Pengembangan Media Pembelajaran Menggunakan Microsoft
Powerpoint 2007 dalam Pembelajaran IPA di SD/MI”. Penelitian ini
bertujuan

untuk

mengetahui

pengembangan

media

pembelajaran

menggunakan Microsoft Powerpoint 2007 dalam pembelajaran IPA di
SD/MI, dan mengetahui kelayakan media pembelajaran menggunakan
Microsoft Powerpoint 2007 dalam pembelajaran IPA di SD/MI materi
perkembangbiakan pada makhluk hidup kelas VI semester I. Berdasarkan
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa produk Microsoft Powerpoint 2007
ini dikembangkan menggunakan metode pengembangan prosedural R&D.
Pengembangan produk Microsoft Powerpoint 2007 meliputi enam tahap
yaitu analisis potensi masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi
desain, revisi desain, dan uji coba produk. Produk Microsoft Powerpoint
2007 yang dikembangkan terdiri atas enam unsur utama, yaitu judul,
profile, pendahuluan materi, simulasi, latihan, dan evaluasi. Berdasarkan
hasil penelitian, kualitas produk Microsoft Powerpoint 2007 memperoleh
skor 631 dan presentase penilaian 86,85% dengan kategori Sangat Baik
(SB). Penilaian kualitas produk Microsoft Powerpoint 2007 berdasarkan
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tanggapan siswa menghasilkan skor 635 dan presentase penilaian 88,23%
dengan kategori interval antara “Setuju dan Sangat Setuju”. Sesuai batasbatas hasil review dan penilaian dalam penelitian ini, produk Microsoft
Powerpoint 2007 dapat digunakan sebagai media pembelajaran IPA di
SD/MI.
Berdasarkan ketiga penelitian yang relevan di atas maka ketiganya
memiliki

kesamaan

yaitu

1)

jenis

penelitian

merupakan

penelitian

pengembangan, 2) pengembangan media pembelajaran berupa Microsoft
Powerpoint untuk mata pelajaran IPA SD, 3) tujuannya adalah untuk
mengetahui pengembangan media pembelajaran menggunakan powerpoint
interaktif dan kelayakan media pembelajaran menggunakan powerpoint
interaktif. Sedangkan ketiga penelitian relevan di atas memiliki perbedaan
yaitu 1) menggunakan metode pengembangan yang berbeda ASSURE dan
prosedural R&D, 2) prosedur yang digunakan berbeda-beda yaitu dalam
Nurlatifah

melalui

sembilan

tahapan

yaitu

potensi

dan

masalah,

pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba
produk, revisi produk, uji coba pemakaian dan revisi produk. Nelci
menggunakan prosedur pengembangan tersebut terdiri dari lima langkah,
yaitu (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk,
(4) validasi ahli, dan (5) revisi desain sampai menghasilkan desain produk
final. Prasetyo menggunakan prosedur enam tahap yaitu analisis potensi
masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain,
dan uji coba produk.
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Berdasarkan paparan ketiga hasil penelitian tersebut maka peneliti
mengembangkan Media Pembelajaran Berbasis Microsoft Powerpoint
Mata Pelajaran IPA Materi Peredaran Darah Manusia untuk Siswa Kelas V
SD Kanisius Jetisdepok. Prosedur penelitian pengembangan menggunakan
Borg

and

Gall yang dikutip

pengembangan

yang

dalam Sugiyono.

dilakukan

terdiri

dari

Prosedur penelitian
sembilan

langkah

pengembangan yaitu (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3)
desain produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain, (6) uji coba desain, (7)
revisi produk,

(8) uji coba pemakaian,

pengembangan

media

pembelajaran

(9) revisi produk.

berbasis

powerpoint,

Pada
peneliti

membuat media pembelajaran yang sangat bervariasi dan menarik sesuai
dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Media pembelajaran ini hanya
fokus untuk siswa kelas V SD yang mengacu pada Kurikulum KTSP 2006
pada semester I. Pada powerpoint ini berisi materi, teks, gambar, suara,
video, dan latihan soal sebagai evaluasi siswa sesuai dengan materi yang
diajarkan.
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2.2.1

Literature Map
Bagan 2.1 Literature Map

Nurlatifah (2015)
Pengembangan
Media Pembelajaran
IPA Berbasis
Microsoft Office
Powerpoint
Interaktif pada
Siswa Kelas IV SD
Negeri Ngrukeman
Kasihan Bantul.

Nelci (2016)
Pengembangan
Media
Pembelajaran
Berbasis ICT
Mengacu
Kurikulum SD
2013 Subtema
Keberagaman
Makhluk Hidup Di
Lingkunganku
untuk Siswa Kelas
IV Sekolah Dasar
Negeri Kalasan I

Prasetyo (2012)
Pengembangan
Media
Pembelajaran
Menggunakan
Microsoft
Powerpoint 2007
dalam
Pembelajaran
IPA di SD/MI

Astuti (2017)
Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Microsoft
Powerpoint Mata Pelajaran IPA Materi Peredaran Darah
Manusia untuk Siswa Kelas V SD Kanisius Jetisdepok
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2.3

Kerangka Berpikir
Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menyusun kerangka
berpikir tentang media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint Mata
Pelajaran IPA Materi Peredaran Darah Manusia untuk siswa kelas V SD.
Pembelajaran berbasis

Microsoft

Powerpoint

sesuai dengan materi

peredaran darah pada manusia mata pelajaran IPA kelas V yang dirasa
sulit oleh siswa untuk dipahami dan dihafalkan karena materi yang terlalu
banyak,

maka diharapkan media ini dapat membantu siswa untuk

memahami materi yang diajarkan dan menumbuhkan antusiasme siswa
dalam belajar. Untuk mencapai hal tersebut diharapkan agar pendidik
dapat terampil dan kreatif dalam melaksanakan proses pembelajaran di
kelas.

Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan media saat

pembelajaran berlangsung yang dapat membantu siswa dalam memahami
materi pelajaran.
Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan bahwa pendidik
masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan media pembelajaran
terutama berbasis Microsoft Powerpoint. Pendidik juga masih merasa
kurangnya

waktu

dalam

pembuatan

media

pembelajaran

berbasis

Microsoft Powerpoint. Sementara sekolah sudah memiliki fasilitas yang
lengkap seperti layar, proyektor dan speaker, serta dilihat dari kondisi di
sekolah saat ini karena zaman yang semakin global maka siswa lebih
tertarik dengan media pembelajaran yang berbasis teknologi. Oleh karena
itu peneliti mendapatkan ide untuk mengembangkan salah satu media
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pembelajaran

berbasis

teknologi yaitu

media pembelajaran berbasis

Microsoft Powerpoint. Media powerpoint yang telah dibuat bersifat
interaktif. Konsep interaktif dalam pembelajaran paling erat kaitannya
dengan

media

powerpoint

ini

berbasis
dibuat

komputer.
dengan

Media

semenarik

pembelajaran
mungkin,

berbasis

sesuai dengan

karakteristik dan kebutuhan peserta didik, dapat menarik perhatian siswa
dan bersifat menyenangkan. Media pembelajaran berbasis powerpoint ini
dikembangkan sesuai dengan Kurikulum KTSP 2006.
Kurikulum 2006 mengacu pada kurikulum KTSP, yang mata
pelajarannya terpisah-pisah berdiri sendiri tidak ada keterkaitan antara
pelajaran satu dengan yang lainnya. Maka penelitian ini hanya berfokus
pada mata pelajaran IPA. Proses pembelajaran yang ditekankan harus
mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Pendekatan yang
digunakan dalam proses pembelajaran adalah pendekatan saintifik dan
Pembelajaran Pedagogi Reflektif (PPR). Langkah-langkah pembelajaran
dalam saintifik mencakup mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan
mengkomunikasikan.

Pada saat proses pembelajaran, pendidik harus

berusaha menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran yang
menarik yang dikembangkan yaitu media pembelajaran IPA berbasis
Microsoft Powerpoint. Berikut ini merupakan bagan kerangka berpikir.

42

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Bagan 2.2 Kerangka Berpikir

Analisis Kebutuhan
1. Pendidik
contoh

masih
media

sangat

membutuhkan

pembelajaran

berbasis

Microsoft Powerpoint.
2. Pendidik

masih

mengembangkan

kesulitan

dalam

media

berbasis

Microsoft Powerpoint.
3. Pendidik

memiliki

keterbatasan

waktu

dalam pembuatan media.

Spesifikasi produk yang dikembangkan
1. Komponen RPP secara lengkap.
2. Media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint
yang bersifat interaktif.
3. Media

pembelajaran

yang

dibuat

sesuai dengan

kurikulum KTSP 2006.
4. Media
mungkin

yang

dikembangkan

dan

sesuai dengan

dibuat
tingkat

semenarik
pemahaman

kebutuhan peserta didik.
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Penelitian ini melalui langkah pertama yang harus dilakukan yaitu
dengan melakukan analisis kebutuhan di sekolah dasar yang dilakukan
dengan cara melakukan wawancara kepada guru kelas V SD. Berdasarkan
analisis kebutuhan yang dilakukan selama penelitian, maka dapat diketahui
bahwa guru masih sangat membutuhkan contoh media pembelajaran
berbasis Microsoft Powerpoint. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan
media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint. Spesifikasi produk
yang dikembangkan adalah memuat komponen Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran

(RPP)

secara

lengkap,

media

pembelajaran

berbasis

Microsoft Powerpoint, media pembelajaran yang dibuat sesuai dengan
kurikulum KTSP 2006, media yang dikembangkan dibuat semenarik
mungkin, dan sesuai dengan tingkat pemahaman kebutuhan siswa. Media
pembelajaran ini dapat terbentuk dan dapat digunakan oleh pendidik dalam
menyampaikan materi kepada siswa. Penelitian yang dikembangkan oleh
peneliti adalah media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint.
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2.4

Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan uraian teori di atas maka dapat dirumuskan beberapa
pertanyaan penelitian sebagai berikut:
2.4.1 Bagaimana

langkah-langkah

pengembangan

produk

berupa Media

Pembelajaran Berbasis Microsoft Powerpoint Mata Pelajaran IPA
Materi Peredaran Darah Manusia untuk Siswa Kelas V SD Kanisius
Jetisdepok?
2.4.2 Bagaimana kualitas produk Media Pembelajaran Berbasis Microsoft
Powerpoint Mata Pelajaran IPA Materi Peredaran Darah Manusia untuk
Siswa Kelas V SD Kanisius Jetisdepok berdasarkan hasil validasi dari
pakar media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint?
2.4.3 Bagaimana kualitas produk Media Pembelajaran Berbasis Microsoft
Powerpoint Mata Pelajaran IPA Materi Peredaran Darah Manusia untuk
Siswa Kelas V SD Kanisius Jetisdepok berdasarkan hasil validasi dari
guru kelas V SD?
2.4.4 Bagaimana kualitas produk Media Pembelajaran Berbasis Microsoft
Powerpoint Mata Pelajaran IPA Materi Peredaran Darah Manusia untuk
Siswa Kelas V SD Kanisius Jetisdepok berdasarkan hasil uji coba
terbatas?
2.4.5 Bagaimana kualitas produk Media Pembelajaran Berbasis Microsoft
Powerpoint Mata Pelajaran IPA Materi Peredaran Darah Manusia untuk
Siswa Kelas V SD Kanisius Jetisdepok berdasarkan hasil uji coba
pemakaian?
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian
Jenis

penelitian

yang

dipilih oleh peneliti adalah penelitian dan

pengembangan dalam bahasa Inggrisnya Research and Development (R&D).
Sugiyono (2014: 407) mengatakan bahwa penelitian R&D adalah metode
penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji
keefektifan produk tersebut. Dalam metode penelitian tersebut agar dapat
menghasilkan produk maka menggunakan penelitian yang bersifat analisis
kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut agar dapat berfungsi
bagi masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan
produk.
Jadi penelitian dan pengembangan ini bersifat longitudinal artinya
dilakukan secara bertahap. Metode penelitian dan pengembangan Research
and Development (R&D) ini selain digunakan pada bagian ilmu alam dan
teknik juga dapat digunakan pada bidang ilmu-ilmu sosial. Penelitian ini
cocok

untuk

pengembangan produk.

Dengan demikian peneliti memilih

penelitian ini untuk pengembangan media berbasis Microsoft Powerpoint pada
materi Peredaran Darah Manusia untuk kelas V SD semester gasal. Sugiyono
(2014: 409) mengatakan bahwa dalam mengembangkan metode penelitian
Research and Development (R&D) ada 10 langkah pengembangan Borg dan
Gall.
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Langkah-langkah pengembangan tersebut akan dijelaskan dalam bagan
lengkap di bawah ini.
Bagan 3.1 Langkah-langkah Research and Development (R & D)
Potensi dan
Masalah

Pengumpulan
Data

Desain Produk

Validasi
Desain

Uji Coba
Pemakaian

Revisi Produk

Uji Coba
Produk

Revisi Desain

Revisi Produk

Produksi
Masal

Bagan langkah-langkah penggunaan metode research and development
(R & D), dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Potensi dan Masalah
Potensi dapat berangkat dari adanya potensi atau masalah. Potensi adalah
segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai tambah.
Namun demikian, masalah juga dapat dijadikan potensi, apabila kita
dapat mendayagunakannya. Potensi dan masalah yang dikemukakan
dalam penelitian harus ditunjukkan dengan data empirik. Data tentang
potensi dan masalah tidak harus dicari sendiri, tetapi bisa berdasarkan
laporan penelitian orang lain, atau dokumentasi laporan kegiatan dari
perorangan atau instansi tertentu yang masih up to date.

47

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Mengumpulkan Informasi
Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual dan up to
date, maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat
digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang
diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Di sini diperlukan metode
penelitian tersendiri yang akan digunakan untuk penelitian tergantung
permasalahan dan ketelitian tujuan yang ingin dicapai.
3. Desain Produk
Dalam bidang teknologi, orientasi produk teknologi yang dimanfaatkan
untuk kehidupan manusia adalah produk yang berkualitas, hemat energi,
menarik, harga murah, bobot ringan, ekonomis, dan bermanfaat ganda.
Hasil akhir dari kegiatan penelitian dan pengembangan adalah berupa
desain produk baru, yang lengkap dengan spesifikasinya. Produk yang
dihasilkan
Microsoft

dalam penelitian ini yaitu media pembelajaran berbasis
Powerpoint

pada

mata

pelajaran

IPA,

yang

dapat

meningkatkan antusias siswa dalam belajar.
4. Validasi Desain
Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai produk yang
dihasilkan. Tujuan validasi desain yaitu untuk mengetahui kelebihan dan
kelemahan suatu produk. Validasi produk dapat dilakukan oleh pakar
atau ahli yang berpengalaman untuk menilai desain tersebut.
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5. Revisi Desain
Setelah produk selesai divalidasi oleh pakar dan para ahli lainnya, maka
dapat diketahui kelemahannya dan selanjutnya melakukan perbaikan
produk yang dilakukan oleh peneliti sendiri.
6. Uji Coba Produk
Uji

coba

produk

bertujuan

untuk

mengetahui

keefektivan

dan

keefesienan produk dalam mengatasi masalah. Pada langkah ini, uji coba
dilakukan secara terbatas.
7. Revisi Produk
Setelah melakukan uji coba produk secara terbatas maka dapat diketahui
kinerja produk yang dibuat. Langkah selanjutnya yaitu merevisi desain
produk mengenai kelemahan yang didapatkan. Setelah desain produk
direvisi maka perlu dilakukannya uji coba produk yang sesungguhnya.
8. Uji Coba Pemakaian
Setelah pengujian terhadap produk berhasil, dan mungkin ada revisi yang
tidak terlalu penting, maka selanjutnya dilakukan uji coba produk secara
nyata dalam pemakaian produk yang dibuat. Hal ini dilakukan untuk
mengetahui kelebihan dan kekurangan terhadap produk yang sudah
dibuat.
9. Revisi Produk
Revisi produk ini dilakukan, apabila dalam pemakaian masih terdapat
kekurangan dan kelemahan yang perlu dilakukan penyempurnaan dan
pembuatan produk baru lagi.
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10. Produk Masal
Pada produk teknologi telah dapat dibuat produk masal. Pembuatan
produk

masal ini dilakukan apabila produk yang telah diujicoba

dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi secara masal.
Berdasarkan 10 langkah pengembangan menurut Borg dan Gall di atas,
peneliti hanya melakukan penelitian sampai langkah kesembilan. Kesembilan
langkah pengembangan tersebut diantaranya adalah 1) potensi dan masalah, 2)
pengumpulan data, 3) desain produk, 4) validasi desain, 5) revisi desain, 6) uji
coba produk, 7) revisi produk, 8) uji coba pemakaian, 9) revisi produk. Pada
langkah pengembangan kesepuluh yaitu produksi masal tidak dilakukan oleh
peneliti.

Hal ini dikarenakan

keterbatasan

waktu

yang dibutuhkan untuk

melakukan penelitian dan media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint
dibuat hanya untuk pegangan pendidik sehingga hanya dibutuhkan oleh dua pakar
media pembelajaran dan dua guru kelas V SD untuk melakukan validasi. Selain
itu, subyek dalam penelitian ini yaitu siswa SD kelas V yang cakupannya sedikit.

3.2

Setting Penelitian
Penelitian

ini

dilakukan

di

SD

Kanisius

Jetisdepok.

Penelitian

dilaksanakan pada hari Senin, 28 November 2016. Subyek penelitian di SD
Kanisius Jetisdepok sebanyak 34 siswa dengan jumlah siswa perempuan sebanyak
22 siswa dan laki-laki sebanyak 12 siswa.
Penelitian ini dilakukan selama 11 bulan mulai dari bulan Juli 2016
sampai dengan bulan Mei 2017. Penelitian ini menggunakan langkah-langkah
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pengembangan berdasarkan penelitian menurut Borg and Gall. Pada penelitian
Bord and Gall terdapat sepuluh langkah pengembangan, namun pada penelitian ini
peneliti hanya menggunakan pengembangan sampai langkah kesembilan.
3.3

Prosedur Pengembangan
Penelitian ini menggunakan prosedur pengembangan yang menghasilkan
desain media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint. Media berbasis
Microsoft

Powerpoint

ini

dikembangkan

berdasarkan

langkah

penelitian

pengembangan Borg dan Gall. Prosedur pengembangan tersebut terdiri dari
potensi

dan

pengembangan

masalah
media

sampai

menghasilkan

pembelajaran

berbasis

desain

produk

Microsoft

final

Powerpoint

berupa
Mata

pelajaran IPA materi peredaran darah manusia untuk siswa kelas V SD Kanisius
Jetisdepok. Adapun langkah- langkah pengembangannya yaitu sebagai berikut.
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Bagan 3.2 Langkah-langkah Pengembangan Penelitian
LANGKAH 1
Analisis
Kebutuhan

Potensi dan masalah
(Menganalisis karakteristik pembelajar)

Wawancara

LANGKAH 2
Hasil Wawancara

Pengumpulan Data

Kajian Dokumen

LANGKAH 3
Desain Produk

RPP

Tujuan

Media Pembelajaran

LANGKAH 4
Validasi
Desain

LANGKAH 5
Revisi Desain

Indikator
Media Powerpoint

LANGKAH 6
Uji Coba Produk

LANGKAH 9
Revisi Produk

KD

SK
Evaluasi

LANGKAH 7
Revisi Produk

LANGKAH 8
Uji Coba Pemakaian

Prototipe (Produk Akhir)
Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Microsoft Powerpoint Mata
Pelajaran IPA Materi Peredaran Darah Manusia untuk Siswa Kelas V SD
Kanisius Jetisdepok
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Langkah-langkah dalam bagan diatas akan dijelaskan pada bagian berikut ini.
Langkah 1 : Potensi dan Masalah
Penelitian ini berangkat dari adanya potensi dan masalah. Adanya potensi dan
masalah dapat diketahui melalui analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan
dengan cara wawancara guru sekolah dasar pada tanggal 28 Juli 2016 di SD
Kanisius Jetisdepok. Wawancara ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah
yang ada di lapangan yang berkaitan dengan penggunaan media pembelajaran
berbasis Microsoft Powerpoint kepada guru.
Langkah 2: Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan kuesioner.
Wawancara dilakukan terhadap guru kelas V sekolah dasar dan dua siswa sekolah
dasar. Kuesioner dilakukan terhadap siswa yang telah menerima materi dengan
menggunakan media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint. Kuesioner ini
dilakukan untuk mengetahui respon dan ketertarikan siswa terhadap media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint. Hasil wawancara dan kuesioner
digunakan dalam penyusunan pengembangan produk berupa media pembelajaran
berbasis Microsoft Powerpoint. Peneliti juga mengkaji teori-teori yang berkaitan
dengan produk tersebut, dengan melakukan studi pustaka, mencari bahan dari
internet, dan sumber lainnya.
Langkah 3: Desain Produk
Desain produk dilakukan berdasarkan potensi dan masalah yang diperoleh
pada saat melakukan analisis kebutuhan. Penelitian ini desain produk dimulai
dengan memilih dan menentukan SK, KD, indikator, dan tujuan yang selanjutnya
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didesain menjadi sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Setelah itu,
peneliti mengembangkan media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint
yang disertai dengan evaluasi dan tindak lanjut.
Langkah 4: Validasi Desain
Produk

yang dibuat,

selanjutnya divalidasi oleh para ahli. Peneliti

menggunakan empat orang sebagai validasi pakar untuk mengevaluasi desain
produk media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint. Empat orang sebagai
validasi pakar tersebut yaitu dua orang dosen dan dua orang guru kelas V SD.
Kegiatan validasi bertujuan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan desain
produk yang sudah dikembangkan yang digunakan sebagai pertimbangan untuk
menghasilkan sebuah produk akhir.
Langkah 5: Revisi Desain
Revisi desain dilakukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dari
desain produk yang sudah divalidasi oleh para pakar. Setelah direvisi maka akan
menghasilkan desain produk yang sudah siap diujicobakan.
Langkah 6: Uji Coba Produk
Setelah melakukan revisi desain produk, maka langkah yang dilakukan
selanjutnya adalah melakukan uji coba skala kecil untuk 3-5 siswa. Uji coba skala
kecil ini dilakukan untuk menguji dan mengetahui kelayakan sebuah produk.
Langkah selanjutnya dilakukan uji coba terbatas di SD bukan tempat penelitian
dengan subyek minimal 20 siswa dalam satu kelas. Uji coba produk ini dilakukan
untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang digunakan sebagai pertimbangan
untuk menghasilkan sebuah produk akhir.
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Langkah 7: Revisi Produk
Berdasarkan kelemahan-kelemahan yang diketahui dari uji coba produk
secara

terbatas,

maka

peneliti

melakukan

revisi

produk

kembali untuk

memperbaiki kelemahan-kelemahan dari produk yang sudah dibuat agar dapat
menghasilkan sebuah produk akhir yang baik.
Langkah 8: Uji Coba Pemakaian
Uji coba pemakaian dilakukan setelah dilakukan revisi produk. Uji coba
pemakaian di lakukan di SD Kanisius Jetisdepok dengan jumlah subyek penelitian
34 siswa.

Uji coba pemakaian dilakukan untuk mengetahui kelayakan sebuah

produk dilihat dari kualitas produk

dan respon siswa terhadap produk yang

dibuat. Melalui uji coba pemakaian ini masih dapat diperoleh kelemahankelemahan yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk menghasilkan
produk akhir yang baik.
Langkah 9: Revisi Produk
Pada saat melakukan uji coba pemakaian ini tentu masih muncul
kelemahan-kelemahan yang ada dari sebuah produk yang diujikan. Maka peneliti
perlu melakukan revisi produk kembali untuk menghasilkan sebuah prototipe atau
produk akhir yang diharapkan.
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3.4 Jadwal Pelaksanaan Penelitian
Penelitian ini dilakukan selama 11 bulan, yang dimulai pada pertengahan
bulan Juli 2016 sampai bulan Mei 2017. Adapun jadwal penelitian yang dilakukan
yaitu seperti pada tabel berikut ini.
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kegiatan

Tahun 2016
Tahun 2017
Juli Agust Sept Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr

Mei

Analisis
kebutuhan
Pengumpulan
data
Desain
produk
Validasi
produk
Revisi
produk
Uji Coba
Produk
Revisi
Produk
Uji Coba
Pemakaian
Revisi
Produk
Produksi
Produk Akhir
Ujian

Berdasarkan tabel tersebut di atas diketahui bahwa peneliti memulai
penelitian pada pertengahan bulan Juli.

Penelitian tersebut diawali dengan

melakukan analisis kebutuhan terhadap guru kelas V SD Kanisius Jetisdepok dan
guru kelas V SD Kanisius Gamping. Peneliti melakukan pengumpulan data.
Setelah mengumpulkan data,

peneliti mulai mendesain produk pada bulan
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September - Oktober. Pada bulan Oktober, peneliti melakukan validasi produk.
Setelah itu peneliti melakukan revisi produk pada bulan Oktober. Peneliti
melakukan uji coba produk pada bulan November dan selanjutnya dilakukan
revisi produk kembali. Peneliti melakukan uji coba pemakaian pada bulan
November. Selanjutnya produk di revisi pada bulan Desember-Januari. Peneliti
melakukan produksi produk akhir pada bulan Februari-April. Selanjutnya peneliti
mengakhiri penelitian di bulan Mei dengan melaksanakan ujian.
3.5 Validasi Ahli Media Pembelajaran Berbasis Microsoft Powerpoint
Produk berupa media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint Mata
pelajaran IPA materi peredaran darah manusia untuk siswa kelas V SD Kanisius
Jetisdepok dilaksanakan melalui tahap validasi. Oleh karena itu, validator dalam
penelitian ini terdiri atas dua orang ahli media pembelajaran berbasis Microsoft
Powerpoint yaitu bapak INA, M.Pd. dan bapak PNP, Ed, D. serta dua guru kelas
V SD yaitu ibu VVE, S.Pd.SD dan ibu MM AM, S.Pd. Beberapa aspek yang
menjadi panduan dalam melakukan validasi yaitu aspek konten atau isi, aspek
tampilan, aspek bahasa, aspek penggunaan dan penyajian media Microsoft
Powerpoint. Penjabaran dari keempat aspek tersebut dapat dilihat pada tabel 3.7
tentang instrumen validasi media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint.
3.6 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara
dan kuesioner. Menurut Widoyoko (2012: 40) wawancara merupakan suatu proses
tanya jawab atau dialog secara lisan antara pewawancara (interviewer) dengan
responden

atau orang yang diinterviu (interviewee) dengan tujuan untuk
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memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Wawancara merupakan cara
pengumpulan data yang langsung dari sumbernya tentang berbagai gejala sosial,
baik yang terpendam (latent)

maupun tampak. Sedangkan menurut Sangadi &

Sopiah (2010: 21) menyebutkan bahwa wawancara sebagai teknik pengambilan
data ketika peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali
informasi dari responden. Jadi wawancara merupakan proses tanya jawab antara
pewawancara dengan responden dengan tujuan untuk memperoleh data atau
informasi yang jelas. Menurut Widoyoko (2012: 33) angket atau kuesioner
merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi
seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk diberikan
respon sesuai dengan permintaan pengguna. Sedangkan menurut Siregar (2013:
21) menyebutkan bahwa kuesioner sebagai teknik pengumpulan informasi yang
memungkinkan

analisis

mempelajari

sikap-sikap,

keyakinan,

perilaku,

dan

karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi, yang bisa terpengaruh
oleh sistem yang diajukan/sistem yang sudah ada. Jadi dapat diketahui bahwa
kuesioner mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri dari responden, atau
setidak-tidaknya pada pengetahuan keyakinan, maupun sikap pribadi responden.
Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis
kebutuhan terhadap media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint di kelas V
SD Kanisius Jetisdepok. Peneliti melakukan wawancara dengan guru siswa kelas
V dan dua siswa kelas V SD Kanisius Jetisdepok. Data hasil wawancara dianalisis
untuk

diketahui kebutuhan pendidik terhadap media pembelajaran berbasis
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Microsoft Powerpoint. Adapun kisi-kisi wawancara yang digunakan dalam
melakukan analisis kebutuhan yaitu sebagai berikut.
Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Wawancara Analisis Kebutuhan
Aspek

Media
Pembelajaran
Berbasis
Microsoft
Powerpoint

Mata
Pelajaran IPA

Indikator
Pemahaman terhadap media ICT
Fasilitas media pembelajaran berbasis Microsoft
Powerpoint
Penggunaan media berbasis Microsoft Powerpoint di
kelas oleh guru
Jenis media pembelajaran Microsoft Powerpoint yang
digunakan
Pengembangan media pembelajaran berbasis Microsoft
Powerpoint oleh guru kelas
Respon siswa terhadap pembelajaran
Hambatan yang dihadapi siswa dalam mata pelajaran
IPA
Materi IPA yang sulit
Cara mengatasi kesulitan

Nomor Item
1
2
3,4,6
5
7
8
9
10,11
12

Tabel di atas menjelaskan tentang bentuk pertanyaan wawancara analisis
kebutuhan yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan wawancara dengan
guru kelas V sekolah dasar. Secara garis besar pertanyaan yang menjadi acuan
dalam melakukan analisis kebutuhan terkait dengan pemahaman guru terhadap
media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint dan penggunaannya, serta
kedala atau masalah yang terjadi di dalam materi mata pelajaran IPA. Berdasarkan
dari potensi dan masalah yang ada, maka peneliti dapat merancang sebuah produk
media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint. Tujuannya yaitu dapat
mengatasi potensi dan masalah yang terjadi di lapangan.
Selain

melakukan

wawancara,

teknik

pengumpulan data selanjutnya

adalah penyebaran kuesioner berupa validasi media oleh pakar dan guru serta
kuesioner untuk siswa yang terdiri dari validasi media dan angket respon siswa.
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Penyebaran kuesioner dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dari
sebuah media yang digunakan sebagai pertimbangan untuk menghasilkan produk
yang diharapkan. Adapun kisi-kisi instrumen validasi media yang dilakukan untuk
pakar ahli dan guru adalah sebagai berikut
Tabel 3.3 Kisi-kisi Instrumen Validasi Kualitas Media oleh dosen dan guru

No
1.

2.

3.

Aspek yang
Dinilai

Indikator

Media berisi seluruh kegiatan belajar yang akan
dilakukan oleh siswa
Media memuat standar kompetensi, kompetensi dasar,
indikator, serta tujuan pembelajaran yang akan dicapai
Media memuat materi, gambar, video yang mampu
mendukung dan memperdalam pengetahuan siswa
Aspek konten Media memuat materi yang sesuai dengan indikator
dan isi
yang akan dicapai
Media mendorong siswa untuk bekerja sama
Media menumbuhkan minat belajar siswa
Media menumbuhkan antusias belajar siswa
Media memfasilitasi siswa untuk melakukan evaluasi
Media memfasilitasi siswa untuk refleksi
Kesesuaian warna pada background dengan warna
tulisan
Ketepatan pemilihan ukuran tulisan
Kemenarikan penggunaan shapes
Kemenarikan penggunaan gambar
Kemenarikan ukuran gambar
Kesesuaian gambar dengan materi pembelajaran
Kejelasan gambar
Ketepatan penempatan gambar
Aspek
Keterbacaan teks
Tampilan
Kesesuaian pemilihan simbol dengan gambar
Tata letak keseluruhan konten mampu saling
mendukung dalam satu kesatuan
Ketepatan penggunaan gambar untuk simbol tombol
Konsistensi penempatan simbol tombol
Ukuran simbol tombol tidak menganggu konten utama
Kemenarikan simbol tombol
Transisi slide menarik dan tidak monoton
Kemenarikan animasi
Ketepatan penggunaan bahasa berdasarkan EYD
Aspek Bahasa Penggunaan bahasa mudah dipahami siswa
Penggunaan kata pada kalimat mudah dipahami siswa

Nomor
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1
2
3
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4.

Bahasa dalam petunjuk penggunaan mudah dipahami
Menggunakan gaya bahasa anak-anak
Petunjuk penggunaan disajikan dengan jelas
Media mudah dipahami dan digunakan
Kejelasan penggunaan simbol tombol/navigasi
Aspek
Ketepatan hyperlink atau action
penggunaan
Ketepatan penggunaan animasi
dan penyajian
Keberfungsian simbol tombol
Materi disajikan secara berurutan
Menyajikan petunjuk yang akan dilakukan siswa

4
5
1
2
3
4
5
6
7
8

Tabel di atas menjelaskan tentang indikator-indikator yang terdapat dalam
lembar validasi oleh pakar ahli dan guru. Di dalam kisi-kisi instrumen validasi
media terdapat empat aspek yang digunakan untuk menelaah dan mengidentifikasi
kualitas media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint.
Validasi kualitas media juga dilakukan terhadap siswa untuk mengetahui
kualitas media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yang dikembangkan.
Adapun kisi-kisi lembar validasi kualitas media pembelajaran berbasis Microsoft
Powerpoint oleh siswa adalah sebagai berikut.
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Tabel 3.4 Kisi-kisi Lembar Validasi Kualitas Media Pembelajaran Berbasis
Microsoft Powerpoint oleh Siswa
No

1.

2.

3.

Aspek

Nomor
Item
1
2

Indikator
Media bersifat sederhana dan menarik
Teks/kalimat mudah dipahami
Warna background dan tulisan memiliki kombinasi
yang tepat
Gambar jelas dan mudah dipahami
Media dapat mudah diterima oleh siswa
Medianya interaktif dan komunikatif
Kejelasan standar kompetensi, kompetensi dasar,
indikator serta tujuan pembelajaran
Kejelasan petunjuk penggunaan media
Media dapat mencakup materi pelajaran yang akan
dicapai siswa
Media berisi seluruh kegiatan belajar mengajar yang
akan dilaksanakan
Kesesuaian materi
Latihan soal sesuai dengan materi
Media mempermudah siswa dalam memperdalam
materi
Bahasa yang digunakan mudah dipahami
Media mendorong siswa untuk belajar
Media dapat menyingkat waktu
Meningkatkan minat belajar
Menguatkan konsep dan pemberian bantuan dalam
belajar
Keinginan untuk mempelajari materi yang lain dengan
media yang sejenis

Aspek Audio
Visual

Aspek Isi

Aspek
Kualitas
Pembelajaran

3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5

Tabel di atas menjelaskan tentang kualitas media pembelajaran yang
digunakan oleh siswa dalam proses pembelajaran. Validasi ini dilakukan untuk
mengetahui

kualitas

penggunaan

media

pembelajaran

berbasis

Microsoft

Powerpoint dalam proses pembelajaran yang sudah diterima oleh peserta didik.
Disamping

memberikan

kuesioner

mengenai

validasi

media

yang

dikembangkan, peneliti juga memberikan kuesioner respon siswa terkait dengan
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media yang sudah dibuat. Berikut ini dijabarkan mengenai kisi-kisi respon siswa
terhadap media yang sudah dikembangkan.
Tabel 3.5 Kisi-kisi Respon Siswa terhadap Media yang Dikembangkan
No

1.

Aspek

Indikator

Minat

Ketertarikan dan kesenangan siswa menggunakan media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint
Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran
Sikap siswa selama mengikuti pembelajaran
Pemahaman terhadap materi menggunakan media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint

2.

Tampilan

3.

Bahasa

Ketertarikan dengan tampilan media pembelajaran
berbasis Microsoft Powerpoint
Ketertarikan dengan warna background pada slide
Kejelasan tulisan
Ketertarikan dengan gambar
Kesesuaian antara gambar dan tulisan
Pemahaman petunjuk dalam slide
Ketertarikan dengan simbol dan bentuk pada slide
Ketertarikan perpindahan antar slide
Ketertarikan video dan animasi yang ditampilkan
Kesesuaian simbol dengan tata letak
Pemahaman materi dalam powerpoint
Kesesuaian bahasa dengan EYD
Penggunaan kata dalam kalimat
Kesesuaian gaya bahasa dengan usia anak-anak SD
Bahasa mudah dipahami

Nomor
Item
1,2,3,11
4,5
6,7,8,10
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5

Tabel kisi-kisi kuesioner respon siswa di atas dapat digunakan untuk
membuat instrumen respon siswa terhadap media yang dikembangkan. Instrumen
tersebut diberikan pada siswa untuk mengetahui respon siswa terhadap media
yang sudah dikembangkan.
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3.7 Istrumen Penelitian
Instrumen

penelitian

dalam

penelitian

ini

yaitu

daftar

pertanyaan

wawancara dan kuesioner.
3.7.1 Pedoman Wawancara
Pedoman

wawancara

digunakan

untuk

melakukan

analisis

kebutuhan terhadap media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint di
SD Kanisius Jetisdepok, khususnya untuk siswa kelas V. Adapun kisi-kisi
pertanyaan wawancara dapat dilihat pada tabel tentang kisi-kisi instrumen
wawancara analisis kebutuhan. Adapun daftar pertanyaan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
Tabel 3.6 Daftar Pertanyaan Analisis Kebutuhan
No

Pertanyaan

1.
2.
3.
4.

Bagaimana pemahaman guru terhadap media ICT?
Adakah media berbasis Microsoft Powerpoint yang digunakan di sekolah?
Apakah setiap kelas menggunakannya/ memilikinya?
Apakah guru sering menggunakan media Microsoft Powerpoint dalam
pembelajaran?
Apakah media pembelajaran yang sering digunakan guru? PPT interaktif atau
articulate? Atau media yang lainnya?
Apakah guru pernah menggunakannya?
Apakah guru pernah mencoba membuat/mengembangkan secara pribadi untuk
pembelajaran?
Bagaimana respon siswa ketika pada saat pembelajaran diterapkan media
berbasis Microsoft Powerpoint?
Dalam mata pelajaran IPA, apakah ada hambatan yang dihadapi siswa?
Adakah materi pada pelajaran IPA yang dirasa sulit dipahami oleh siswa dan
sangat membutuhkan bimbingan?
Apakah yang membuat siswa mengalami kesulitan?
Bagaimana cara guru mengatasi masalah/kesulitan yang ada?

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa peneliti ingin menggali
pemahaman guru terkait dengan penggunaan media pembelajaran berbasis
Microsoft Powerpoint dalam proses pembelajaran.
3.7.2

Kuesioner
Kuesioner

digunakan

sebagai panduan

bagi validator dalam

menilai atau melakukan validasi terhadap produk yang dikembangkan dan
untuk mengetahui respon siswa terhadap media pembelajaran berbasis
Microsoft Powerpoint. Lembar kuesioner berisi pernyataan yang disusun
untuk

melakukan

validasi

media

pembelajaran

berbasis

Microsoft

Powerpoint dan mengetahui respon siswa terhadap media pembelajaran
berbasis Microsoft Powerpoint yang telah dibuat oleh peneliti. Lembar
kuesioner validasi media tersebut diisi oleh dua validator ahli media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint, diantaranya adalah satu guru
kelas V SD Kanisius Jetisdepok dan satu guru kelas V SD Kanisius
Gamping serta siswa kelas V SD Kanisius Klepu sebagai subyek
penelitian uji coba produk dan siswa kelas V SD Kanisius Jetisdepok
sebagai subyek penelitian uji coba pemakaian. Hasil validasi melalui
kuesioner dapat digunakan sebagai masukan untuk melakukan revisi atas
media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint. Adapun instrumen
validasi media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint dapat dilihat
pada tabel 3.7. Sedangkan terdapat angket atau kuesioner yang dibuat oleh
peneliti yang diisi oleh siswa untuk mengetahui respon siswa terhadap
media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yang sudah dibuat.

65

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Langkah awal yang dilakukan yaitu menghitung rata-rata dari hasil
instrumen yang dinilai dengan rumus sebagai berikut:
Rata – rata =
Untuk

menganalisis

data

respon

siswa

maka

dilakukan dengan

kuesioner yang terdiri dari alternatif jawaban berupa sangat sesuai (4), sesuai
(3), tidak sesuai (2), sangat tidak sesuai (1). Siswa memilih jawaban dengan
memberikan

tanda

centang

(√)

jawaban

yang

dipilih.

Peneliti dapat

mengetahui respon siswa terhadap media berbasis Microsoft Powerpoint
dengan mencari rata-rata respon siswa dari hasil kuesioner. Penghitungan
kuesioner

respon

siswa

sama

dengan

penghitungan

validasi

media

menggunakan konversi nilai skala empat pada tabel 3.10.
Peneliti juga ingin mengetahui pemahaman dosen, guru, dan siswa
melalui kuesioner yang digunakan oleh peneliti. Kuesioner ini bertujuan
untuk memvalidasi produk yang dikembangkan, serta membantu peneliti
dalam melakukan revisi terhadap produk media pembelajaran berbasis
Microsoft Powerpoint. Adapun kuesioner instrumen validasi produk media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint oleh pakar ahli dan guru yaitu
tertera pada tabel berikut.
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Tabel 3.7 Instrumen Validasi Media Pembelajaran Berbasis Microsoft
Powerpoint oleh Pakar Ahli dan Guru

NO

Aspek yang dinilai

HASIL
PENELAAHAN
KOMENTAR
DAN SKOR
1 2
3 4

A. Aspek konten atau isi
Media berisi seluruh kegiatan belajar yang
akan dilakukan oleh siswa
2
Media
memuat
standar
kompetensi,
kompetensi dasar, indikator, serta tujuan
pembelajaran yang akan dicapai
3
Media memuat materi, gambar, video yang
mampu mendukung dan memperdalam
pengetahuan siswa
4
Media memuat materi yang sesuai dengan
indikator yang akan dicapai
5
Media mendorong siswa untuk bekerja sama
6
Media menumbuhkan minat belajar siswa
7
Media menumbuhkan antusias belajar siswa
8
Media memfasilitasi siswa untuk melakukan
evaluasi
9
Media memfasilitasi siswa untuk refleksi
Total Skor aspek konten atau isi
B. Aspek Tampilan
1
Kesesuaian warna pada background dengan
warna tulisan
2
Ketepatan pemilihan ukuran tulisan
3
Kemenarikan penggunaan shapes
4
Kemenarikan penggunaan gambar
5
Kemenarikan ukuran gambar
6
Kesesuaian
gambar
dengan
materi
pembelajaran
7
Kejelasan gambar
8
Ketepatan penempatan gambar
9
Keterbacaan teks
10 Kesesuaian pemilihan simbol dengan gambar
11 Tata letak keseluruhan konten mampu saling
mendukung dalam satu kesatuan
12 Ketepatan penggunaan gambar untuk simbol
tombol
13 Konsistensi penempatan simbol tombol
14 Ukuran simbol tombol tidak menganggu
konten utama
15 Kemenarikan simbol tombol
16 Transisi slide menarik dan tidak monoton
1
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17 Kemenarikan animasi
Total Skor aspek tampilan
C. Aspek Bahasa
1
Ketepatan penggunaan bahasa berdasarkan
EYD
2
Penggunaan bahasa mudah dipahami siswa
3
Penggunaan kata pada kalimat mudah
dipahami siswa
4
Bahasa dalam petunjuk penggunaan mudah
dipahami
5
Menggunakan gaya bahasa anak-anak
Total Skor aspek tampilan
D. Aspek penggunaan dan penyajian
1
Petunjuk penggunaan disajikan dengan jelas
2
Media mudah dipahami dan digunakan
3
Kejelasan
penggunaan
simbol
tombol/navigasi
4
Ketepatan hyperlink atau action
5
Ketepatan penggunaan animasi
6
Keberfungsian simbol tombol
7
Materi disajikan secara berurutan
8
Menyajikan petunjuk yang akan dilakukan
siswa
Total keseluruhan aspek penggunaan dan
penyajian
Jumlah skor yang didapat = Total A + Total B + Total C + Total D
Rata-rata =
Jumlah seluruh item = 39
Keterangan:
1: kurang
2: cukup
3: baik
4: sangat baik

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa panduan penilaian dalam
melakukan validasi didasarkan pada empat aspek yaitu aspek konten atau isi,
aspek tampilan, aspek bahasa, dan aspek penggunaan dan penyajian. Hasil
perolehan skor dari setiap aspek tersebut kemudian dicari rata-ratanya untuk
mendapatkan skor akhir.
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Peneliti juga menyebarkan kuesioner kepada siswa untuk melakukan
validasi media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint. Kuesioner ini
digunakan untuk mengetahui kualitas media yang dikembangkan berdasarkan dari
sudut pandang siswa. Adapun kuesioner instrumen validasi produk media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint oleh siswa tertera pada tabel berikut.
Tabel 3.8 Instrumen Validasi Media Pembelajaran Berbasis Microsoft
Powerpoint oleh Siswa
No

Aspek yang dinilai
1 2

Skor
3 4

Komentar

A. Aspek Audio Visual
1.
Media bersifat sederhana dan menarik
2.
Teks/kalimat mudah dipahami
3.
Warna background dan tulisan memiliki kombinasi
yang tepat
4.
Gambar jelas dan mudah dipahami
5.
Media dapat mudah diterima oleh siswa
6.
Medianya interaktif dan komunikatif
B. Aspek Isi
1.
Kejelasan standar kompetensi, kompetensi dasar,
indikator serta tujuan pembelajaran
2.
Kejelasan petunjuk penggunaan media
3.
Media dapat mencakup materi pelajaran yang akan
dicapai siswa
4.
Media berisi seluruh kegiatan belajar mengajar
yang akan dilaksanakan
5.
Kesesuaian materi
6.
Latihan soal sesuai dengan materi
7.
Media mempermudah siswa dalam memperdalam
materi
8.
Bahasa yang digunakan mudah dipahami
C. Aspek Kualitas Pembelajaran
1.
Media mendorong siswa untuk belajar
2.
Media dapat menyingkat waktu
3.
Meningkatkan minat belajar
4.
Menguatkan konsep dan pemberian bantuan dalam
belajar
5.
Keinginan untuk mempelajari materi yang lain
dengan media yang sejenis
Total Skor
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Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa instrumen validasi
media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint oleh siswa terdiri dari
tiga aspek yaitu aspek audo visual, aspek isi, dan aspek kualitas
pembelajaran. Semua dapat dicari berdasarkan skor yang diperoleh dan
selanjutnya hasil skor total dapat diketahui.
Peneliti juga menyebarkan kuesioner respon siswa terkait dengan
media yang sudah dibuat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana
respon siswa terhadap media yang sudah dikembangkan. Berikut ini
dijabarkan mengenai tabel instrumen respon siswa terhadap media yang
sudah dikembangkan.
Tabel 3.9 Instrumen Respon Siswa terhadap Media yang sudah
Dikembangkan
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

SS
A. Minat
Saya merasa senang dapat mempelajari materi IPA tentang
Peredaran Darah Manusia menggunakan media berbasis Microsoft
Powerpoint.
Saya merasa pembelajaran di kelas menjadi lebih menyenangkan,
menggunakan media pembelajaran Microsoft Powerpoint.
Saya merasa tertarik mengikuti pembelajaran IPA dengan
menggunakan media berbasis Microsoft Powerpoint materi
Peredaran Darah Manusia.
Saya bersemangat mengikuti pembelajaran IPA dengan
menggunakan media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint
materi Peredaran Darah Manusia.
Saya mengikuti pembelajaran materi Peredaran Darah Manusia
menggunakan media pembelajaran Microsoft Powerpoint dari awal
hingga akhir pembelajaran.
Saya mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan
media berbasis Microsoft Powerpoint materi Peredaran Darah
Manusia dengan tenang.
Saya dapat memusatkan perhatian saya terhadap materi Peredaran
Darah Manusia secara intensif.
Saya dapat berkonsentrasi dengan baik pada media pembelajaran
Microsoft Powerpoint materi Peredaran Darah Manusia.
Saya dapat memahami seluruh materi Peredaran Darah Manusia
dengan menggunakan media berbasis Microsoft Powerpoint.
Saya menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran dengan

S

TS
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menggunakan media berbasis Microsoft Powerpoint.
Saya menjadi lebih senang setelah belajar dengan menggunakan
media pembelajaran Microsoft Powerpoint.
Total skor item A
B. Tampilan
1.
Saya tertarik dengan tampilan media pembelajaran IPA berbasis
Microsoft Powerpoint.
2.
Saya tertarik dengan warna background pada slide.
3.
Saya dapat melihat dengan jelas tulisan yang ada di dalam slide.
4.
Saya tertarik dengan gambar yang ditampilkan.
5.
Saya merasa gambar dan tulisan sangat sesuai dan terlihat jelas.
6.
Saya paham dengan petunjuk yang ada di dalam slide.
7.
Saya tertarik dengan simbol dan bentuk pada slide.
8.
Saya tertarik dengan perpindahan antar slide.
9.
Saya tertarik dengan video dan animasi yang ditampilkan.
10. Saya merasa simbol yang digunakan sesuai pada tata letak.
Total skor item B
C. Bahasa
1.
Saya dapat dengan mudah memahami materi yang ada pada
powerpoint
2.
Saya merasa peggunaan bahasa sesuai dengan EYD
3.
Saya merasa penggunaan kata pada kalimat mudah dipahami
4.
Saya merasa gaya bahasa yang digunakan sesuai dengan usia anakanak SD
5.
Saya merasa bahasa yang digunakan mudah dipahami.
Total skor item C
Jumlah seluruh skor: Total A + Total B + Total C
11.

SS

S

TS

STS

SS

S

TS

STS

Rata-rata =
Jumlah seluruh item = 26

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat tiga aspek dalam intrumen
respon siswa terhadap

media yang dikembangkan,

ketiga aspek tersebut

diantaranya adalah (1) minat, (2) tampilan (3) bahasa. Berdasarkan ketiga aspek
tersebut dapat diketahui sejauh mana respon siswa terhadap media yang
dikembangkan.
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3.8 Teknik Analisis Data
Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Berikut
ini dijelaskan mengenai data kualitatif dan data kuantitatif.
3.8.1

Data Kualitatif
Data kualitatif berupa komentar yang dikemukakan oleh dua validator
pakar media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint dan dua orang
guru kelas V sekolah dasar. Data kemudian dianalisis sebagai dasar untuk
memperbaiki

dan

mengetahui

kelayakan

produk

yang

dihasilkan.

Komentar dan revisi media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint
akan dijabarkan dalam tabel 4.2.
3.8.2 Data Kuantitatif
Data berupa skor penilaian oleh validator ahli yaitu pakar media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint dan guru kelas V SD. Data
yang dianalisis sebagai dasar dari hasil penilaian kuesioner diubah menjadi
data interval. Langkah awal yang dilakukan yaitu menghitung rata-rata
dari hasil instrumen yang dinilai dengan rumus sebagai berikut:
Rata – rata =
Skala

penilaian

terhadap

media

pembelajaran

berbasis

Microsoft

Powerpoint yang dikembangkan yaitu sangat baik (4), baik (3), cukup (2),
kurang (1). Skor yang sudah didapat kemudian dikonversikan menjadi data
kualitatif skala empat. Widoyoko (2014: 144), Konversi nilai skala empat
didapat dengan mencari jarak interval dengan rumus sebagai berikut.
Ji =
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Keterangan:
t

= skor tertinggi ideal dalam skala = 4

r

= skor terendah ideal dalam skala = 1

Jk

= jumlah kelas interval = 4
Ji =

= 0,75

Berdasarkan rumus tersebut maka didapatkan jarak interval yaitu 0,75.
Berikut adalah tabel data kualitatif skala empat menurut Widoyoko.
Tabel 3.10 Konversi Nilai Skala Empat
Interval Skor
3,26 – 4,00
2,51 – 3,25
1,76 – 2,50
1,00 – 1,75

Hasil
dilakukan

dari

akan

Kategori
Sangat baik
Baik
Cukup
Kurang

penghitungan
dicari

rerata

skor
skor

masing-masing
perolehannya

validasi

kemudian

yang
dapat

dikonversikan dari data kuantitatif ke data kualitatif dalam kategori
tertentu seperti yang tertera pada tabel kriteria skor skala empat.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
Pada subab ini, hasil penelitian membahas tentang (1) analisis kebutuhan yang
terdiri dari; hasil wawancara analisis kebutuhan, pembahasan hasil wawancara
analisis kebutuhan, (2) deskripsi produk awal yang terdiri dari; rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP), media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint, (3) data
hasil validasi pakar media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint dan revisi
produk, (4) data hasil validasi guru SD kelas V dan revisi produk, (5) kajian hasil uji
coba produk dan revisi, (6) kajian hasil uji coba pemakaian.
4.1.1 Analisis Kebutuhan
Analisis kebutuhan merupakan langkah awal yang dilakukan oleh
peneliti

dalam

Powerpoint

pengembangan

pada

mata

media

pelajaran

pembelajaran

IPA.

Analisis

berbasis

Microsoft

kebutuhan

dilakukan

berdasarkan langkah-langkah pengembangan media pembelajaran berbasis
Microsoft

Powerpoint yang telah dijabarkan pada BAB III. Sebelum

melakukan analisis kebutuhan peneliti mencari potensi dan masalah yang ada.
Potensi adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai
tambah. Potensi pada penelitian ini yaitu (1) sekolah sudah memiliki fasilitas
ICT yang memadai diantaranya; layar, proyektor, speaker. (2) guru sudah
pernah mengunakan powerpoint. Sedangkan masalah yang muncul dalam

74

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

penelitian ini dapat diketahui dari wawancara yang dilakukan terhadap guru
kelas V SD.
Analisis kebutuhan dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan
wawancara. Peneliti melakukan penelitian di SD Kanisius Jetisdepok untuk
memenuhi subyek yang sesuai dengan pengembangan. Wawancara dilakukan
terhadap guru kelas V sekolah dasar diantaranya adalah guru SD Kanisius
Jetisdepok pada tanggal 28 Juli 2016. Peneliti melakukan wawancara ini
dengan tujuan untuk untuk mengetahui dan mengidentifikasi masalah yang
terjadi di lapangan. Permasalahan ini terkait dengan pemahaman guru terhadap
media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint. Hasil wawancara dapat
digunakan sebagai acuan dalam pengembangan media pembelajaran IPA
berbasis Microsoft Powerpoint untuk siswa kelas V sekolah dasar.
4.1.1.1 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
Wawancara analisis kebutuhan yang dilakukan berpedoman pada
12 butir pertanyaan. Hasil wawancara tersebut akan dijelaskan pada
setiap butir sebagai berikut.
Butir

pertanyaan

yang

pertama

yaitu

tentang

sejauh

mana

pemahaman guru terhadap media ICT. Guru memberikan jawaban
bahwa media ICT itu berkaitan dengan teknologi yaitu komputer,
media ini sangat memudahkan siswa untuk memahami materi yang
disampaikan

dan

proses

pembelajaran

menjadi

interaktif serta

menarik.

75

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Butir pertanyaan kedua yaitu mengenai ada tidaknya media
berbasis Microsoft Powerpoint yang digunakan di sekolah. Maka guru
memaparkan bahwa terdapat media berbasis Microsoft Powerpoint
yang digunakan dalam rapat dan sosialisasi di sekolah..
Butir pertanyaan ketiga tentang penggunaan dan kepemilikan
sarana dalam penggunaan media berbasis Microsoft Powerpoint. Di
sekolah dasar yang digunakan penelitian telah memiliki sarana dan
prasarana yang memadai, terdapat alat layar, proyektor, dan speaker
yang dapat digunakan bersama-sama secara bergantian.
Butir pertanyaan keempat tentang penggunaan media Microsoft
Powerpoint dalam pembelajaran. Guru memaparkan bahwa jarang
sekali menggunakan media berbasis Microsoft Powerpoint. Guru lebih
sering menggunakan media gambar, papan tulis, dan buku pelajaran.
Butir pertanyaan kelima tentang media pembelajaran berbasis ICT
yang sering digunakan oleh guru berupa powerpoint interaktif,
articulate atau media lainnya. Guru menjawab bahwa beliau lebih
menggunakan powerpoint yang berisi video, gambar namun masih
sederhana yang digunakan dalam kegiatan rapat dan sosialisasi di
sekolah.
Butir pertanyaan keenam yaitu tentang pernah atau tidak dalam
menggunakan media Microsoft Powerpoint. Guru belum pernah
menggunakannya

dalam

proses

pembelajaran.

Media

berbasis
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Microsoft Powerpoint lebih digunakan oleh guru pada saat kegiatan
rapat atau sosialisasi yang dilaksanakan di sekolah.
Butir pertanyaan ketujuh yaitu tentang pernah atau tidak guru
mencoba

membuat/mengembangkan

secara

pribadi

untuk

pembelajaran. Guru menjawab bahwa beliau pernah mengembangkan
powerpoint dengan gambar-gambar dari internet. Namun lebih senang
jika mencari bahan powerpoint yang mengambil dari internet, karena
tidak adanya waktu untuk membuat media yang akan digunakan
dalam proses pembelajaran.
Butir pertanyaan kedelapan yaitu tentang mengetahui respon siswa
ketika pada saat pembelajaran diterapkan dengan media berbasis
Microsoft Powerpoint. Guru memaparkan bahwa mungkin siswa
menjadi senang ketika pembelajaran menggunakan media berbasis
Microsoft Powerpoint seperti powerpoint yang berisi video-video
misalnya. Pembelajaran menjadi interaktif dan siswa sangat antusias
dalam belajar serta dapat memudahkan siswa dalam memahami materi
yang disampaikan.
Butir pertanyaan kesembilan tentang ada atau tidaknya hambatan
yang dihadapi siswa dalam mata pelajaran IPA. Guru menjawab
bahwa siswa mengalami kesulitan dalam menghafal materi yang
banyak. Kata-kata yang sangat susah dimengerti dan dihafalkan oleh
peserta didik.
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Butir pertanyaan kesepuluh yaitu tentang materi pelajaran IPA
yang dirasa sulit untuk dipahami oleh siswa dan sangat membutuhkan
bimbingan. Guru menjawab bahwa materi yang sangat sulit itu
mengenai organ tubuh manusia yang terdiri dari alat pernapasan, alat
pencernaan,

dan alat peredaran darah manusia beserta fungsi-

fungsinya, karena materinya sangat banyak.
Butir pertanyaan kesebelas yaitu tentang hal-hal yang membuat
siswa mengalami kesulitan terhadap materi. Guru menjawab bahwa
siswa merasa mengalami kesulitan dalam mengafal materi yang terlalu
banyak.
Butir pertanyaan keduabelas yaitu tentang cara guru mengatasi
masalah/kesulitan

yang

ada.

Guru

memaparkan

bahwa

dengan

membuat lagu-lagu yang liriknya diganti dengan materi pelajaran
untuk

disampaikan ke

peserta didik. Beliau juga menggunakan

gambar dan alat peraga yang ada.
4.1.1.2

Pembahasan hasil wawancara analisis kebutuhan
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas, maka
peneliti menarik kesimpulan bahwa guru memiliki pemahaman yang
cukup terhadap media pembelajaran berbasis ICT. Guru menyadari
pentingnya

media

pembelajaran

sebagai penunjang terlaksananya

proses pembelajaran yang baik. Media pembelajaran berbasis ICT
mampu memberikan proses pembelajaran yang interaktif dan menarik
bagi peserta didik. Sebenarnya guru telah mampu menggunakan
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media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint di dalam proses
pembelajaran,

namun

sekolah

belum

menerapkan

pembelajaran

berbasis Microsoft Powerpoint. Guru memiliki pengetahuan yang
minim tentang Microsoft Powerpoint juga keterbatasan waktu dalam
pembuatan media pembelajaran berbasis

Microsoft Powerpoint,

sehingga guru hanya mencari di internet powerpoint. Guru belum
pernah

menggunakan

media

pembelajaran

berbasis

Microsoft

Powerpoint di dalam proses pembelajaran di kelas. Media berbasis
Microsoft Powerpoint lebih digunakan guru dalam kegiatan rapat atau
sosialisai yang dilaksanakan di sekolah. Berdasarkan keterbatasan
yang

ada,

maka

guru

sangat

mengharapkan

adanya

media

pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yang mampu menunjang
proses pembelajaran siswa sehingga proses pembelajaran menjadi
interaktif dan memudahkan siswa dalam memahami materi.
4.1.2 Deskripsi Produk Awal
Peneliti melakukan beberapa langkah dalam mengembangkan produk
media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint ini. Langkah awal yang
dilakukan oleh peneliti yaitu menentukan materi yang sulit dipahami oleh
siswa kelas V sekolah dasar semester gasal, kemudian menentukan standar
kompetensi

dan

kompetensi

dasar

terkait

dengan

materi yang

ada.

Berdasarkan kompetensi dasar tersebut, peneliti menentukan indikator dan
tujuan

pembelajaran

yang

ingin

dicapai.

Selanjutnya peneliti menyusun
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perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
berdasarkan indikator dan tujuan pembelajaran untuk setiap muatan pelajaran.
Media
kompetensi

powerpoint

dasar

dan

ini

indikator

dikembangkan
yang

dengan

dicapai.

Arsyad

memperhatikan
(2014:74-76)

menyatakan bahwa terdapat beberapa kriteria dalam pemilihan media yang
baik, salah satunya yaitu media harus menarik, praktis, luwes, dan bertahan.
Kriteria ini menuntun para guru untuk memilih atau mengembangkan media
yang ada, mudah diperoleh, atau mudah dibuat sendiri oleh guru. Media yang
dipilih sebaiknya dapat digunakan dimanapun dan kapanpun dengan peralatan
yang tersedia di sekitarnya dan dapat digunakan untuk semua ukuran kelas.
Sanaky (2013:156) media powerpoint dalam pembelajaran memiliki variasi
teknik penyajian yang menarik dan tidak membosankan dilihat dari desain dan
background pada slide yang ditampilkan, serta dilengkapi dengan kombinasi
warna, animasi, bersuara, dan dapat hiperlink dengan file lain. Media
powerpoint dapat digunakan berulang-ulang, dan memberikan kemungkinan
pada siswa untuk mencatat. Media yang dikembangkan mengalami beberapa
proses revisi. Peneliti mendesain sebuah produk berupa powerpoint yang
disertai dengan warna, tulisan, gambar, video, dan background menarik,
praktis karena berupa sebuah file dan dapat bertahan lama. Media yang telah
dibuat kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Revisi yang ada
yaitu

agar

menyesuaikan

backgroundnya.

Selanjutnya

antara
peneliti

shape

dengan

meminta

tulisan

dan

warna

persetujuan

dari

dosen

pembimbing untuk melakukan validasi ke pakar media dan guru kelas.
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RPP yang dikembangkan dilengkapi dengan Lembar Kerja Siswa
(LKS), bahan ajar, dan instrumen penilaian. Langkah selanjutnya yaitu dengan
merancang media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint dengan
mengacu RPP yang telah dibuat. Powerpoint memuat lima langkah saintifik
(mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan) yang
dapat membuat proses pembelajaran menjadi interaktif. Powerpoint juga
dilengkapi dengan pemetaan kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran
dan latihan soal.

Langkah terakhir yang dilakukan oleh peneliti yaitu

memasukkan evaluasi berupa soal tes 20 pilihan ganda dan 5 soal uraian serta
melaksanakan refleksi di akhir slide powerpoint.
4.1.2.1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan rencana
atau rancangan kegiatan yang memuat langkah-langkah pembelajaran
secara detail untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan yang telah
dibuat.

RPP

disusun

secara

sistematis

dengan

menggunakan

pendekatan saintifik dan Paradigma Pedagogi Reflektif (PPR). RPP
terdiri dari beberapa komponen,

diantaranya yaitu (1) Satuan

pendidikan/identitas sekolah, (2) Mata pelajaran, (3) Kelas/ semester,
(4) Alokasi waktu, (5) Standar kompetensi, (6) Kompetensi dasar, (7)
Indikator, (8) Tujuan pembelajaran, (9) Materi pembelajaran, (10)
Pendekatan

dan

metode

pembelajaran,

(11)

Langkah-langkah

pembelajaran, (12) Penilaian, (13) Media, alat, dan sumber belajar,
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(14) Penilaian, (15) Lampiran Lembar Kerja Siswa, (16) Lampiran
kunci jawaban, (17) Lampiran lagu, (18) Lampiran materi.
RPP dirancang untuk 2 pertemuan pembelajaran dengan alokasi
waktu masing-masing pertemuan 2 JP yang terdiri dari 2 x 35 menit.
Langkah-langkah dalam RPP disusun secara terperinci, sehingga
memudahkan

pendidik

untuk

menggunakannya

dan

memperoleh

proses pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan.
4.1.2.2 Media Pembelajaran Berbasis Microsoft Powerpoint
Media

pembelajaran berbasis

Microsoft

Powerpoint

yang

dikembangkan dalam penelitian ini yaitu media pembelajaran berbasis
Microsoft Powerpoint untuk siswa kelas V sekolah dasar. Media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yang dikembangkan
mengacu pada kurikulum KTSP 2006 dengan pendekatan saintifik dan
Paradigma Pedagogi Reflektif (PPR). Microsoft Powerpoint yang
dikembangkan memuat gambaran umum langkah-langkah kegiatan
pembelajaran yang sudah tercantum dalam RPP.
Powerpoint

tersebut

dikembangkan

berkaitan

dengan

kompetensi dasar dan indikator yang termuat dalam RPP. Selain
standar kompetensi,

kompetensi dasar,

indikator,

tujuan,

materi

pelajaran, LKS powerpoint memuat petunjuk penggunaan media
dengan

tujuan

pembelajaran

lebih

menarik

dan

menyenangkan,

powerpoint juga dilengkapi dengan video dan gambar yang digunakan
untuk memperjelas pemahaman materi berkaitan dengan materi ajar.

82

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Di dalam powerpoint dilengkapi dengan evaluasi, refleksi dan tindak
lanjut. Pada bagian evaluasi siswa dapat menyelesaikan soal-soal
pilihan ganda maupun uraian. Soal evaluasi tersebut dapat secara
langsung dijawab oleh siswa dan dapat diketahui pembahasannya.
Pada bagian refleksi, siswa dapat menyimpulkan materi yang sudah
dipelajari dan mengetahui perasaan siswa pada saat mengikuti proses
pembelajaran. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana
pemahaman siswa terhadap materi yang sudah disampaikan melalui
media pembelajaran yang sudah dikembangkan. Evaluasi berupa soal
20 pilihan ganda dan 5 soal uraian. Powerpoint ini juga disertakan
daftar referensi yang berisi sumber-sumber yang digunakan peneliti
dalam menyusun powerpoint ini.
4.1.3

Data Hasil Validasi Pakar Media Pembelajaran Berbasis Microsoft
Powerpoint dan Revisi Produk
Produk media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yang
dikembangkan melalui tahap validasi oleh dua pakar media pembelajaran
berbasis Microsoft Powerpoint dan dua orang guru kelas V sekolah dasar.
Validasi digunakan untuk mengetahui kelayakan produk yang dikembangkan
oleh peneliti. Pakar media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yaitu
bapak INA, M.Pd dan PNP, Ed, D.
Aspek yang dinilai dari media pembelajaran berbasis Microsoft
Powerpoint ini yaitu (1) aspek konten atau isi, (2) aspek tampilan, (3) aspek
bahasa, (4) aspek penggunaan dan penyajian media Microsoft Powerpoint.
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Aspek konten dan isi terdapat 9 item pernyataan, aspek tampilan terdapat 17
item pernyataan, aspek bahasa terdiri dari 5 item pernyataan, dan aspek
penggunaan dan penyajian terdapat 8 item pernyataan, sehingga jumlah seluruh
item terdapat 39 item pernyataan. Berdasarkan hasil validasi yang diperoleh
dari pakar media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint oleh bapak INA,
M.Pd menunjukkan skor rata-rata kualitas media pembelajaran berbasis
Microsoft Powerpoint yaitu 3,56 dengan kategori “Sangat Baik”. Media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint mata pelajaran IPA materi
peredaran darah manusia dinyatakan layak digunakan/diuji coba dengan revisi
sesuai saran.
Adapun hasil penghitungan untuk setiap aspek pada validasi kualitas
media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yaitu sebagai berikut. (1)
aspek konten dan isi yaitu 34, (2) aspek tampilan yaitu 57, (3) aspek bahasa
yaitu 19, (4) aspek penggunaan dan penyajian media Microsoft Powerpoint
yaitu 28. Jumlah skor keseluruhan adalah 139. Perolehan skor rata-rata
dihitung menggunakan rumus rata-rata seperti yang tertulis pada bab III yang
dikonversikan dari data kuantitatif ke data kualitatif dalam dalam kategori
“Sangat Baik” dengan acuan yang tertera pada tabel kriteria skor skala empat.
Berdasarkan hasil penghitungan menggunakan rumus rata-rata, maka diperoleh
skor rata-rata kualitas media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yaitu
3,56.
Berdasarkan

hasil

validasi

yang

diperoleh

dari

pakar

media

pembelajaran berbasis ICT Bapak PNP, Ed,D. menunjukkan skor rata-rata
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media pembelajaran berbasis ICT yaitu 2,87 dengan kriteria “Baik”. Adapun
hasil penghitungan untuk setiap aspek yaitu sebagai berikut, (1) aspek konten
dan isi yaitu 25, (2) aspek tampilan yaitu 45, (3) aspek bahasa yaitu 19, (4)
aspek penggunaan dan penyajian media Microsoft Powerpoint yaitu 23. Jumlah
skor keseluruhan adalah 112. Perolehan skor rata-rata dihitung menggunakan
rumus rata-rata seperti yang tertulis pada bab III yang dikonversikan dari data
kuantitatif ke data kualitatif dalam dalam kategori “Baik” dengan acuan yang
tertera pada tabel kriteria skor skala empat. Berdasarkan hasil penghitungan
menggunakan rumus rata-rata, maka diperoleh skor rata-rata kualitas media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yaitu 2,87.
Rekapitulasi keseluruhan data validasi pakar media pembelajaran
berbasis Microsoft Powerpoint oleh dosen dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4.1 Rekapitulasi Data Validasi Dosen
Hasil perolehan skor
Validator
Validator
(INA)
(PNP)
34
25
57
45
28
23
19
19
139
112
3,56
2,87
Sangat baik
Baik
3,21
Baik

Aspek yang dinilai
Konten atau isi
Tampilan
Bahasa
Penggunaan dan penyajian
Total skor keseluruhan
Rerata
Kriteria
Rerata Keseluruhan
Kriteria

Tabel tersebut menunjukkan rerata skor keseluruhan hasil validasi dosen.
Berdasarkan
pembelajaran

tabel

tersebut,

berbasis

dapat

Microsoft

disimpulkan
Powerpoint

bahwa

kualitas

media

menurut

pakar

media
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pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint menghasilkan rerata 3,21 dan
memiliki kriteria “Baik”.
Produk yang telah divalidasi oleh pakar ahli dengan komentar dan saran.
Berikut ini dijabarkan tabel komentar pakar ahli media pembelajaran berbasis
Microsoft Powerpoint dan revisi.
Tabel 4.2 Komentar Pakar Ahli Media Pembelajaran Berbasis
Microsoft Powerpoint dan Revisi
No

Aspek

5

Aspek konten
atau isi
(media
mendorong
siswa untuk
bekerja sama)

3

Aspek
tampilan
(kemenarikan
penggunaan
shapes

11

Aspek
tampilan (tata
letak
keseluruhan
konten mampu
saling
mendukung
dalam satu
kesatuan)

Komentar Sebelum Revisi
Tidak cocok untuk powerpoint

Komentar Setelah Revisi
Powerpoint memuat kegiatan siswa
yang mendorong untuk bekerja
sama seperti diadakannya kegiatan
kelompok.

Shapes kurang menarik

Penggunaan shapes dibuat lebih
menarik lagi.

Terlalu banyak yang tampil di
menu utama.

Dilakukan perbaikan dengan
mengurangi tampilan di menu
utama.
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12

2

7

Tombol kurang lengkap,
bingung mana yang ditombol.

Dilakukan perbaikan dengan
menambah tombol yang lengkap
dan lebih memperjelasnya.

Media tidak mudah jika
digunakan mandiri.

Dilakukan perbaikan dengan
membuat media yang mudah
dipahami dan digunakan oleh orang
lain.

Sinkronisasi dengan RPP tidak
jelas

Dilakukan perbaikan dengan
membuat sama antara RPP dengan
media yang dibuat.

Aspek
tampilan
(ketepatan
penggunaan
gambar untuk
simbol tombol)

Aspek
penggunaan
dan penyajian
(media mudah
dipahami dan
digunakan)

Aspek
penggunaan
dan penyajian
(materi
disajikan secara
berurutan)
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Tabel di atas menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis
Microsoft Powerpoint perlu direvisi sesuai dengan komentar dan saran yang
diberikan. Berdasarkan komentar dan saran dari pakar ahli media pembelajaran
berbasis Microsoft Powerpoint tersebut, peneliti kembali melakukan revisi
terhadap media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint.
4.1.4

Data Hasil Validasi Guru SD Kelas V dan Revisi Produk
Guru yang menjadi validator dalam penelitian ini yaitu dua guru kelas
V SD yaitu ibu VVE, S.Pd.SD selaku guru SD Kanisius Jetisdepok dan ibu
MM AM, S.Pd. selaku guru SD Kanisius Gamping. Validasi dilakukan pada
tanggal 16 November 2016. Aspek yang dinilai dari media pembelajaran
berbasis Microsoft Powerpoint ini yaitu (1) aspek konten atau isi, (2) aspek
tampilan, (3) aspek bahasa, dan (4) aspek penggunaan dan penyajian media
Microsoft Powerpoint.
Hasil validasi yang diperoleh dari guru VVE, S.Pd.SD menunjukkan
skor rata-rata media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yaitu 4,00
dengan kategori “sangat baik”. Media pembelajaran berbasis Microsoft
Powerpoint Mata Pelajaran IPA Materi Peredaran Darah Manusia dinyatakan
layak

untuk

digunakan/uji

coba

lapangan

tanpa

revisi.

Adapun

hasil

penghitungan untuk setiap aspek yaitu sebagai berikut: (1) aspek konten dan isi
yaitu 36, (2) aspek tampilan yaitu 68, (3) aspek bahasa yaitu 20, (4) aspek
penggunaan dan penyajian media Microsoft Powerpoint yaitu 32. Jumlah skor
yang didapat dari keseluruhan aspek yaitu 156. Perolehan skor rata-rata
dihitung menggunakan rumus rata-rata seperti yang tertulis pada bab III yang
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dikonversikan dari data kuantitatif ke data kualitatif dalam kategori “sangat
baik” dengan acuan yang tertera pada tabel kriteria skor skala empat.
Berdasarkan hasil penghitungan menggunakan rumus rata-rata, maka diperoleh
skor rata-rata kualitas media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yaitu
4,00.
Validasi guru kedua yaitu ibu MM AM, S.Pd. Berdasarkan hasil
validasi yang diperoleh dari guru oleh ibu MM AM, S.Pd. menunjukkan skor
rata-rata media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yaitu 3,53 dengan
kategori “Sangat Baik”. Media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint
Mata Pelajaran IPA Materi Peredaran Darah Manusia dinyatakan layak untuk
digunakan/uji coba lapangan tanpa revisi. Adapun hasil penghitungan untuk
setiap aspek yaitu sebagai berikut: (1) aspek konten dan isi yaitu 36, (2) aspek
tampilan yaitu 57, (3) aspek bahasa yaitu 16, (4) aspek penggunaan dan
penyajian media Microsoft Powerpoint yaitu 29. Jumlah skor yang didapat dari
keseluruhan aspek yaitu 138. Perolehan skor rata-rata dihitung menggunakan
rumus rata-rata seperti yang tertulis pada bab III yang dikonversikan dari data
kuantitatif ke data kualitatif dalam dalam kategori “Sangat Baik” dengan acuan
yang tertera pada tabel kriteria skor skala empat. Berdasarkan hasil
penghitungan menggunakan rumus rata-rata, maka diperoleh skor rata-rata
kualitas media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yaitu 3,53.
Rekapitulasi keseluruhan data validasi oleh guru SD dapat dilihat pada
tabel berikut ini.
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Tabel 4.3 Rekapitulasi Data Validasi Guru SD
Aspek yang dinilai
Konten atau isi
Tampilan
Bahasa
Penggunaan dan penyajian
Total skor keseluruhan
Rerata
Kriteria
Rerata Keseluruhan
Kriteria

Hasil perolehan skor
Validator
Validator
(VVE)
(MM AM)
36
36
68
57
32
29
20
16
159
138
4,00
3,53
Sangat baik
Sangat baik
3,76
Sangat baik

Tabel di atas menunjukkan rerata skor keseluruhan hasil validasi guru
sekolah dasar. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas
media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint menurut guru kelas V sekolah
dasar menghasilkan rerata 3,76 dan memiliki kriteria “Sangat Baik”.
Produk yang divalidasi oleh guru sekolah dasar tidak ada komentar atau
saran yang diberikan. Peneliti hanya merevisi validasi dari Ibu MM AM terkait
komentar umum untuk penambahan penjelasan materi tentang peredaran darah
kotor dan peredaran darah bersih.
4.1.5

Kajian Hasil Uji Coba Produk dan Revisi
Penelitian ini dilakukan uji coba produk di SD Kanisius Klepu pada hari
Sabtu tanggal 19 November 2016. Subyek pada penelitian ini berjumlah 20
peserta didik. Peneliti telah membuat perangkat pembelajaran berupa RPP yang
diberikan kepada guru kelas V. Peneliti telah melakukan uji coba media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint mata pelajaran IPA yang disusun
berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat. Uji coba media
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ini dilakukan sendiri oleh peneliti dengan mengoperasikan media dan mengajar
menggunakan media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint di kelas V SD
Kanisius Klepu.

Selanjutnya peneliti menyebarkan kuesioner kepada siswa

sebagai subyek penelitian. Kuesioner berupa validasi oleh siswa terhadap media
berbasis Microsoft Powerpoint yang sudah diajarkan dan kuesioner respon siswa
terhadap media berbasis Microsoft Powerpoint. Berikut ini dijabarkan mengenai
hasil kuesioner respon siswa.
Tabel 4.4 Hasil Kuesioner Respon Siswa Uji Terbatas
Siswa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Jumlah Skor
78
103
83
104
89
103
52
104
93
93
86
44
103
102
99
102
99
46
77
76
Jumlah
Rerata

Rerata
3
3,96
3,19
4
3,42
3,96
2
4
3,57
3,57
3,30
1,69
3,96
3,92
3,80
3,92
3,80
1,76
2,96
2,92
66,7
3,33

Kriteria
Baik
Sangat baik
Baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Cukup
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Kurang
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Cukup
Baik
Baik
Sangat baik

Berdasarkan tabel hasil kuesioner respon siswa pada saat uji coba produk
secara terbatas peneliti menggunakan penghitungan skala 4 seperti yang sudah
dijelaskan pada bab III, maka dapat disimpulkan bahwa kriteria dari respon siswa
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terhadap produk yang dikembangkan adalah “Sangat Baik” dan layak untuk
digunakan pada uji coba pemakaian.
Peneliti

telah

melakukan

pengamatan

selama

proses

pembelajaran

berlangsung dengan menggunakan media berbasis Microsoft Powerpoint. Siswa
memberikan

respon

yang

baik

selama

pembelajaran

berlangsung.

Siswa

berkomentar terhadap media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint. Siswa
memberikan komentar bahwa media bagus, videonya bagus, materi mudah
dipahami. Namun ada siswa yang memberikan kritik terhadap media yang
diajarkan seperti gambar kurang jelas dan tidak mudah dipahami, tulisan masih
ada yang terlalu kecil, suara video kurang keras. Untuk mengetahui pemahaman
siswa terkait dengan materi yang diajarkan dengan menggunakan media berbasis
Microsoft Powerpoint, maka peneliti juga memberikan soal evaluasi pembelajaran
dengan soal tes 20 pilihan ganda dan 5 uraian. Soal evaluasi ini termuat dalam
powerpoint interaktif. Siswa dapat menjawab melalui powerpoint yang sudah
dibuat oleh peneliti dan mendapatkan umpan balik dari soal pertanyaan yang
diberikan dengan memberikan umpan balik “Hore Anda Benar” pada jawaban
yang dipilih benar dan umpan balik “ Maaf Anda Salah” pada jawaban yang
dipilih salah. Berdasarkan pengamatan dan refleksi yang dilakukan peneliti saat
mengajar di kelas pada saat kegiatan evaluasi pembelajaran ini adalah kegiatan
yang menyenangkan. Siswa merasa puas jika hasilnya benar.
Pada uji coba produk secara terbatas ini peneliti juga menyebarkan
kuesioner kepada subyek penelitian untuk melakukan validasi produk yang
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dikembangkan. Berikut ini adalah hasil validasi media oleh siswa pada saat
melakukan uji coba produk secara terbatas.
Tabel 4.5 Rekapitulasi Validasi Siswa Uji Coba Terbatas

1.
2.
3.
4.
5.

Jumlah
Skor
66
74
59
73
53

6.

74

3,89

Sangat baik

7.

53

2,78

Baik

8.

70

3,68

Sangat baik

9.
10.
11.
12.
13.

71
64
54
70
73

3,73
3,36
2,84
3,68
3,84

Sangat baik
Sangat baik
Baik
Sangat baik
Sangat baik

14.

70

3,68

Sangat baik

15.

72

3,78

Sangat baik

16.

67

3,52

Sangat baik

4
2,89
3,73
3,78
70,26
3,51

Sangat baik
Baik
Sangat baik
Sangat baik

Siswa

17.
76
18.
55
19.
71
20.
72
Jumlah
Rerata

Rerata

Kriteria

Komentar

3,47
3,89
3,10
3,84
2,78

Sangat baik
Sangat baik
Baik
Sangat baik
Baik

Kurang jelas
Videonya bagus dapat dimengerti dengan baik
Gambar lumayan, tulisannya rumit
Teks atau kalimat kurang jelas
Materi dapat dipahami dengan baik
Cara pembelajarannya mudah dipahami dan
ingin membahas materi yang lain dengan cara
ini
Video kurang menarik
Tulisan dan background cukup baik, tulisannya
jelas.
Materi mudah dimengerti
Videonya menarik dan mempermudah belajar
Video suaranya kurang keras
Senang belajar dengan media
Gambar dan video menarik dan mudah
dipahami
Video lumayan bagus
Media bagus, warna menarik, gambar dan
tulisan jelas dan mudah dipahami
Video sangat baik
Videonya menarik, mudah dipahami
Video atau volume suara kurang jelas

Berdasarkan

tabel

Sangat Baik

di

atas

menunjukkan

bahwa

kualitas

media

pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yang dikembangkan mencapai
kriteria “Sangat Baik”. Peneliti perlu melakukan revisi sesuai saran /komentar
secara umum yang diberikan.
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4.1.6 Kajian Hasil Uji Coba Pemakaian
Penelitian ini dilakukan uji coba pemakaian di SD Kanisius Jetisdepok
pada hari Senin tanggal 28 November 2016. Penelitian ini dilakukan berdasarkan
jadwal pelajaran yang sudah dikoordinasikan dengan sekolah dan guru kelas V
tempat SD penelitian. Subyek pada penelitian ini berjumlah 34 siswa SD Kanisius
Jetisdepok. Peneliti telah membuat perangkat pembelajaran berupa RPP yang
diberikan kepada guru kelas V. Peneliti telah melakukan uji coba pemakaian
media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint mata pelajaran IPA yang
disusun berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat. Uji
coba media ini dilakukan sendiri oleh peneliti dengan mengoperasikan media dan
mengajar menggunakan media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint di
kelas V SD Kanisius Jetisdepok. Selanjutnya peneliti menyebarkan kuesioner
kepada siswa sebagai subyek penelitian. Kuesioner berupa kuesioner respon siswa
terhadap media berbasis Microsoft Powerpoint dan validasi oleh siswa terhadap
media berbasis Microsoft Powerpoint yang sudah diajarkan. Berikut ini adalah
hasil kuesioner respon siswa.
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Tabel 4.6 Hasil Kuesioner Respon Siswa Uji Coba Pemakaian
Siswa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Berdasarkan

Jumlah Skor
99
94
94
94
88
99
103
100
101
98
84
104
81
95
104
71
95
84
87
69
87
96
82
96
79
90
86
93
94
101
83
89
87
91
Jumlah
Rerata

tabel di atas

Rerata

Kriteria

Komentar

3,80
3,61
3,61
3,61
3,38
3,80
3,96
3,84
3,88
3,76
3,23
4
3,11
3,65
4
2,73
3,65
3,23
3,34
2,65
3,23
3,69
3,15
3,69
3,03
3,46
3,30
3,57
3,61
3,88
3,19
3,42
3,34
3,50
118,9
3,49

Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Baik
Sangat baik
Baik
Sangat baik
Sangat baik
Baik
Sangat baik
Baik
Sangat baik
Baik
Baik
Sangat baik
Baik
Sangat baik
Baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik

-

menunjukkan

Sangat baik

bahwa

respon

siswa

pada

pembelajaran IPA dengan menggunakan media berbasis Microsoft Powerpoint
adalah “Sangat Baik”.
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Peneliti

telah

melakukan

pengamatan

selama

proses

pembelajaran

berlangsung dengan menggunakan media berbasis Microsoft Powerpoint. Siswa
memberikan

respon

yang

baik

selama

pembelajaran

berlangsung.

Siswa

berkomentar terhadap media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint. Siswa
memberikan komentar bahwa media bagus, videonya bagus, materi mudah
dipahami. Namun ada siswa yang memberikan kritik terhadap media yang
diajarkan seperti gambar kurang jelas dan tidak mudah dipahami, tulisan masih
ada yang terlalu kecil. Untuk mengetahui pemahaman siswa terkait dengan materi
yang diajarkan dengan menggunakan media berbasis Microsoft Powerpoint, maka
peneliti juga memberikan soal evaluasi pembelajaran dengan jumlah soal tes 20
pilihan ganda dan 5 uraian. Soal evaluasi ini termuat dalam slide powerpoint.
Siswa dapat menjawab melalui powerpoint yang sudah dibuat oleh peneliti dan
mendapatkan

umpan

balik

dari soal pertanyaan

yang

diberikan

dengan

memberikan umpan balik “Hore Anda Benar” pada jawaban yang dipilih benar
dan umpan balik “Maaf Anda Salah” pada jawaban yang dipilih salah.
Berdasarkan pengamatan dan refleksi yang dilakukan peneliti saat mengajar di
kelas, kegiatan evaluasi pembelajaran ini adalah kegiatan yang menyenangkan.
Siswa merasa puas jika mendapatkan hasil jawaban yang benar.
Peneliti

telah

menyebarkan

kuesioner

berupa

validasi terhadap

media

pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yang diberikan pada siswa pada saat
melakukan uji coba pemakaian. Berikut ini dijabarkan tabel hasil validasi media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint oleh siswa.
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Tabel 4.7 Rekapitulasi Validasi Siswa Uji Coba Pemakaian
Rerata
Skor
3,68
3,42
3,42
3,47
3
3,68
3,57
3,47
3,89
1,47
3,26
4
2,84
3,47
4
4

Kriteria

Komentar

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

Jumlah
skor
75
65
65
66
57
70
68
66
74
28
62
76
54
66
76
76

Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Kurang
Sangat baik
Sangat baik
Baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik

17.

69

3,63

Sangat baik

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

67
63
58
68
60
67
63
63
66
64
54
57

3
3,42
3,05
3,57
3,15
3,52
3,31
3,31
3,47
3,36
2,84
3
4
2,84
3,26
3,78
3,68
3,37

Baik
Sangat baik
Baik
Sangat baik
Baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik
Baik
Baik
Sangat baik
Baik
Sangat baik
Sangat baik
Sangat baik

Media pembelajaran menarik
Gambar kurang jelas
Gambar kurang jelas
Gambar kurang jelas
Media pembelajaran menarik
Media mudah dipahami
Media menarik
Sangat baik
Baik
Media membantu dalam mengerjakan, mudah
dimengerti, menambah semangat dalam belajar
Baik
Filmnya bagus dan menarik
Baik tetapi gambar kurang jelas
Baik, materi supaya lebih jelas lagi
Sangat baik

Nama

54
62
72
70
Rerata

Berdasarkan tabel validasi terhadap media pembelajaran berbasis Microsoft
Powerpoint oleh siswa di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint menunjukkan kriteria “Sangat Baik”.
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Berdasarkan validasi yang dilakukan oleh siswa maka peneliti perlu melakukan
revisi sesuai dengan saran/ komentar secara umum yang diberikan.
4.2 Pembahasan
Pembahasan dalam penelitian ini membahas mengenai kajian produk akhir
dan pembahasannya termasuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) serta media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint.
4.2.1 Kajian Produk Akhir dan Pembahasan
Produk akhir berupa media pembelajaran berbasis Microsoft
Powerpoint yang diperoleh berdasarkan hasil validasi dan komentar serta
saran dari dua pakar media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint dan
dua orang guru kelas V sekolah dasar. Produk awal yang dihasilkan oleh
peneliti direvisi, sehingga menghasilkan produk akhir yang baik dan layak
digunakan dalam proses pembelajaran. Produk akhir yang dikembangkan
yaitu media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint mata pelajaran IPA
materi peredaran darah manusia untuk siswa kelas V SD Kanisius Jetisdepok
yang mengacu pada kurikulum KTSP atau 2006. Peneliti menyusun sebuah
media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint. Microsoft Powerpoint
merupakan program aplikasi yang digunakan untuk menyajikan informasi
berupa presentasi yang disusun dengan menarik dan interaktif. Melalui
Microsoft Powerpoint ini pendidik dapat merancang dan membuat presentasi
yang lebih menarik dan profesional. Pemanfaatan media presentasi ini dapat
digunakan

oleh pendidik

untuk

mempresentasikan materi pembelajaran.

Presentasi akan lebih mudah dimengerti dan dipahami jika disajikan dalam
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bentuk slide yang dilengkapi dengan teks, gambar, suara, video, dan latihan
soal sebagai evaluasi siswa.
4.2.1.1 Kajian Produk Akhir
Produk akhir berupa media pembelajaran berbasis Microsoft
Powerpoint mata pelajaran IPA materi peredaran darah manusia yang
mengacu pada kurikulum KTSP atau 2006 akan dibahas berikut ini.
1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Muatan dalam RPP akhir sama dengan RPP produk awal. Adapun
komponen dalam RPP yaitu (1) Satuan pendidikan/identitas sekolah, (2)
Mata pelajaran, (3) Kelas/ semester, (4) Alokasi waktu, (5) Standar
kompetensi, (6) Kompetensi dasar, (7) Indikator, (8) Tujuan pembelajaran,
(9) Materi pembelajaran, (10) Pendekatan dan metode pembelajaran, (11)
Langkah-langkah pembelajaran, (12) Penilaian, (13) Media, alat, dan
sumber belajar, (14) Penilaian, (15) Lampiran Lembar Kerja Siswa, (16)
Lampiran kunci jawaban, (17) Lampiran lagu, (18) Lampiran materi.
2. Media Pembelajaran Berbasis Microsoft Powerpoint
Media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint setelah direvisi
terdapat beberapa perubahan berdasarkan komentar dan saran perbaikan
dari pakar media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint dan guru
kelas V sekolah dasar. Komponen yang berubah meliputi aspek tampilan,
peneliti mengurangi tampilan di menu utama. Peneliti merevisi di setiap
slide yang terdapat banyak tombol, sehingga untuk meminimalisasikan
tombol-tombol untuk masuk slide selanjutnya hanya berada di menu
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utama. Revisi yang dilakukan peneliti selanjutnya adalah melengkapi dan
memperjelas tombol-tombol. Komponen lain yang berubah adalah pada
aspek

penggunaan

penggunaan

media

dan

penyajian,

dengan

peneliti melakukan

memperjelas

tombol-tombol

revisi dalam
agar

bisa

digunakan untuk orang lain.
Pengembangan media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint
mengacu kurikulum KTSP atau 2006 pada mata pelajaran IPA untuk siswa
kelas V sekolah dasar telah melalui tahap validasi oleh dua orang pakar
media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint dan dua orang guru
sekolah dasar. Validasi berpedoman pada empat aspek yang dinilai dari
media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yaitu (1) aspek konten
atau isi, (2) aspek tampilan, (3) aspek bahasa, (4) aspek penggunaan dan
penyajian media Microsoft Powerpoint. Hasil validasi oleh para validator
menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint
mata pelajaran IPA materi peredaran darah manusia termasuk dalam
kategori sangat baik dengan rincian skor perolehan yang dijabarkan pada
tabel berikut ini.
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Tabel 4.8 Rekapitulasi Pakar Media Pembelajaran Berbasis Microsoft
Powerpoint dan Guru

No.
1.
2.
3.
4.

Hasil Validasi Media Pembelajaran
Berbasis Microsoft Powerpoint
Skor
Kriteria

Validator
Pakar Media Pembelajaran Berbasis
Microsoft Powerpoint (IN)
Pakar Media Pembelajaran Berbasis
Microsoft Powerpoint (PN)
Guru SD Kanisius Jetisdepok
Guru SD Kanisius Gamping
Jumlah
Rerata (Jumlah Total Validator)
Kriteria

3,56

Sangat baik

2,87

Baik

4,00
3,53

Sangat baik
Sangat baik
13,96
3,49
Sangat Baik

Tabel di atas menunjukkan rekapitulasi skor keseluruhan hasil
validasi

tentang

kualitas

media

pembelajaran

berbasis

Microsoft

Powerpoint. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pakar media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint (IN) memberi skor 3,56
dengan

kriteria

“Sangat

Baik”.

Pakar

media

pembelajaran berbasis

Microsoft Powerpoint (PN) memberi skor 2,87 dengan kriteria “Baik”. Guru
SD Kanisius Jetisdepok memberi skor 4,00 dengan kriteria “Sangat Baik”.
Guru SD Kanisius Gamping memberi skor 3,53 dengan kriteria “Sangat
Baik”. Berdasarkan keseluruhan hasil validasi tersebut diperoleh rerata skor
3,49 yang termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian,
produk media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint mata pelajaran
IPA materi peredaran darah manusia yang dikembangkan memiliki kualitas
“Baik”

dan

layak

untuk

digunakan

sebagai

media

dalam

proses

pembelajaran.
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Produk akhir dalam penelitian ini berpedoman pada spesifikasi
produk

yang

dikembangkan.

Spesifikasi produk

yang

dikembangkan

tersebut antara lain.
4.2.1.1.1

Pengembangan

media

pembelajaran

berbasis

Microsoft

Powerpoint ini mengacu pada kurikulum KTSP atau 2006.
Penelitian yang digunakan adalah pada mata pelajaran IPA
materi peredaran darah pada manusia. Media pembelajaran
berbasis Microsoft Powerpoint yang telah dibuat dipadukan
dengan video dan telah memuat komponen sebagai berikut:
1.

Slide pembukaan yang berisi:
a.

Slide identitas media berisi nama/ judul media

b. Slide petunjuk
c.

Slide standar kompetensi

d. Slide kompetensi dasar
e.

Slide indikator

f.

Slide tujuan

2.

Slide isi
a.

Slide lagu

b.

Slide materi pembelajaran.

c.

Slide gambar dan bagian-bagiannya.

d.

Slide video terkait pembelajaran.

e.

Slide kuis yang harus dikerjakan siswa.

f.

Slide gambar dan pembahasan materi selanjutnya.
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g.

Slide mind map

h.

Slide video

i.

Slide pertanyaan evaluasi.

j.

Slide kunci jawaban dan pembahasan dari soal pertanyaan.

3.

Slide penutup yang berisi:
a.

Slide ucapan terima kasih

b.

Slide daftar referensi

c.

Slide biodata penulis

Berikut disajikan gambar untuk slide pembukaan media pembelajaran
berbasis Microsoft Powerpoint diantaranya adalah
1.

Slide pembukaan yang berisi: slide identitas media, slide
petunjuk, slide standar kompetensi, slide kompetensi dasar, slide
indikator, dan slide tujuan.
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Berikut ini adalah contoh gambar slide identitas media.
Gambar 4.1 Contoh Slide Identitas Media

Berikut ini adalah contoh gambar slide petunjuk.
Gambar 4.2 Contoh Slide Petunjuk
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Berikut ini adalah contoh gambar slide standar kompetensi.
Gambar 4.3 Contoh Slide Standar Kompetensi

Berikut ini adalah contoh gambar slide kompetensi dasar.
Gambar 4.4 Contoh Slide Kompetensi Dasar
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Berikut ini adalah contoh gambar slide indikator.
Gambar 4.5 Contoh Slide Indikator

Berikut ini adalah contoh gambar slide tujuan.
Gambar 4.6 Contoh Slide Tujuan

2.

Slide isi yang berisi: slide lagu, slide materi, slide gambar dan
penjelasan, slide video, slide kuis, slide gambar dan pembahasan
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materi, slide mind map, slide video, slide pertanyaan evaluasi, slide
kunci jawaban dan pembahasan soal pertanyaan.
Berikut ini adalah contoh gambar slide lagu.
Gambar 4.7 Contoh Slide Lagu

Berikut ini adalah contoh gambar slide materi.
Gambar 4.8 Contoh Slide Materi
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Berikut ini adalah contoh gambar slide gambar dan penjelasan.
Gambar 4.9 Contoh Slide Gambar dan Penjelasan

Berikut ini adalah contoh gambar slide video.
Gambar 4.10 Contoh Slide video
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Berikut ini adalah contoh gambar slide kuis.
Gambar 4.11 Contoh Slide Kuis

Berikut ini adalah contoh gambar slide gambar dan pembahasan
materi.
Gambar 4.12 Contoh Slide Gambar dan Pembahasan Materi
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Berikut ini adalah contoh gambar slide mind map.
Gambar 4.13 Contoh Slide Mind Map

Berikut ini adalah contoh gambar slide video.
Gambar 4.14 Contoh Slide Video
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Berikut ini adalah contoh gambar slide pertanyaan evaluasi.
Gambar 4.15 Contoh Slide Pertanyaan Evaluasi

Gambar 4.16 Contoh Slide Pertanyaan Evaluasi
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Berikut ini adalah contoh gambar slide kunci jawaban dan
pembahasan soal pertanyaan.
Gambar 4.17 Contoh Slide kunci Jawaban dan Pembahasan
Soal Pertanyaan

3. Slide penutup yang berisi: slide ucapan terima kasih, slide
referensi, dan slide biodata penulis.
Berikut ini adalah contoh gambar slide ucapan terima kasih.
Gambar 4.18 Contoh Slide Ucapan Terima Kasih
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Berikut ini adalah contoh gambar slide daftar referensi.
Gambar 4.19 Contoh Slide Daftar Referensi

Berikut ini adalah contoh gambar slide biodata penulis.
Gambar 4.20 Contoh Slide Biodata Penulis

4.2.1.1.2 Media powerpoint dapat dipresentasikan untuk siswa kelas V SD.
Media powerpoint

ini memuat mata pelajaran IPA materi

peredaran darah manusia yang telah dipelajari oleh siswa kelas V
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sekolah

dasar.

Maka

media

ini

dapat

digunakan

dan

dipresentasikan untuk siswa kelas V sekolah dasar.
4.2.1.1.3 Media powerpoint dapat dioperasikan oleh pendidik atau guru.
Media

powerpoint

melaksanakan

ini

digunakan

pembelajaran

di

oleh

kelas.

pendidik
Media

ini

dalam
dapat

dioperasikan oleh pendidik dan siswa diharapkan dapat secara
interaktif mengikuti pembelajaran di kelas menggunakan media
powerpoint.
4.2.1.1.4 Media powerpoint didesain dengan tampilan atau background yang
menarik dan penuh warna.
Media powerpoint yang disusun menggunakan desain tampilan
yang menarik dan penuh warna. Hal ini dikarenakan subyek
penelitian yang digunakan adalah siswa sekolah dasar yang
senang dengan warna yang menarik. Media ini juga dilengkapi
dengan background yang tidak monoton, menggunakan gambargambar yang disenangi anak-anak pada umunya.
4.2.1.1.5 Media powerpoint menggunakan simbol untuk mengoperasikan
media.
Powerpoint

ini menggunakan simbol dalam mengoperasikan

media. Simbol tersebut seperti:
= Tombol home
= Tombol next
= Tombol back
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4.2.1.1.6 Media powerpoint dibuat dengan menggunakan bahasa yang
sederhana dan mudah dipahami.
Bahasa yang digunakan dalam media ini menggunakan gaya
bahasa

anak-anak,

yang

dapat

memudahkan

siswa

dalam

memahami materi yang diajarkan.
4.2.1.1.7 Media powerpoint

disusun dengan memperhatikan keutuhan

perkembangan siswa yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor.
Hal ini dapat dilihat pada pemetaan indikator di awal media.
Terdapat aktivitas siswa yang bertujuan untuk mengembangkan
aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif.
Pada aspek kognitif dapat dilihat pada slide kuis dan soal evaluasi
yang dikerjakan oleh siswa. Contoh gambar dapat dilihat pada
gambar 4.16. Pada aspek psikomotorik dapat dilihat pada slide
pembuatan mind map. Contohnya dapat dilihat pada gambar 4.13.
Pada aspek afektif dapat ditemui pada pertanyaan refleksi. Contoh
gambar dapat dilihat pada gambar berikut.
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Gambar 4.21 Contoh Slide Refleksi

4.2.1.1.8 Media powerpoint ini berisi materi tentang Peredaran Darah Pada
Manusia.
Materi peredaran darah manusia disusun secara jelas dan tidak
terlalu banyak

materi.

Kegiatan yang termuat dalam slide

powerpoint dapat membantu siswa menjadi interaktif.
4.2.1.1.9 Media powerpoint dibuat sesuai dengan kebutuhan siswa.
Media powerpoint memuat aktivitas siswa seperti menonton
video, mengamati gambar, mengerjakan kuis, membuat mind
map, mengerjakan evaluasi yang membantu siswa menjadi aktif
dalam proses pembelajaran.
4.2.1.1.10 Media powerpoint disusun berdasarkan kurikulum KTSP atau
2006.
Media powerpoint hanya membahas berkaitan dengan materi
yang terkait.
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4.2.1.1.11 Media powerpoint yang disusun untuk membangkitkan antusias
siswa dalam proses pembelajaran dengan menampilkan gambar
dan video-video yang mendukung proses pembelajaran.
4.2.1.1.12 Gambar

digunakan

untuk

menarik

perhatian

siswa,

dan

memperjelas pemahaman siswa tentang materi yang disajikan.
4.2.1.1.13 Video yang disajikan dapat membantu siswa memperjelas materi
yang telah diunduh dari internet.
4.2.1.1.14 Video dalam media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint
dapat diputar melalui aplikasi Media Player Clasic dan KM
Player.
4.2.1.1.15 Lagu yang digunakan dapat membantu membangkitkan antusias
siswa dalam belajar dan mengetahui materi yang akan dipelajari.
4.2.1.1.16 Media powerpoint dibuat dengan program microsoft office pada
aplikasi Microsoft Powerpoint 2010 dan khusus dioperasikan di
Microsoft Powerpoint 2010.

117

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan

hasil

penelitian

dan

pembahasan

tentang

pengembangan media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint, maka
dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Microsoft Powerpoint
Mata Pelajaran IPA Materi Peredaran Darah Manusia dikembangkan
dengan langkah-langkah penelitian pengembangan oleh Borg and Gall
yang dikutip dalam Sugiyono. Prosedur penelitian pengembangan yang
digunakan hanya sampai pada langkah ke sembilan dikarenakan
keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti dan media pembelajaran
berbasis Microsoft Powerpoint dibuat hanya untuk pegangan pendidik,
pendidik yang menggunakan media pembelajaran, sehingga dibutuhkan
dua pakar untuk
penelitian

ini

melakukan validasi.

cakupannya

hanya

Selain itu,

sedikit

sehingga

subyek dalam
penelitian

ini

dilakukan di SD Kanisius Jetisdepok dengan subyek penelitian 34
peserta didik. Sembilan langkah pengembangan yang digunakan yaitu
(1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4)
validasi desain, (5) revisi desain, (6) uji coba desain, (7) revisi produk,
(8) uji coba pemakaian, (9) revisi produk hingga menghasilkan produk
akhir berupa Media Pembelajaran Berbasis Microsoft Powerpoint Mata
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Pelajaran IPA Materi Peredaran Darah Manusia untuk Siswa Kelas V
SD Kanisius Jetisdepok.
2. Berdasarkan hasil penelitian pengembangan yang melalui tahap validasi
oleh pakar media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint dan dua
orang guru kelas V sekolah dasar menunjukkan hasil sebagai berikut.
(1) hasil validasi oleh pakar “INA” menunjukkan bahwa media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint termasuk dalam kriteria
“Sangat Baik” dengan perolehan skor 3,56. (2) hasil validasi pakar
“PNP” menunjukkan bahwa media pembelajaran berbasis Microsoft
Powerpoint termasuk dalam kriteria “Baik” dengan perolehan skor
2,87. (3) hasil validasi oleh guru SD Kanisius Jetisdepok termasuk
kriteria “Sangat Baik” dengan perolehan skor 4,00. (4) hasil validasi
guru SD Kanisius Gamping termasuk dalam kriteria “Sangat Baik”
dengan perolehan skor 3,53. Media pembelajaran berbasis Microsoft
Powerpoint yang dikembangkan oleh peneliti memiliki skor rata-rata
3,49 dengan kriteria “Sangat Baik”. Skor tersebut menunjukkan bahwa
media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint Mata Pelajaran IPA
Materi Peredaran Darah Manusia untuk Siswa Kelas V SD Kanisius
Jetisdepok memiliki kualitas baik dan layak digunakan ditinjau dari
aspek konten atau isi, aspek tampilan, aspek bahasa, aspek penggunaan
dan penyajian sebagai media dalam proses pembelajaran.
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5.2

Keterbatasan Penelitian
Produk media pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint yang
dikembangkan

memiliki berbagai keterbatasan.

Keterbatasan tersebut

diantaranya adalah sebagai berikut.
1.

Adanya keterbatasan arus listrik atau pemadaman arus listrik.

2.

Terbatasnya referensi pengembangan media pembelajaran berbasis
microsoft powerpoint sampai langkah ke sembilan.

3.

Produk hanya memuat satu bab mata pelajaran IPA kelas V SD untuk
semester gasal.

4.

Validasi dan respon terhadap media pembelajaran yang dilakukan
kepada siswa hanya diperoleh dari hasil kuesioner.

5.3

Saran
Berdasarkan keterbatasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti
tersebut, maka saran bagi peneliti lain yang akan mengembangkan media
pembelajaran berbasis Microsoft Powerpoint sebagai berikut.
1.

Menyediakan

beberapa

laptop

cadangan

untuk

mengantisipasi

adanya kerusakan arus listrik.
2.

Mencari

referensi

sebanyak

mungkin

agar

memperoleh

hasil

penelitian yang baik.
3.

Produk yang dihasilkan baik apabila diusahakan telah mewakili
seluruh materi selama dua semester.

4.

Peneliti melakukan wawancara lebih dalam terkait dengan validasi
dan respon terhadap media pembelajaran kepada peserta didik.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1
Surat Ijin Penelitian
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Lampiran 2
Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
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Lampiran 3

Surat Ijin Validasi Dosen Ahli Pembelajaran Berbasis Microsoft Powerpoint
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Lampiran 4
Surat Ijin Validasi Guru SD Kanisius Jetisdepok
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Lampiran 5
Surat Ijin Validasi Guru SD Kanisius Gamping
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Lampiran 6
Rangkuman Wawancara Analisis Kebutuhan
No

1.

2.

3.

Pertanyaan

Jawaban
Guru Kelas V SD K
Guru Kelas V SD K
Jetisdepok
Gamping
Ibu Vitri
Ibu Asti
Bagaimana
pemahaman Media ICT itu berkaitan Media ICT itu selalu
guru terhadap media ICT?
dengan teknologi yaitu menggunakan
komputer, media ini komputer.
Melalui
sangat
memudahkan penggunaan media ICT
siswa untuk memahami ini sebagai sarana untuk
materi yang disampaikan memudahkan
dalam
dan proses pembelajaran pembelajaran.
menjadi interaktif serta Pembelajaran menjadi
menarik.
menarik
dan
tidak
membosankan.
Adakah media berbasis Terdapat media berbasis Sekolah
pernah
Microsoft Powerpoint yang Microsoft Powerpoint menggunakan
digunakan di sekolah?
yang
digunakan
di powerpoint dan video.
sekolah.
Apakah
setiap
kelas Sekolah telah memiliki Setiap kelas tidak selalu
menggunakannya/
sarana dan prasarana menggunakannya.
memilikinya?
yang
memadai, Sekolah hanya memiliki
walaupun
setiap 2 LCD dan proyektor,
kelasnya
belum serta 1 speaker yang
memiliki.
Namun, dapat digunakan secara
sekolah memiliki alat bergantian.
proyektor (2), layar (2)
dan speaker (2) yang
dapat
digunakan
bersama-sama
secara
bergantian.

4.

Apakah
guru
menggunakan
powerpoint
pembelajaran?

5.

Apakah
media
pembelajaran yang sering
digunakan
guru?
PPT
interaktif atau articulate?
Atau media yang lainnya?
Apakah
guru
pernah
menggunakannya?

6.

sering
media
dalam

Jarang
sekali
menggunakan
media
berbasis
Microsoft
Powerpoint. Guru lebih
sering
menggunakan
media gambar, papan
tulis, dan buku pelajaran.

Selama mengajar guru
baru
sekali
menggunakan
media
powerpoint.

Guru lebih menggunakan Guru
Microsoft Powerpoint menggunakan
yang masih sederhana.
powerpoint.

Media
powerpoint

berbasis Guru
lebih menggunakan

pernah

sering
media
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7.

Apakah
guru
pernah
mencoba
membuat/mengembangkan
secara
pribadi
untuk
pembelajaran?

8.

Bagaimana respon siswa
ketika
pada
saat
pembelajaran
diterapkan
media berbasis powerpoint?

9.

Dalam mata pelajaran IPA,
apakah ada hambatan yang
dihadapi siswa?

10.

Adakah
materi
pada
pelajaran IPA yang dirasa
sulit dipahami oleh siswa
dan sangat membutuhkan
bimbingan?

digunakan oleh guru
pada saat kegiatan rapat
atau sosialisasi yang
dilaksanakan di sekolah.

pembelajaran
secara
konvensional
yaitu
dengan gambar atau alat
peraga yang ada.

Guru
pernah
mengembangkan
powerpoint
dengan
gambar-gambar
dari
internet. Namun lebih
senang jika mencari
bahan powerpoint yang
dari internet, karena
tidak adanya waktu
untuk membuat media
yang akan digunakan
bukan dalam proses
pembelajaran.
Mungkin siswa menjadi
senang
ketika
pembelajaran
menggunakan
media
berbasis ICT seperti
powerpoint yang berisi
video-video
misalnya.
Pembelajaran
menjadi
interaktif dan siswa
sangat antusias dalam
belajar
serta
dapat
memudahkan
siswa
dalam memahami materi
yang disampaikan.
Siswa
mengalami
kesulitan
dalam
menghafal materi yang
banyak. Kata-kata yang
sangat susah dimengerti
dan
dihafalkan oleh
siswa.

Guru pernah membuat
powerpoint
yang
dilengkapi dengan soalsoal yang diberikan
pada siswa.

Materi yang sangat sulit
itu
mengenai organ
tubuh manusia yang
terdiri
dari
alat
pernapasan,
alat
pencernaan, dan alat
peredaran darah manusia
beserta fungsi-fungsinya,
karena materinya sangat
banyak.

Siswa menjadi tertarik
dan ada hal baru yang
siswa
dapatkan,
sehingga pembelajaran
menjadi menyenangkan.

Siswa
mengalami
kesulitan pada bagian
kata-kata yang susah
dihafalkan,
dan
materinya yang terlalu
banyak karena kembali
lagi
menggunakan
kurikulum KTSP.
Materi IPA yang sulit
bagi siswa itu tentang
peredaran
darah
manusia.
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11.

Apakah yang membuat
siswa mengalami kesulitan?

12.

Bagaimana
cara
mengatasi
masalah/kesulitan
ada?

guru
yang

Siswa merasa mengalami
kesulitan
dalam
mengafal materi yang
terlalu banyak, termasuk
kata-kata yang asing
didengar
dan
susah
dihafalkan.
Guru membuat lagu-lagu
yang biasanya liriknya
diganti dengan materi
pelajaran
yang
disampaikan ke siswa.
Guru juga menggunakan
gambar dan alat peraga
yang ada.

Siswa
mengalami
kesulitan
dalam
menghapalkan
aliran
sistem peredaran darah
manusia.

Guru
hanya
menjelaskan
dengan
gambar disertai dengan
keterangannya.
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Lampiran 7
Data Mentah Hasil Validasi Media Pembelajaran Berbasis Microsoft
Powerpoint oleh Dosen INA
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Lampiran 8

Data Mentah Hasil Validasi Media Pembelajaran Berbasis Microsoft
Powerpoint oleh Dosen PNP
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Lampiran 9
Data Mentah Hasil Validasi Media Pembelajaran Berbasis Microsoft
Powerpoint oleh Guru SD Kanisius Jetisdepok

142

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

143

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

144

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

145

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

146

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran 10
Data Mentah Hasil Validasi Media Pembelajaran Berbasis Microsoft
Powerpoint Oleh Guru SD Kanisius Gamping
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Lampiran 11
Hasil Kuesioner Respon Siswa SD Kanisius Jetisdepok
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Lampiran 12
Hasil Kuesioner Validasi Media Pembelajaran Berbasis Microsoft
Powerpoint Oleh Siswa SD Kanisius Jetisdepok
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Lampiran 13
Data Hasil Kuesioner Respon Siswa Uji Coba Terbatas

Siswa

4

1.

Skala
3
(A)123456
7891011
(B)123457
810(C)123
45

2.

(A)12345678
91011
(B)12345678
910
(C)12345

(B)2

3.

(A)149
(B)27 (C)24

(A)235781
011
(B)134569
10 (C)125

4.

(A)12345678
91011(B)123
45678910(C)
12345

5.

(A)13610(B)
569(C)135

(A)245891
1(B)13478
10(C)24

6.

(A)12345678
91011(B)123
456789(C)12
345

(B)10

(A)123510(
B)9(C)35

7.

8.

9.

10.

(A)12345678
91011(B)123
45678910(C)
12345
(A)12345678
91011(B)135
6910(C)4
(A)123411(B
)345678910(
C)24

11.

(A)341011(B
)910(C)25

12.

(A)8

2

1

(B)69

(A)6
(B)8

(A)7(
B)2

(A)79(
(A)246
B)678
811(B)
10
12345
(C)124

(B)278(C)1
245
(A)567891
0(B)12(C)1
35
(A)125678
910(C)123
45678(C)1
34
(A)9(B)9(C

(A)24

(A)135

Jumlah
Skor

Rerata

Kriteria

78

3

Baik

103

3,96

Sangat baik

83

3,19

Baik

104

4

Sangat baik

89

3,42

Sangat baik

103

3,96

Sangat baik

52

2

Cukup

104

4

Sangat baik

93

3,57

Sangat baik

93

3,57

Sangat baik

86

3,30

Sangat baik

44

1,69

Kurang
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)1

13.

14.

15.

16.

17.

(A)12345678
1011(B)1234
5678910(C)1
2345
(A)12346891
011(B)12345
678910(C)12
345
(A)12345678
11(B)456789
10(C)12345
(A)12345891
011(B)12345
678910(C)12
345
(A)12345678
91011(B)123
45678910

19.

(A)4511

20.

(A)34

711(B)
12346
78(C)3

(A)9

103

3,96

Sangat baik

(A)57

102

3,92

Sangat baik

(A)910(B)1
23

99

3,80

Sangat baik

(A)67

102

3,92

Sangat baik

(C)12345

99

3,80

Sangat baik

46

1,76

Cukup

(C)2

77

2,96

Baik

(C)4

76

2,92

Baik

66,7
3,33

Sangat baik

(A)6(B)126
10

18.

610(B)
510(C)
245

(A)123678
910(B)123
45678910
(C)145
(A)125678
91011(B)1
234567891
0(C)125
Jumlah
Rerata

(A)21
0(B)14
5789
(C)23

(A)134
57891
1(C)14
5
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Lampiran 14
Data Hasil Kuesioner Validasi Media Uji Coba Terbatas
Siswa

4

Skala
3
(A)56(B)1
357(C)134
5

1.

(A)1234(B
)2468(C)2

2.

(A)13456(
B)1234567
8(C)1345

(A)2(C)2

3.

(A)1(C)45

(A)23456(
B)123456
78(C)13

4.

(A)13456(
B)1234578
(C)1245

(A)2(B)6(
C)3

5.

6.

(A)1(C)25

(A)23456(
B)1245678
(C)12345

9.
10.

(A)13456(
B)13578(C
)135
(A)13456(
B)23467(C
)1245
(A)5(B)13
478(C)1

1

Jumlah
Skor

(C)2

(A)2
356(
B)13
4568
(C)3
5

(B)
7(C
)1

Rerata Kriteria
3,47

Sangat
baik

74

3,89

Sangat
baik

59

3,10

Baik

73

3,84

Sangat
baik

66

53

2,78

Baik

74

3,89

Sangat
baik

53

2,78

Baik

(A)2(B)24
6(C)24

70

3,68

Sangat
baik

(A)2(B)15
8(C)3

71

3,73

Sangat
baik

(A)12346(
B)256(C)2

64

3,36

Sangat
baik

(A)1(B)3

(A)3456(
B)123457(
C)12345

7.

8.

(A)4(B)24
(C)14

2

(A)1
2(B)
68

Komentar
Kurang
jelas
Videonya
bagus dapat
dimengerti
dengan baik
Gambar
lumayan,
tulisannya
rumit
Teks atau
kalimat
kurang jelas
Materi
dapat
dipahami
dengan baik
Cara
pembelajar
annya
mudah
dipahami
dan
ingin
membahas
materi yang
lain dengan
cara ini
Video
kurang
menarik
Tulisan dan
background
cukup baik,
tulisannya
jelas.
Materi
mudah
dimengerti
Videonya
menarik

160

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

345

(A)12356(
B)123456
78(C)125

11.

(A)4(
C)34

54

2,84

Baik

12.

(A)1345(B
)134568(C
)123

(A)26(B)2
7(C)45

70

3,68

Sangat
baik

13.

(A)123456
(B)123456
78(C)15

(C)234

73

3,84

Sangat
baik

14.

(A)12345(
B)124568(
C)34

(A)6(B)37
(C)125

70

3,68

Sangat
baik

15.

(A)123456
(B)123456
8(C)14

(B)7(C)23
5

72

3,78

Sangat
baik

16.

(A)12345(
B)2678(C)
123

(A)6(B)13
45(C)5

67

3,52

Sangat
baik

17.

(A)123456
(B)123456
78(C)1234
5

76

4

Sangat
baik

55

2,89

Baik

(A)12(B)3
4678(C)14
2

18.

(C)
2

(A)3
6(B)
12(C
)35

(A)
45(
B)5

19.

(A)123456
(B)12378(
C)123

(B)456(C)
45

71

3,73

Sangat
baik

20.

(A)12456(
B)1234567
8(C)14

(A)3(C)23
5

72

3,78

Sangat
baik

Jumlah
Rerata

70,26
3,51

dan
mempermu
dah belajar
Video
suaranya
kurang
keras
Senang
belajar
dengan
media
Gambar
dan video
menarik
dan mudah
dipahami
Video
lumayan
bagus
Media
bagus,
warna
menarik,
gambar dan
tulisan jelas
dan mudah
dipahami
Video
sangat baik

Videonya
menarik,
mudah
dipahami
Video atau
volume
suara
kurang jelas

Sangat baik
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Lampiran 15
Data Hasil Kuesioner Respon Siswa Uji Coba Pemakaian

Siswa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

4
(A)123459
1011(B)12
45678910(
C)1245
(A)123589
1011(B)14
6910(C)13
45
(A)123469
1011(B)14
6910(C)13
45
(A)123469
1011(B)14
6910(C)13
45
(A)123456
7891011(B
)123(C)5
(A)123459
1011(B)12
45678910(
C)1245
(A)234567
891011(B)
123456789
10(C)1234
5
(A)123467
891011(B)
12345689(
C)12345
(A)123678
91011(B)1
245678910
(C)12345
(A)123456
7811(B)12
45678910(
C)14
(A)47911(
B)1469(C)
235

Skala
3

2

1

(A)678(B)3
(C)3

(A)47(B)23
578(C)2

(A)58(B)23
578(C)2

Jumlah
Skor
99

(A)6

94

(A)7

94

Rerata

3,80

3,61

3,61

(A)58(B)23
578(C)2

(A)7

94

3,61

(C)1234

(B)4
5678
910

88

3,38

(A)678(B)3
(C)3

99

(A)1

103

(A)5(B)710

100

(A)45(B)3

101

(A)910(B)3
(C)235
(A)25810(B
)35810(C)4

(A)3
6(C)
1

(A)
1(B
)27

3,80

Kriteria
Sangat
baik

Komentar

-

Sangat
baik

-

Sangat
baik

-

Sangat
baik

-

Sangat
baik

-

Sangat
baik

-

Sangat
baik

-

Sangat
baik

-

Sangat
baik

-

Sangat
baik

-

Baik

-

3,96

3,84

3,88

98

3,76

84

3,23
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12.

(A0123456
7891011(B
)12345678
910(C)123
45

13.

(B)910(C)4
5

14.

15.

(A)135791
1(B)2579(
C)135
(A)123456
7891011(B
)12345678
910(C)123
45

(A)1234578
911(B)1345
68(C)123
(A)246810(
B)1346810(
C)24

(A)123456
891011

(A)7(B)6(C
)135

17.

(A)123451
011(B)136
789(C)123
5

(B)24510(C
)4

18.

(A)245(B)7
(C)12345

19.

(A)123411(
B)23459(C
)5

21.

22.

23.

24.
25.

(A)1

(A)123411(
B)23459(C
)5
(A)134678
11(B)1234
68910(C)1
2345
(A)15(B)39
(C)35
(A)123456
710(B)123
45610(C)1
23
(A)124511

4

81

3,11

95

3,65

104

16.

20.

(A)6
10(B
)27

104

(B)1
5910
(C)2
4

(A)1368910
(A)7(
11(B)13568
B)24
910
(A)56789(B (A)1
)67810(C)1 0(B)
234
1
(A)3
(A)2467891 511(
0(B)246781 B)13
0(C)1235
9(C)
4
(A)56789(B (A)1
)67810(C)1 0(B)
234
1

(B)
247
8

71

95

3,65

84

3,23

87

3,34

69

2,65

87

3,23

96

3,69

(A)2346891
1(B)124567
810(C)124

(A)7
10

82

3,15

(A)7(

Baik

-

Sangat
baik

-

Sangat
baik

-

Baik

-

Sangat
baik

-

Baik

-

Sangat
baik

-

Baik

-

Baik

-

Sangat
baik

-

Baik

-

Sangat
baik

-

Baik

-

2,73

(A)2
9

(A)368910(

-

4

(A)510(B)5
7

(A)8911(B)
789(C)45

Sangat
baik

96

3,69

79

3,03
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26.

27.

28.

29.

30.

(A)14511(
B)6910(C)
12345
(A)251011(
B)4567910
(C)4
(A)2358(B)
14689(C)4
5
(A)134510(
B)125(C)1
2345
(A)123456
791011(B)
123456789
10(C)345

B)1356791
0(C)12345
(A)2367891
0(B)123457
8
(A)13489(B
)123(C)123
5
(A)1467910
11(B)23571
0(C)123
(A)2678911
(B)3467891
0

B)34
8

(A)6
7(B)
8

(A)8(C)12

31.

(A)13511(
B)9

(A)2467891
0(B)123456
7810(C)123
45

32.

(A)14711(
B)16910(C
)1345

(A)23589(B
)478(C)2

33.

(A)145689(
B)16710(C
)12345

34.

(A)12568(
B)123579(
C)135

(A)27(B)23
(A)3479101
1(B)468(C)
24
Jumlah
Rerata

3,46

Sangat
baik

-

90

3,30

Sangat
baik

-

86

3,57

Sangat
baik

-

93

3,61

Sangat
baik

-

94

Sangat
baik

-

Baik

-

Sangat
baik

-

Sangat
baik

-

Sangat
baik

-

101

(A)6
10(B
)235
(A)3
1011
(B)5
89
(B)1
0

3,88

83

3,19

89

3,42

87

3,34

91

3,50
118,9
3,49

Sangat baik
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Lampiran 16

Data Hasil Kuesioner Validasi Media Uji Coba Pemakaian

Nama

1.

2.

4
(A)3,4,6
(B)
1,2,3,5,6
,7,8 (C)
1,3,5
(A) 2,4
(B)
2,5,6,7,8
(C)
1,3,4

3.

(A) 2,4
(B)2,5,6
,7,8
(C)1,3,4

4.

(A)2,4,6
(B)2,5,6
,7,8
(C)1,2,3

5.

6.

7.

8.

(A)3,4,6
(B)1,2,3
,5,6,7,8
(C)
1,3,5
(A)1,2,3
,4
(B)2,4,6
,7,8
(C)1,4
(A)3,4
(B)2,5,6
,8 (C)
1,3,5

Skala
3

Jumlah
skor

Rerata
Skor

Kriteria

Komentar

75

3,68

Sangat
baik

Media
pembelajaran
menarik

(A)1
(C) 2

65

3,42

Sangat
baik

Gambar
kurang jelas

(A)1
(C)2

65

3,42

Sangat
baik

Gambar
kurang jelas

(A)1(
C)2

66

3,47

Sangat
baik

Gambar
kurang jelas

(A)1,2
,3,4,5,
6
(B)1,2,
3,4,5,6
,7,8
(C)1,2,
3,4,5

57

3

Baik

-

(A)1,2
,5 (B)4
(C) 2,4

70

3,68

Sangat
baik

Media
pembelajaran
menarik

68

3,57

Sangat
baik

Media
mudah
dipahami

66

3,47

Sangat
baik

Media
menarik

2

(A)1,2
,5 (B)
4 (C)
2,4
(A)
3,5,6
(B)
1,3,4
(C)5
(A)
3,5,6
(B)
1,3,4
(C) 5
(A)3,5
(B)1,3,
4 (C)5

(A)
5,6
(B)1,3,
5 (C)
2,3,5
(A)
1,2,5,6
(B)1,3,
4,7 (C)

1
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2,4

9.

(A)3,4,5
,6
(B)1,2,3
,4,5,6,7,
8 (C)
1,2,3,4,5

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

(A)1,6
(B)3,4,5
,6,7
(C)1,2,3
,5
(A)1,2,3
,4,5,6
(B)1,2,3
,4,5,6,7,
8
(C)1,2,3
,4,5
(A)1,3,4
(B)8
(A)1456
(B)2457
(C)135
(A)1234
56(B)12
345678(
C)12345
(A)1234
56(B)12
345678(
C)12345

(A)45(B
)123456
(C)1345

(A)1,2

74

3,89

Sangat
baik

Sangat baik

(A)2

(A)1,
3 (B)
1,4,8
(C)4,
5

(A)4,
5,6
(B)
2,3,5
,6,7
(C)
1,2,3

28

1,47

Kurang

Baik

(A)3,6
(B)1,2,
8

(A)2,
4,5

(C)4

62

3,26

Sangat
baik

-

76

4

Sangat
baik

-

54

2,84

Baik

-

66

3,47

Sangat
baik

-

76

4

Sangat
baik

-

76

4

Sangat
baik

-

Sangat
baik

Media
membantu
dalam
mengerjakan,
mudah
dimengerti,
menambah
semangat

(A)2,5
(B)1,2,
3,4,6
(C)
1,3,4
(A)3(
B)136
8(C)24

(A)6(
B)78(
C)2

(A)6
(B)5
(C)2

(A)2

(B)7
(C)5

69

3,63
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dalam belajar

18.

19.

(A)2(B)
34567(C
)134

20.

(A)3(C)
3

21.

(A)15(B
)1568(C
)12345

22.

(A)2(B)
568(C)4
5

23.

(A)24(B
)34567(
C)134

24.

(A)146(
B)235(C
)1235

25.

(A)46(B
)145(C)
5

26.

(A)25(B
)3456(C
)345

27.

(A)124(
B)2345(
C)45

28.

(A)6

29.

(A)2(B)
8(C)23

(A)12
3456(
B)123
45678(
C)123
45
(A)13
46(B)1
28(C)2
5
(A)12
46(B)1
23456
78(C)1
245
(A)23
46(B)2
347
(A)13
46(B)1
24(C)1
23
(A)13
56(B)1
28(C)2
5
(A)23
5(B)47
8(C)4
(A)12
35(B)2
3678(
C)123
4
(A)13
46(B)1
278(C)
12
(A)35
6(B)15
78(C)1
(A)24
5(B)24
56(C)1
345
(A)13
46(B)1
2567(
C)15

67

3

Baik

Baik

63

3,42

Sangat
baik

-

58

3,05

Baik

-

68

3,57

Sangat
baik

-

60

3,15

Baik

-

67

3,52

Sangat
baik

-

63

3,31

Sangat
baik

-

63

3,31

Sangat
baik

-

66

3,47

Sangat
baik

Filmnya
bagus dan
menarik

(C)2
3

64

3,36

Sangat
baik

-

(A)1
3(B)
1378
(C)2

54

2,84

Baik

-

(A)5(
B)34
(C)4

57

3

Baik

-

(A)5

(A)5(
B)37

(B)2
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30.

(A)1234
56(B)12
345678(
C12345)

31.

(C)1

32.

(A)3(B)
1468(C)
5

33.

34.

(A)1234
56(B)12
458(C)1
345
(A)1346
(B)1234
78(C)14
5

(A)12
3456(
B)78(
C)345
(A)12
5(B)23
57(C)1
34

4

Sangat
baik

-

(B)1
2345
6(C)
2

54

2,84

Baik

-

(A)4
6(C)
2

62

3,26

Sangat
baik

Baik tetapi
gambar
kurang jelas

(B)367
(C)2

72

3,78

Sangat
baik

Baik, materi
supaya lebih
jelas lagi

(A)25(
B)56(
C)23

70

3,68

Sangat
baik

-

Jumlah
Rerata

114,83
3,37

Sangat baik
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Lampiran 17

RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )

Sekolah

: SD Kanisius Jetisdepok

Mata Pelajaran : IPA
Kelas/Semester : V/1
Alokasi Waktu : 2 JP (2 x 35 menit)

A. Standar Kompetensi
1. Mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia dan hewan.
B. Kompetensi Dasar
1.4 Mengidentifikasi organ peredaran darah manusia.
C. Indikator
1. Kognitif
Produk
1.4.1 Menyebutkan alat peredaran darah dan fungsinya.
Proses
1.4.2 Menjelaskan macam-macam alat peredaran darah dan fungsinya.
2. Afektif
1.4.1 Mampu menunjukkan sikap teliti dalam mengerjakan soal.
1.4.2 Mampu menunjukkan sikap percaya diri dalam menyampaikan hasil
pekerjaan.
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3. Psikomotorik
1.4.1 Mampu menuliskan hasil akhir pekerjaan mengenai bagian-bagian
jantung dan fungsinya.
1.4.2 Mampu menyajikan mind map mengenai sistem peredaran darah
manusia berupa pembuluh darah.
D. Tujuan Pembelajaran
1. Kognitif
Produk
1.4.1.1 Siswa mampu menyebutkan alat peredaran darah dan fungsinya
melalui melihat gambar dengan cermat.
Proses
1.4.2.1 Siswa mampu menjelaskan macam-macam alat peredaran darah
dan fungsinya melalui melihat gambar dengan benar.
2. Afektif
1.4.1.1 Siswa mampu menunjukkan sikap teliti dalam mengerjakan soal
melalui diskusi kelompok dengan benar.
1.4.2.1

Siswa

mampu

menunjukkan

sikap

percaya

diri

dalam

menyampaikan hasil pekerjaan melalui diskusi kelompok dengan
benar.
3. Psikomotorik
1.4.1.1 Siswa mampu menuliskan hasil akhir pekerjaan mengenai bagianbagian

jantung dan fungsinya melalui kegiatan mencermati

gambar dengan tepat.
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1.4.2.1 Siswa mampu menyajikan mind map mengenai susunan darah pada
manusia melalui diskusi kelompok dengan tepat.
E. Materi Pembelajaran
IPA

: Alat peredaran darah manusia dan fungsinya.

Ringkasan materi (terlampir)
F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran
a.

Pendekatan

saintifik

(mengamati,

menanya,

menalar,

mencoba,

mengkomunikasikan), dan paradigma pedagogi reflektif (PPR)
b.

Metode pembelajaran
ICT, ceramah, diskusi, tanya jawab.

G.

Langkah-langkah Pembelajaran

Tahap

Rincian Kegiatan

Waktu

Kegiatan

1. Guru membuka pembelajaran dengan salam.

10 menit

Awal

2. Siswa berdoa menurut agama dan keyakinan
masing- masing (Doa).
3. Guru melakukan komunikasi tentang kehadiran
siswa (Presensi).
4. Guru mengajak siswa untuk bernyanyi
Lagu : Naik Kereta Api
Ayo kita belajar bersama
Fokus memperhatikan
Belajar tentang IPA
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Macam alat peredaran darah
Bagian-bagian dan fungsinya
Kita kan p’lajari bersama
5. Guru

mengajukan

pertanyaan

mengenai pembelajaran

kepada

sebelumnya

siswa

(kegiatan

apersepsi)  Konteks
6. Guru menjelaskan materi yang akan disampaikan
dan menjelaskan tujuan pembelajaran (kegiatan
orientasi)
Kegiatan Inti
(Pengalaman)

1. Guru meminta siswa untuk mengamati gambar 50 menit
bagian-bagian jantung (mengamati)
2. Guru bertanya kepada siswa mengenai macammacam alat

peredaran

darah

dan

fungsinya

(menanya)
3. Siswa menyimak penjelasan guru mengenai alat
peredaran darah jantung dan fungsinya (menalar)
4. Guru meminta siswa untuk menuliskan bagianbagian jantung dan fungsinya (mencoba)
5. Guru memberikan kuis kepada siswa tentang
bagian-bagian jantung (mencoba)
6. Siswa

menjawab

kuis

tentang

bagian-bagian

jantung (mengkomunikasikan)
7. Guru memutarkan video tentang bagian-bagian
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jantung dan sistem kerja jantung.
8. Siswa mengamati video tentang bagian-bagian
jantung (mengamati)
9. Guru bertanya tentang isi video yang dilihat
(menanya)
10. Siswa menuliskan hal-hal yang penting dari video
yang diputarkan. (menalar)
11. Guru memberikan kesimpulan tentang penjelasan
alat

peredaran

darah

jantung

dan

fungsinya

(mengkomunikasikan)
12. Guru

memberikan

penjelasan

kepada

siswa

mengenai pembuluh darah dan fungsinya.
13. Guru membagi siswa ke dalam kelompok yang
terdiri dari 4 siswa.
14. Guru membagikan lembar kerja kepada masingmasing kelompok.
15. Guru

memberikan

kesempatan

kepada

siswa

untuk berdiskusi dan mengerjakan soal bersama.
16. Siswa

mencermati bagan

mengenai pembuluh

darah (mengamati)
17. Guru memutarkan video tentang pembuluh darah.
(mengamati)
18. Guru bertanya tentang macam-macam susunan
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darah. (menanya)
19. Siswa menjawab pertanyaan guru (menalar)
20. Guru

menjelaskan

mengenai

susunan

darah

susunan

darah

manusia.
21. Siswa

melihat

video

tentang

manusia.
22. Secara berkelompok siswa membuat mind map
berdasarkan

susunan

darah

pada

manusia.

(mencoba)
23. Siswa mempresentasikan mind map berdasarkan
susunan darah pada manusia di depan kelas
(mengkomunikasikan)
24. Siswa mengerjakan latihan soal mengenai alat
peredaran darah dan fungsinya
25. Setelah selesai, pekerjaan dikumpulkan kepada
guru.
26. Guru meminta kelompok untuk menyampaikan
hasil diskusinya di depan kelas.
27. Guru memberikan penguatan mengenai kegiatan
yang telah dilakukan.
28. Guru mendukung jawaban siswa yang sudah
benar dan merevisi jawaban siswa yang masih
kurang tepat.
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Penutup

Merangkum

10 menit

1. Siswa menjawab pertanyaan guru tentang macammacam alat peredaran darah dan fungsinya.
2. Bersama guru, siswa menyimpulkan pentingnya
mengetahui macam-macam alat peredaran darah
dan fungsinya untuk kelangsungan hidup seharihari.
Menilai
1. Siswa mengerjakan soal sebagai evaluasi, setelah
selesai

mengerjakan,

jawaban

dikumpulkan

kepada guru.
Refleksi dan Aksi
1. Siswa

merefleksikan

materi

yang

sudah

diberikan.
2. Guru mendorong siswa untuk melatih sikap rasa
ingin tahu, menghormati diri sendiri dan orang
lain .
3. Siswa membuat aksi yang akan dilakukan setelah
pembelajaran.
4. Guru memberikan PR kepada siswa.
5. Guru mengakhiri pembelajaran dengan mengajak
berdoa menurut agama dan keyakinan masingmasing.
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H. Media, Alat, dan Sumber Belajar
1. Alat
a. LCD
b. Proyektor
c. Laptop
d. Kertas
e. Pensil
f.

Penghapus

g. Pensil Warna
h. Bolpoin
2. Sumber Pembelajaran
Sulistiyanto, Heri. 2008. Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI kelas V.
Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
Azmiyawati, Choiril, Dkk. 2008. IPA 5 Salingtemas untuk Kelas V
SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
Rositawaty, S. dan Muharam. 2008. Senang Belajar Ilmu Pengetahuan
Alam untuk Kelas V Sekolah Dasar/Madrasah Ibdaiyah. Jakarta:
Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
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I. Penilaian

:

1. Teknik Penilaian
Aspek Penilaian
Kognitif
Afektif
Psikomotor

2. Instrumen

Jenis
Tes
Non Tes
Non Tes

Teknik
Lisan
Penilaian Diri
Produk

: Soal dan kunci jawaban, rubrik penilaian

3. Pedoman Penskoran

Menyetujui

Yogyakarta, 15 Agustus 2016

Guru Kelas V

Mahasiswa

(V. Vitri Endaryati S.Pd.SD)

(Y. Johan Astuti)
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LAMPIRAN PENILAIAN
A. Kognitif
1. Kognitif Produk
1.4.1 Menyebutkan alat peredaran darah dan fungsinya.
Indikator

1.4.1 Menyebutkan alat peredaran darah dan fungsinya.

Teknik
Penilaian
Instrumen

Tes tertulis
Soal
Kerjakan soal di bawah ini !

Kunci Jawaban
1. Pembuluh balik bawah
2. Lengkung aorta
3. Pembuluh balik atas
4. Otot jantung
5. Pembuluh balik paru-paru kanan
6. Aorta
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Rubrik dan Kriteria Penskoran
No.
1.

Kriteria Penilaian
Siswa mampu menyebutkan 5-6 bagian-bagian jantung dengan
benar.
Siswa mampu menyebutkan 3-4 bagian-bagian jantung dengan
benar.
Siswa mampu menyebutkan 1-2 bagian-bagian jantung dengan
benar.

Skor
3
2
1

2. Kognitif Proses
1.4.2

Menjelaskan

macam-macam

alat

peredaran

darah

dan

fungsinya.
Indikator

1.4.2

Menjelaskan
fungsinya.

Teknik
Penilaian
Instrumen

Tes Lisan

macam-macam

alat

peredaran

darah

dan

Soal
1. Sebutkan 3 fungsi darah!
2. Sebutkan 4 penggolongan darah yang ada!
3. Sebutkan 4 bagian darah manusia!

Kunci Jawaban
1. Darah berfungsi untuk mengangkut sari makanan, oksigen, dan air ke
seluruh tubuh, mengangkut sisa-sisa pembakaran (metabolisme) dari
jaringan tubuh ke alat-alat pengeluaran, mengedarkan hormon.
2. Golongan darah dibagi menjadi golongan darah A, B, AB, dan O.
3. Darah manusia terdiri dari plasma darah atau cairan darah, sel darah
merah, sel darah putih, keping darah.
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Rubrik Penilaian
No.
1.

2.

3.

Kriteria Penilaian
Siswa mampu menyebutkan 3 fungsi darah.
Siswa mampu menyebutkan 2 fungsi darah.
Siswa mampu menyebutkan 1 fungsi darah.
Siswa mampu menyebutkan 4 penggolongan darah pada manusia.
Siswa mampu menyebutkan 2-3 penggolongan darah pada
manusia.
Siswa mampu menyebutkan 1 penggolongan darah pada manusia.
Siswa mampu menyebutkan 4 bagian-bagian darah manusia.
Siswa mampu menyebutkan 2-3 bagian-bagian darah manusia.
Siswa mampu menyebutkan 1 bagian-bagian darah manusia.

Skor
3
2
1
3
2
1
3
2
1

B. Afektif
1.4.1 Menunjukkan sikap teliti dalam mengerjakan soal melalui diskusi
kelompok dengan benar.
Indikator

1.4.1 Menunjukkan sikap teliti dalam mengerjakan soal melalui
diskusi kelompok dengan benar.

Teknik
Penilaian
Instrumen

Penilaian diri
Berilah tanda (√) sesuai dengan apa yang ada pada dirimu!

Format Penilaian Diri
Nama siswa: ……………..

Kelas/ No.Absen:…../……

Berilah tanda cek (√) sesuai dengan kenyataan yang ada pada dirimu!
No Aspek Penilaian
Sikap Teliti

Ya

Tidak

1
Saya mampu mengerjakan soal dengan cermat
2
Saya mampu mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh
3
Saya mengecek pekerjaan saya sebelum dikumpulkan
Keterangan:
Jawaban “ya” = skor 1,

jawaban “tidak” = skor 0
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Rubrik penilaian sikap sosial/ individu
Kriteria
Sikap teliti

Baik
3
Memenuhi
penilaian

3

Cukup
2
aspek Memenuhi
penilaian

2

Kurang
1
aspek Memenuhi 1 aspek
penilaian

1.4.2 Mampu menunjukkan sikap percaya diri dalam menyampaikan hasil
pekerjaan melalui diskusi kelompok dengan benar.
Indikator

1.4.2 Mampu menunjukkan sikap percaya diri dalam menyampaikan
hasil pekerjaan melalui diskusi kelompok dengan benar.

Teknik
Penilaian
Instrumen

Penilaian diri
Berilah tanda (√) sesuai dengan apa yang ada pada dirimu!

Format Penilaian Diri
Nama siswa: ……………..

Kelas/ No.Absen:…../……

Berilah tanda cek (√) sesuai dengan kenyataan yang ada pada dirimu!
No Aspek Penilaian
Percaya Diri

Ya

Tidak

1
2

Saya berani bertanya ketika ada materi yang kurang jelas
Saya yakin dengan jawaban yang saya diskusikan dengan
teman
3
Saya berani menjawab pertanyaan guru.
Keterangan:
Jawaban “ya” = skor 1,

jawaban “tidak” = skor 0
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Rubrik penilaian sikap sosial/ individu
Kriteria

Baik
3

Sikap percaya Memenuhi
diri
penilaian

3

Cukup
2
aspek Memenuhi
penilaian

2

Kurang
1
aspek Memenuhi
1
aspek penilaian

C. Psikomotor
1.4.1 Mampu menuliskan hasil akhir pekerjaan mengenai bagian-bagian
jantung dan fungsinya.
Indikator

1.4.1 Mampu menuliskan hasil akhir pekerjaan mengenai bagianbagian jantung dan fungsinya.

Teknik
Penilaian
Instrumen

Unjuk kerja
Lembar pengamatan.

Rubrik Penilaian dan Pedoman Penskoran
Baik sekali
Baik
Cukup
Kurang
4
3
2
1
Penulisan Hasil Hasil
akhir Memenuhi
3 Memenuhi
2 Memenuhi 1
Pekerjaan
ditulis
secara kriteria dari 4 kriteria dari 4 aspek
lengkap, jelas, komponen.
komponen.
penilaian
rapi,
dan
memuat
jawaban yang
benar
Kriteria
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1.4.2 Mampu menyajikan mind map mengenai susunan darah pada manusia.
Indikator

1.4.2 Mampu menyajikan mind map
manusia.

Teknik
Penilaian
Instrumen

Unjuk kerja

mengenai susunan darah pada

Lembar pengamatan.

Rubrik Penilaian dan Pedoman Penskoran
Kriteria

Baik sekali
4

Baik
3

Cukup
2

Kurang
1

Penulisan Hasil Hasil
akhir Memenuhi
3 Memenuhi
2 Memenuhi 1
Pekerjaan
ditulis
secara kriteria dari 4 kriteria dari 4 aspek
lengkap, jelas, komponen.
komponen.
penilaian
rapi,
dan
memuat
jawaban yang
benar
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LEMBAR KERJA SISWA I

I.

Satuan Pendidikan

: SD Kanisius Jetisdepok

Hari, tanggal

: Senin, 15 Agustus 2016

Kelas/Semester

: V/1

Indikator Hasil Belajar


Dengan membaca buku, siswa mampu

mengetahui macam-macam

alat peredaran darah pada manusia dan fungsinya.


Dengan melakukan pengamatan dari video dan gambar, siswa dapat
memahami secara lebih detail materi yang sudah dibaca.



Dengan melakukan diskusi kelompok, siswa menjadi lebih mengerti
tentang

macam-macam

organ

peredaran

darah

manusia

dan

fungsinya.


Dan selajutnya siswa mampu membuat rangkuman dari teks yang
sudah disediakan dan dari pengamatan yang sudah dilakukan.

II.

Petunjuk
1. Buatlah kelompok yang beranggotakan 4-5 orang.
2. Lakukan diskusi sesuai petunjuk.
3. Diskusikan
mulailah

dalam kelompok
merangkum

dari

hasil identifikasimu tadi,
teks

sudah

kemudian

disediakan,

dan

mempraktikkannya.
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Kerjakan soal berikut dengan benar!

a. Melalui gambar jantung yang ada coba tuliskan bagian-bagian dari jantung
dan fungsinya!

Sumber: http://www.sridianti.com/bagian-bagian-jantung-manusia.html
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LEMBAR KERJA SISWA II

I.

Satuan Pendidikan

: SD Kanisius Jetisdepok

Hari, tanggal

: Senin, 15 Agustus 2016

Kelas/Semester

: V/1

Indikator Hasil Belajar


Dengan membaca buku, siswa mampu

mengetahui susunan darah

pada manusia.


Dengan melakukan pengamatan dari video dan gambar, siswa dapat
memahami secara lebih detail materi yang sudah dibaca.



Dengan melakukan diskusi kelompok, siswa menjadi lebih mengerti
tentang macam-macam susunan darah pada manusia.



Dan selajutnya siswa mampu membuat rangkuman dari teks yang
sudah disediakan dan dari pengamatan yang sudah dilakukan.

II.

Petunjuk
1. Buatlah kelompok yang beranggotakan 4-5 orang.
2. Lakukan diskusi sesuai petunjuk.
3. Diskusikan
mulailah

dalam kelompok
merangkum

dari

hasil identifikasimu tadi,
teks

sudah

kemudian

disediakan,

dan

mempraktikkannya.
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Kerjakan soal berikut dengan benar!
1. Buatlah sebuah mind map tentang susunan darah pada manusia!
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Lampiran 18
SOAL EVALUASI
MATERI ALAT PEREDARAN DARAH MANUSIA

Pilihan Ganda
Pilihlah jawaban yang menurut anda paling benar!
1.

Berikut ini adalah ciri-ciri pembuluh darah balik (vena) yaitu....
a. Membawa darah yang mengandung karbondioksida.
b. Dindingnya lebih tipis, tetapi lubangnya lebih besar.
c. Terletak jauh dengan permukaan tubuh.
d. Banyak mengandung oksigen.

2.

Jantung berfungsi untuk...
a. Mengangkut sari makanan, oksigen, dan air ke seluruh tubuh.
b. Mengangkut sisa-sisa pembakaran (metabolisme).
c. Memompa darah.
d. Menyalurkan darah ke seluruh tubuh.

3.

Pembuluh darah yang berfungsi mengangkut darah yang mengandung oksigen
disebut...
a. Pembuluh Vena
b. Pembuluh Balik
c. Pembuluh Arteri
d. Pembuluh Kapiler
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4.

Pembuluh nadi paling besar disebut...
a. Aorta
b. Arteri
c. Vena
d. Kapiler

5.

Berikut ini yang tidak termasuk alat peredaran darah manusia adalah...
a. Pembuluh nadi
b. Pembuluh balik
c. Jantung
d. Paru-paru

6.

Peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung menuju seluruh tubuh
kembali lagi ke jantung disebut...
a. Peredaran darah kecil
b. Peredaran darah besar
c. Pembuluh darah vena
d. Pembuluh darah kapiler

7.

Sel darah putih disebut juga dengan...
a. Trombosit
b. Eritrosit
c. Anemia
d. Leukosit

8.

Haemoglobin (HB) berfungsi untuk...
a. Mengikat oksigen diedarkan ke seluruh tubuh
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b. Membentuk kekebalan tubuh
c. Membekukan darah
d. Mengangkut sari-sari makanan
9.

Berikut ini yang tidak termasuk jenis-jenis sel darah ialah...
a. Sel darah merah
b. Sel darah putih
c. Sel darah biru
d. Keping darah

10.

Alat peredaran darah yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan
karbondioksida ialah...
a. Pembuluh nadi
b. Pembuluh balik
c. Jantung
d. Pembuluh kapiler

11.

Jantung pada manusia terletak di dalam rongga dada sebelah...
a. kanan
b. kiri
c.kanan dan kiri
d. tengah

12.

Pembuluh darah yang mempunyai dinding berbentuk tebal dan elastis merupakan
ciri-ciri pembuluh darah ....
a. arteri
b. balik
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c. kapiler
d. vena
13.

Pembuluh darah yang sangat halus dan dindingnya hanya berlapis sel disebut
pembuluh darah ....
a. arteri
b. balik
c. kapiler
d. vena

14.

Peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung disebut ....
a. peredaran darah besar
b. peredaran darah kecil
c. peredaran darah manusia
d. peredaran darah besar dan kecil

15.

Sel darah merah disebut juga dengan ....
a. eritrosit
b. leukosit
c. plasma darah
d. trombosit

16.

Unsur yang terkandung dalam HB (Haemoglobin) adalah ....
a. air dan protein
b. besi dan protein
c. sari makanan dan garam mineral
d. sisa-sisa metabolisme tubuh

192

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

17.

Susunan darah pada manusia yang memiliki ciri-ciri berbentuk cair dan berwarna
kekuningan disebut ....
a. eritrosit
b. leukosit
c. plasma darah
d. trombosit

18.

Keping darah disebut juga dengan ....
a. eritrosit
b. leukosit
c. plasma darah
d. trombosit

19.

Ciri-ciri dari keping darah adalah ....
a. berbentuk cair dan berwarna kekuningan
b. berbentuk keping dan beraturan
c. berbentuk tidak beraturan dan berbentuk keping
d. berwarna kuning dan berbentuk keping

20.

Sel darah yang berfungsi untuk

melindungi tubuh terhadap kuman-kuman

penyakit disebut ....
a. keping darah
b. sel darah merah
c. sel darah putih
d. plasma darah
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Soal Uraian
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1.

Sebutkan 2 fungsi dari jantung!

2.

Sebutkan dan jelaskan 3 jenis pembuluh darah pada manusia!

3.

Sebutkan dan jelaskan 2 jenis peredaran darah pada manusia!

4.

Sebutkan 4 macam susunan darah pada manusia!

5.

Jelaskan 4 macam susunan darah pada manusia!
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KUNCI JAWABAN
Lembar Kerja I
Bagian-bagian dari jantung dan fungsinya yaitu:
1. Aorta

1. arteri

2. arteri pulmonalis

pulmonalis

kanan

3. arteri pulmonalis kiri

2. atrium kanan

4. atrium kiri

3. arteri koroner kanan

5. vena pulmonalis kiri

4. vena

6. arteri sirkomfleks
7. arteri kecil kiri
8. arteri

desendin

anterior kiri
9. ventrikel kiri
10. vena kava superior

pulmonalis

kanan
5. cabang

konus

arteriosus
6. arteri

ventrikel

anterior kanan
7. arteri kecil kanan
8. ventrikel

(bilik)

kanan
9. inferior vena kava
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Sumber: Kamus Visual
a. Aorta adalah arteri terbesar dalam tubuh. Aorta membawa darah yang
mengandung oksigen dari ventrikel kiri ke tubuh.
b. Arteri paru, pembawa darah terdeoksigenasi dan ventrikel kanan ke paruparu.
c. Atrium kanan (serambi jantung kanan), menerima darah terdeoksigenasi
dari tubuh.

Struktur Dinding Jantung

- Dinding

jantung

terbuat

dari

3

lapisan:

epikardium,

miokardium

dan

endokardium. Epikardium adalah lapisan terluar dari dinding jantung dan hanya
nama lain untuk lapisan visceral dari perikardium. Dengan demikian, epikardium
merupakan lapisan tipis membran serosa yang membantu untuk melumasi dan
melindungi bagian luar jantung. Di bawah epikardium adalah yang kedua, lapisan
tebal dari dinding jantung yakni miokardium.
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- Miokardium. Miokardium adalah lapisan tengah otot dari dinding jantung yang
berisi jaringan otot jantung. Miokardium menjadi mayoritas dari ketebalan dan
massa dari dinding jantung dan merupakan bagian dari jantung yang bertanggung
jawab untuk memompa darah. Di bawah miokardium adalah lapisan endokardium
tipis.
- Endokardium. Endokardium adalah skuamosa sederhana lapisan endothelium
yang melapisi bagian dalam jantung. Endokardium sangat halus dan bertanggung
jawab untuk menjaga darah tidak menempel ke dalam jantung dan membentuk
bekuan darah yang berpotensi mematikan.
- Ketebalan dinding jantung bervariasi di berbagai bagian jantung. Atrium jantung
memiliki miokardium sangat tipis karena mereka tidak perlu untuk memompa
darah yang sangat jauh hanya untuk ventrikel di dekatnya. Ventrikel, di sisi lain,
memiliki miokardium sangat tebal untuk memompa darah ke paru-paru atau
seluruh tubuh. Sisi kanan jantung tidak memiliki miokardium di dinding dari sisi
kiri karena sisi kiri harus memompa darah melalui seluruh tubuh sementara sisi
kanan hanya memiliki untuk memompa ke paru-paru.

Ruang Jantung

- Jantung terdiri dari 4 ruang: atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan
ventrikel kiri. Atrium lebih kecil dari ventrikel dan memiliki dinding tipis, kurang
berotot dibandingkan ventrikel. Atrium bertindak sebagai ruang penerima untuk
darah, sehingga mereka terhubung ke pembuluh darah yang membawa darah ke
jantung. Ventrikel adalah lebih besar, ruang pemompaan kuat yang mengirimkan
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darah keluar dari jantung. Ventrikel yang terhubung ke arteri yang membawa
darah dari jantung.
- Ruang-ruang di sisi kanan jantung lebih kecil dan memiliki lebih sedikit
miokardium di dinding jantung mereka ketika dibandingkan dengan sisi kiri
jantung. Perbedaan ukuran antara sisi jantung adalah terkait dengan fungsi dan
ukuran 2 putaran peredaran darah. Sisi kanan jantung mempertahankan sirkulasi
paru-paru ke paru-paru di dekatnya sementara sisi kiri jantung memompa darah
sampai ke ekstremitas tubuh dalam putaran peredaran darah sistemik.

Katup Jantung

- Fungsi jantung memompa darah dengan baik ke paru-paru dan sistem tubuh.
Untuk mencegah darah mengalir mundur atau “muntah” kembali ke jantung,
sistem katup yang hadir dalam satu arah pada hati. Katup jantung dapat dibagi
menjadi dua jenis: katup atrioventrikular dan semilunar.
- Katup atrioventrikular. Katup atrioventrikular (AV) yang terletak di tengah-tengah
jantung antara atrium dan ventrikel dan hanya memungkinkan darah mengalir dari
atrium ke ventrikel. Katup AV di sisi kanan jantung disebut katup trikuspid
karena terbuat dari tiga katup (flaps) yang terpisah untuk memungkinkan darah
untuk melewati dan menghubungkan untuk memblokir regurgitasi darah. Katup
AV di sisi kiri jantung disebut katup mitral atau katup bikuspid karena memiliki
dua katup. Katup AV yang melekat pada sisi ventrikel dengan tali kuat disebut
korda tendinea. Korda tendinea tertarik pada katup AV untuk menjaga mereka
dari terlipat belakang dan memungkinkan darah untuk dimuntahkan melewati
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mereka. Selama kontraksi dari ventrikel, katup AV terlihat seperti parasut kubah
dengan tendinea korda bertindak sebagai tali yang memegang parasut kencang.
- Katup semilunar. Katup semilunar, dinamakan demikian karena berbentuk bulan
sabit, terletak antara ventrikel dan arteri yang membawa darah dari jantung. Katup
semilunar di sisi kanan jantung adalah katup paru, dinamakan demikian karena
mencegah aliran balik darah dari batang paru ke ventrikel kanan. Katup semilunar
di sisi kiri jantung adalah katup aorta, diberi nama demikian karena mencegah
aorta dari muntah darah kembali ke ventrikel kiri. Katup semilunar lebih kecil dari
katup AV dan tidak memiliki korda tendinea untuk menahan mereka di tempat.
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Lembar Kerja II
Mind map susunan darah manusia
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Soal Evaluasi
Pilihan Ganda
1. A

6.

B

11. B

16. B

2. C

7.

D

12. A

17. C

3. C

8.

A

13. C

18. D

4. A

9.

C

14. B

19. C

5. D

10. D

15. A

20. C

Soal Uraian
1.

2 fungsi dari jantung adalah untuk memompa darah dan sebagai pusat
peredaran darah pada manusia.

2.

3 jenis pembuluh darah pada manusia adalah
a. Pembuluh arteri adalah pembuluh darah dengan aliran meninggalkan
jantung.
b. Pembuluh vena merupakan pembuluh darah dengan aliran menuju jantung.
c. Pembuluh darah kapiler menghubungkan arteri dengan vena dan membawa
sari-sari makanan dan oksigen ke setiap sel tubuh.

3. 2 jenis peredaran darah manusia yaitu
a. Peredaran darah besar : Peredaran darah dari

jantung ke seluruh tubuh,

kemudian kembali ke jantung.
b. Peredaran darah kecil : Peredaran darah dari jantung ke paru-paru kembali
lagi ke jantung.
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4. 4 macam susunan darah pada manusia yaitu plasma darah, sel darah merah
(eritrosit), sel darah putih (leukosit), keping darah (trombosit).
5. 4 macam susunan darah pada manusia yaitu:
a. Plasma darah : Zat yang terkandung: air, protein, sari makanan, garam
mineral, sisa- sisa metabolisme tubuh.
b. Sel darah merah (eritrosit) : Warna merah disebabkan oleh haemoglobin
(HB) yang mengandung unsur besi dan protein. HB berfungsi mengikat
oksigen diedarkan ke seluruh tubuh.
c. Sel darah putih (leukosit) : berfungsi melindungi tubuh terhadap kumankuman penyakit. Darah putih berfungsi membentuk kekebalan tubuh.
d. Keping darah (trombosit) : sangat penting dalam proses pembekuan darah.
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LAMPIRAN LAGU
Lagu : Naik Kereta Api
Ayo kita belajar bersama
Fokus memperhatikan
Belajar tentang IPA
Macam alat peredaran darah
Bagian-bagian dan fungsinya
Kita kan p’lajari bersama
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LAMPIRAN MATERI
Alat peredaran darah manusia meliputi pembuluh darah dan jantung. Pembuluh
darah dan jantung mempunyai fungsi khusus.
a. Jantung
Jantung terdiri atas empat ruang, yaitu serambi (kanan dan kiri) dan bilik
(kanan dan kiri). Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung
memiliki otot yang tebal dan kuat. Otot yang tebal berkaitan dengan fungsinya
untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Bagaimana darah dapat beredar ke
seluruh tubuh? Darah dapat beredar melalui sistem peredaran darah. Darah
beredar di dalam tubuh melalui dua sistem peredaran darah, yaitu
a. Peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah dari jantung menuju paru-paru,
kemudian kembali lagi ke jantung. Darah yang menuju paru-paru mengandung
karbon dioksida, sedangkan darah yang kembali ke jantung mengandung
banyak oksigen.
b. Peredaran darah besar, yaitu peredaran darah dari jantung menuju ke seluruh
tubuh dan kembali lagi ke jantung.
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b. Pembuluh darah
Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari
jantung ke seluruh tubuh maupun sebaliknya. Ada dua macam pembuluh darah.
Pembuluh tersebut yaitu pembuluh nadi (arteri) dan pembuluh balik (vena).
Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah kaya
oksigen keluar dari jantung, kecuali arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis
membawa darah kaya karbon dioksida dari jantung menuju paru-paru.
Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik yaitu
pembuluh darah yang membawa darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh
menuju jantung, kecuali vena pulmonalis. Vena pulmonalis membawa darah
kaya oksigen dari paru-paru menuju jantung.
Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabangcabang. Ujung cabang
pembuluh yang terkecil disebut pembuluh kapiler. Panjang seluruh pembuluh
darah manusia jika dihubungkan dari ujung ke ujung mencapai 160.000 km.
Antara pembuluh nadi dan pembuluh balik terdapat perbedaan-perbedaan
pokok sebagai berikut.
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Tabel perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pembuluh Nadi
Denyut terasa
Umumnya terletak di bagian dalam
tubuh
Dinding tebal, kuat, dan elastis
Tekanan darahnya tinggi
Darah mengalir cepat
Membawa darah yang mengandung
banyak
oksigen, kecuali arteri
pulmonalis

Pembuluh Balik
Denyut tidak terasa
Terletak di dekat permukaan tubuh
Dindingnya tipis dan tidak elastis
Tekanan darahnya rendah
Darah mengalir lambat
Membawa darah yang mengandung
banyak karbondioksida, kecuali vena
pulmonalis
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
( RPP )

Sekolah

: SD Kanisius Jetisdepok

Mata Pelajaran : IPA
Kelas/Semester : V/1
Alokasi Waktu : 2 JP (2 x 35 menit)

A. Standar Kompetensi
1. Mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia dan hewan.
B. Kompetensi Dasar
1.5 Mengidentifikasi gangguan pada organ peredaran darah manusia.
C. Indikator
1. Kognitif
Produk
1.5.1 Menjelaskan macam-macam gangguan pada organ peredaran darah
manusia dan cara memelihara alat peredaran darah.
Proses
1.5.2 Menyebutkan macam-macam gangguan pada organ peredaran darah
manusia dan cara memelihara alat peredaran darah.
2. Afektif
1.5.1 Mampu menunjukkan sikap teliti dalam mengerjakan soal.
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1.5.2 Mampu menunjukkan sikap percaya diri dalam menyampaikan hasil
pekerjaan.
3. Psikomotorik
1.5.1 Mampu melakukan kegiatan bermain peran memerankan tokoh yang
mempunyai gangguan atau penyakit yang menyerang alat peredaran
darah serta dapat menemukan jawabannya.
1.5.2 Mampu menuliskan hasil akhir pekerjaan mengenai macam-macam

D. Tujuan Pembelajaran
1. Kognitif
Produk
1.5.1.1 Siswa mampu menjelaskan macam-macam gangguan pada organ
peredaran darah manusia dan cara memelihara alat peredaran darah
melalui diskusi dengan benar.
Proses
1.5.2.1 Siswa mampu menyebutkan macam-macam gangguan pada organ
peredaran darah manusia dan cara memelihara alat peredaran darah
melalui diskusi dengan benar.
2. Afektif
1.5.1.1 Siswa mampu menunjukkan sikap teliti dalam mengerjakan soal
melalui diskusi dengan tepat.
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1.5.2.1

Siswa

mampu

menunjukkan

sikap

percaya

diri

dalam

menyampaikan hasil pekerjaan melalui kegiatan kelompok dengan
tepat.
3. Psikomotorik
1.5.1.1 Siswa mampu melakukan kegiatan bermain peran memerankan
tokoh yang mempunyai gangguan atau penyakit yang menyerang
alat peredaran darah serta dapat menemukan jawabannya melalui
kegiatan kelompok dengan tepat.
1.5.2.1 Siswa mampu menuliskan hasil akhir pekerjaan mengenai macammacam gangguan pada organ peredaran darah manusia dan cara
menjaganya melalui kegiatan diskusi kelompok dengan tepat.
E. Materi Pembelajaran
IPA

: Gangguan pada organ peredaran darah manusia dan cara memelihara
alat peredaran darah

Ringkasan materi (terlampir)
F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran
a.

Pendekatan

saintifik

(mengamati,

menanya,

menalar,

mencoba,

mengkomunikasikan), dan paradigma pedagogi reflektif (PPR)
b.

Metode pembelajaran
ICT, ceramah, diskusi, tanya jawab.
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G. Langkah-langkah Pembelajaran
Tahap

Rincian Kegiatan

Waktu

Kegiatan

1. Guru membuka pembelajaran dengan salam.

Awal

2. Siswa berdoa menurut agama dan keyakinan

10 menit

masing- masing (Doa).
3. Guru melakukan komunikasi tentang kehadiran
siswa (Presensi).
4. Guru mengajak siswa untuk bernyanyi
“Lagu Potong Bebek Angsa”
Hay teman semua ayo kita b’lajar
Belajar bersama materi IPA
Yuk pelajari macam gangguan
Peredaran darah manusia
Yuk cari tahu cara merawat
Alat peredaran darah manusia
5. Guru

mengajukan

pertanyaan

kepada

siswa

mengenai pembelajaran sebelumnya (kegiatan
apersepsi)  Konteks
a.

Ada apa saja alat peredaran manusia
yang anak-anak ketahui?

b.

Apakah anak-anak sudah pernah tahu
orang yang mempunyai gangguan pada
alat peredarannya?
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c.

Apakah

anak-anak

mengalami

sudah

gangguan

pernah

pada

alat

peredaran darah?
d.

Bagaimana rasanya?

e.

Bagaimana

cara

mengatasi

gangguan

tersebut?
6. Guru

menjelaskan

disampaikan

dan

materi

yang

akan

menjelaskan

tujuan

pembelajaran (kegiatan orientasi)
Kegiatan

Inti 1. Siswa mengamati ekspresi yang guru lakukan

(Pengalaman)

ketika mengalami kesakitan (mengamati)
2. Guru bertanya kepada siswa mengenai macammacam gangguan pada organ peredaran darah
manusia dan cara memelihara alat peredaran
darah (menanya)
3. Siswa

menyimak

penjelasan

guru

mengenai

gangguan pada organ peredaran darah manusia
dan

cara memelihara alat peredaran darah 50 menit

(menalar)
4. Guru membagi siswa ke dalam kelompok yang
terdiri dari 4 siswa.
5. Guru

memutarkan

video

contoh

gangguan

peredaran darah manusia hipertensi dan siswa
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mengamati video (mengamati)
6. Guru memberikan gambar mengenai macammacam gangguan pada organ peredaran darah
manusia satu kelompok mendapat satu gambar.
7. Guru meminta siswa untuk mengamati gambar
macam-macam gangguan pada organ peredaran
darah manusia (mengamati)
8. Guru meminta siswa untuk
bermain
mempunyai

peran

melakukan kegiatan

memerankan

gangguan

atau

tokoh

yang

penyakit

yang

menyerang alat peredaran darah (mencoba)
9. Siswa mempresentasikan di depan kelas peran
yang harus dilakukan, kelompok lain menjawab
gangguan pada organ peredaran darah yang
diperankan

oleh

kelompok

presentasi

(mengkomunikasikan)
10. Siswa mengamati gambar cara merawat alat
peredaran darah manusia ( mengamati)
11. Guru bertanya kepada siswa tentang gambar
yang diamati (menanya)
12. Guru

memberikan

penjelasan

kepada

siswa

mengenai cara merawat alat peredaran darah
13. Siswa menyimak dan mencatat penjelasan guru
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(menalar)
14. Guru membagikan lembar kerja kepada masingmasing kelompok.
15. Guru memberikan kesempatan kepada siswa
untuk berdiskusi dan mengerjakan soal tentang
macam-macam gangguan pada organ peredaran
darah manusia dan cara merawatnya (mencoba)
16. Siswa mempresentasikan hasil pekerjaannya di
depan kelas (mengkomunikasikan)
17. Setelah selesai, pekerjaan dikumpulkan kepada
guru.
18. Guru memberikan penguatan mengenai kegiatan
yang telah dilakukan.
19. Guru mendukung jawaban siswa yang sudah
benar dan merevisi jawaban siswa yang masih
kurang tepat.
Penutup

Merangkum
1. Siswa

10 menit
menjawab

pertanyaan

guru

tentang

macam-macam gangguan pada organ peredaran
darah manusia.
2. Bersama guru, siswa menyimpulkan pentingnya
mengetahui cara merawat alat peredaran darah
untuk kesehatan manusia.
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Menilai
2. Siswa

mengerjakan

setelah

selesai

soal

sebagai

evaluasi,

mengerjakan,

jawaban

dikumpulkan kepada guru.
Refleksi dan Aksi
1. Siswa

merefleksikan

materi

yang

sudah

diberikan.
2. Guru mendorong siswa untuk melatih sikap rasa
ingin tahu, menghormati diri sendiri dan orang
lain .
3. Siswa membuat aksi yang akan

dilakukan

setelah pembelajaran.
4. Guru memberikan PR kepada siswa.
5. Guru

mengakhiri

pembelajaran

dengan

mengajak berdoa menurut agama dan keyakinan
masing- masing.
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H. Media, Alat, dan Sumber Belajar
1. Alat
a. LCD
b. Proyektor
c. Laptop
d. Gambar macam-macam gangguan alat peredaran darah manusia
e. Gambar macam-macam cara merawat alat peredaran darah manusia
f.

Pensil

g. Penghapus
h. Bolpoin
2. Sumber Pembelajaran
Sulistiyanto, Heri.(2008). Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD/MI kelas V.
Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
Azmiyawati, Choiril, Dkk. (2008). IPA 5 Salingtemas untuk Kelas V
SD/MI. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
Rositawaty, S. dan Muharam. (2008). Senang Belajar Ilmu Pengetahuan
Alam untuk Kelas V Sekolah Dasar/Madrasah Ibdaiyah. Jakarta:
Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
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I. Penilaian

:

1. Teknik Penilaian
Aspek Penilaian
Kognitif
Afektif
Psikomotor

2. Instrumen

Jenis
Tes
Non Tes
Non Tes

Teknik
Lisan
Penilaian Diri
Produk

: Soal dan kunci jawaban, rubrik penilaian

3. Pedoman Penskoran

Menyetujui

Yogyakarta, 18 Agustus 2016

Guru Kelas V

Mahasiswa

(V. Vitri Endaryati S.Pd.SD)

( Y. Johan Astuti )
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LAMPIRAN PENILAIAN
A. Kognitif
1. Kognitif Produk
1.5.1 Menjelaskan macam-macam gangguan pada organ peredaran
darah manusia dan cara memelihara alat peredaran darah.
Indikator

1.5.1 Menjelaskan macam-macam gangguan pada organ peredaran
darah manusia dan cara memelihara alat peredaran darah.

Teknik
Penilaian
Instrumen

Tes tertulis

Soal
Kerjakan soal di bawah ini !
1. Sebut dan jelaskan 3 macam gangguan alat peredaran darah
manusia!
2. Jelaskan 3 cara merawat alat peredaran darah manusia!
Kunci Jawaban
1. Macam-macam alat peredaran darah yaitu:
Varises
Varises merupakan pelebaran pembuluh balik (vena) yang umumnya
terjadi di bagian betis. Di bagian betis tersebut tampak tonjolan berbelokbelok berwarna biru yang disebut varises.
Penyakit jantung koroner
Penyakit jantung koroner, terjadi karena adanya penumpukan kolesterol
pada dinding pembuluh arteri koroner sehingga menyumbatnya.
Stroke
Stroke, disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak sehingga sarafsaraf yang ada di otak tidak memperoleh cukup oksigen. Keadaan ini
menyebabkan kerja saraf terganggu.
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2. Cara merawat alat peredaran darah yaitu:
a. Olahraga secara teratur
Olahraga dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita terhadap berbagai
penyakit. Selain itu, olahraga juga dapat membuat jantung yang
merupakan alat peredaran darah dapat berfungsi dengan baik.
b. Menghindari makanan berlemak
Agar alat peredaran darah dalam tubuh kita ini bekerja dengan baik
maka kita sebaiknya menghindari makanan yang mengandung banyak
lemak.

Kelebihan

lemak

di dalam darah

dapat

mengakibatkan

penyempitan pembuluh darah. Akibat penyempitan pembuluh darah
akan timbul penyakit jantung dan pendarahan otak.
c. Tidak merokok dan minum minuman beralkohol
Merokok merupakan kebiasaan yang harus ditinggalkan karena sangat
merugikan bagi kesehatan. Zat-zat yang terkandung di dalam rokok
dapat menyebabkan penyakit jantung. Selain merokok, mengkon-sumsi
minuman beralkohol juga dapat mempengaruhi alat peredaran darah.
Jumlah alkohol yag terlalu banyak di dalam darah dapat mengakibatkan
tubuh menjadi lemah dan mudah terserang penyakit.
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Rubrik dan Kriteria Penskoran
No.
1.

2.

Kriteria Penilaian
Siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan 3 macam
gangguan alat peredaran darah manusia dengan benar.
Siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan 2 macam
gangguan alat peredaran darah manusia dengan benar.
Siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan 1 macam
gangguan alat peredaran darah manusia dengan benar.
Siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan 3 cara
memelihara alat peredaran darah agar tetap sehat dengan
benar.
Siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan 2 cara
memelihara alat peredaran darah agar tetap sehat dengan
benar.
Siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan 1 cara
memelihara alat peredaran darah agar tetap sehat dengan
benar.

Skor
3
2
1
3

2

1

2. Kognitif Proses
1.5.2 Menyebutkan macam-macam gangguan pada organ peredaran
darah manusia dan cara memelihara alat peredaran darah.
Indikator

1.5.2 Menyebutkan macam-macam gangguan pada organ peredaran
darah manusia dan cara memelihara alat peredaran darah.

Teknik
Penilaian
Instrumen

Tes Lisan
Soal
1. Sebutkan 6 macam gangguan alat peredaran darah manusia!
2. Sebutkan 6 cara memelihara alat peredaran darah agar tetap
sehat!
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Kunci Jawaban
1. Macam-macam gangguan alat peredaran darah manusia adalah hipertensi,
anemia, stroke, varises, jantung, sesak nafas.
2. Cara memelihara alat peredaran darah agar tetap sehat yaitu dengan
olahraga secara teratur,

makan makanan yang bergizi, menghindari

makanan yang berlemak, tidur dan istirahat yang cukup, tidak merokok
dan minum- minuman beralkohol.
Rubrik Penilaian
No.

1.

2.

Kriteria Penilaian
Siswa mampu menyebutkan 5-6 macam gangguan
peredaran darah manusia dengan benar.
Siswa mampu menyebutkan 3-4 macam gangguan
peredaran darah manusia dengan benar.
Siswa mampu menyebutkan 1-2 macam gangguan
peredaran darah manusia dengan benar.
Siswa mampu menyebutkan 5-6 cara memelihara
peredaran darah agar tetap sehat dengan benar.
Siswa mampu menyebutkan 3-4 cara memelihara
peredaran darah agar tetap sehat dengan benar.
Siswa mampu menyebutkan 1-2 cara memelihara
peredaran darah agar tetap sehat dengan benar.

Skor
alat
alat
alat
alat
alat
alat

3
2
1
3
2
1

B. Afektif
1.5.1 Menunjukkan sikap teliti dalam mengerjakan soal.
Indikator

1.5.1 Menunjukkan sikap teliti dalam mengerjakan soal.

Teknik
Penilaian
Instrumen

Penilaian diri
Berilah tanda (√) sesuai dengan apa yang ada pada dirimu!
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Format Penilaian Diri
Nama siswa: ……………..

Kelas/ No.Absen:…../……

Berilah tanda cek (√) sesuai dengan kenyataan yang ada pada dirimu!
No Aspek Penilaian
Sikap Teliti

Ya

Tidak

1
Saya mampu mengerjakan soal dengan cermat
2
Saya mampu mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh
3
Saya mengecek pekerjaan saya sebelum dikumpulkan
Keterangan:
Jawaban “ya” = skor 1,

jawaban “tidak” = skor 0

Rubrik penilaian sikap sosial/ individu

Kriteria
Sikap teliti

Baik
3
Memenuhi 3
penilaian

Cukup
Kurang
2
1
aspek Memenuhi 2 aspek Memenuhi
1
penilaian
aspek penilaian

1.5.2 Mampu menunjukkan sikap percaya diri dalam menyampaikan hasil
pekerjaan.
Indikator

1.5.2 Mampu menunjukkan sikap percaya diri dalam menyampaikan
hasil pekerjaan.

Teknik
Penilaian
Instrumen

Penilaian diri
Berilah tanda (√) sesuai dengan apa yang ada pada dirimu!
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Format Penilaian Diri
Nama siswa: ……………..

Kelas/ No.Absen:…../……

Berilah tanda cek (√) sesuai dengan kenyataan yang ada pada dirimu!
No Aspek Penilaian
Percaya Diri

Ya

Tidak

1
2

Saya berani bertanya ketika ada materi yang kurang jelas
Saya yakin dengan jawaban yang saya diskusikan dengan
teman
3
Saya berani menjawab pertanyaan guru.
Keterangan:
Jawaban “ya” = skor 1,

jawaban “tidak” = skor 0

Rubrik penilaian sikap sosial/ individu
Kriteria

Baik
3

Sikap percaya diri

Cukup
2

Kurang
1

Memenuhi 3 aspek Memenuhi 2 aspek Memenuhi
1
penilaian
penilaian
aspek penilaian

C. Psikomotor
1.5.1 Mampu melakukan kegiatan bermain peran memerankan tokoh
yang mempunyai gangguan atau penyakit yang menyerang alat
peredaran darah serta dapat menemukan jawabannya.
Indikator

Teknik
Penilaian
Instrumen

1.5.1 Mampu melakukan kegiatan bermain peran memerankan tokoh
yang mempunyai gangguan atau penyakit yang menyerang alat
peredaran darah serta dapat menemukan jawabannya.
Unjuk kerja
Lembar pengamatan.
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Rubrik Penilaian dan Pedoman Penskoran
Kriteria
Bermain
Peran

Baik sekali
4

Baik
3

Cukup
2

Kurang
1

Mempresentasikan hasil Memenuhi 3 Memenuhi 2 Memenuhi 1
bermain peran tentang kriteria dari 4 kriteria dari 4 aspek
gangguan pada organ komponen.
komponen.
penilaian
peredaran darah dengan
jelas, benar, sesuai dan
menarik.

1.5.2 Mampu menuliskan hasil akhir pekerjaan mengenai macam-macam
gangguan pada organ peredaran darah manusia dan cara menjaganya.
Indikator

Teknik
Penilaian
Instrumen

1.5.2 Mampu menuliskan hasil akhir pekerjaan mengenai macammacam gangguan pada organ peredaran darah manusia dan
cara menjaganya.
Unjuk kerja
Lembar pengamatan.

Rubrik Penilaian dan Pedoman Penskoran
Kriteria

Baik sekali
4

Baik
3

Cukup
2

Kurang
1

Penulisan Hasil Hasil
akhir Memenuhi
3 Memenuhi
2 Memenuhi 1
Pekerjaan
ditulis
secara kriteria dari 4 kriteria dari 4 aspek
lengkap, jelas, komponen.
komponen.
penilaian
rapi,
dan
memuat
jawaban yang
benar
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LEMBAR KERJA SISWA I

I.

Satuan Pendidikan

: SD Kanisius Jetisdepok

Hari, tanggal

: Kamis, 18 Agustus 2016

Kelas/Semester

: V/1

Indikator Hasil Belajar


Dengan membaca buku, siswa mampu

mengetahui gangguan alat

peredaran darah pada manusia.


Dengan melakukan praktikum, siswa dapat memahami secara lebih
detail materi yang sudah dibaca.



Dengan melakukan diskusi kelompok, siswa menjadi lebih mengerti
penjelasan tentangmacam-macam gangguan alat peredaran darah pada
manusia.



Dan selajutnya siswa mampu membuat rangkuman dari teks yang
sudah disediakan dan mempraktikkannya.

II.

Petunjuk
4. Buatlah kelompok yang beranggotakan 5 orang.
5. Lakukan praktikum sesuai petunjuk.
6. Diskusikan
mulailah

dalam kelompok
merangkum

dari

hasil identifikasimu tadi,
teks

sudah

kemudian

disediakan,

dan

mempraktikkannya.
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Kerjakan soal berikut dengan benar!
a. Diskusikan bersama teman kelompokmu gambar yang sudah dibagikan dalam
setiap

kelompok

mengenai

gangguan

pada

organ

peredaran

darah.

Selanjutnya dari gambar yang sudah ada cobalah melakukan kegiatan
bermain peran, kemudian dipresentasikan di depan kelas dan kelompok lain
menebak jawaban dari kegiatan bermain peran tersebut!
a.

c.

b.

d.
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e.

f.

g.

h.

i.
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LEMBAR KERJA SISWA II

Satuan Pendidikan

: SD Kanisius Jetisdepok

Hari, tanggal

: Kamis, 18 Agustus 2016

Kelas/Semester

: V/1

I. Indikator Hasil Belajar


Dengan membaca buku, siswa mampu mengetahui cara merawat alat
peredaran darah pada manusia.



Dengan melakukan praktikum, siswa dapat memahami secara lebih
detail materi yang sudah dibaca.



Dengan melakukan diskusi kelompok, siswa menjadi lebih mengerti
penjelasan tentang cara merawat alat peredaran darah manusia.



Dan selajutnya siswa mampu membuat rangkuman dari teks yang
sudah disediakan dan mempraktikkannya.

II. Petunjuk
1. Buatlah kelompok yang beranggotakan 5 orang.
2. Lakukan praktikum sesuai petunjuk.
3. Diskusikan dalam kelompok hasil identifikasimu tadi, kemudian mulailah
merangkum dari teks sudah disediakan, dan mempraktikkannya.
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Kerjakan soal berikut dengan benar!
1. Sebut dan jelaskan cara merawat alat peredaran darah manusia!
a.

d.

b.

e.

c.

f.
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Lampiran 19
SOAL EVALUASI
MATERI GANGGUAN ALAT PEREDARAN DARAH MANUSIA

Pilihan Ganda
Pilihlah jawaban yang menurut anda paling benar!
1. Pengerasan pembuluh nadi (arteri) yang disebabkan oleh terbentukya kerak
keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi merupakan gangguan alat
peredaran darah pada manusia yang disebut ....
a. anemia
b. hipertensi
c. sklerosis
d. varises
2. Pelebaran pembuluh balik (vena) yang umumnya

terjadi di bagian

betis

merupakan gangguan alat peredaran darah yang disebut ....
a. anemia
b. hipertensi
c. sklerosis
d. varises
3. Penyakit yang disebabkan karena kekurangan darah disebut ....
a. anemia
b. hipertensi
c. jantung
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d. stroke
4. Kegiatan yang dapat membantu melancarkan peredaran darah adalah ....
a. berolahraga
b. makan makanan sehat
c. merokok
d. tidur
5. Penyakit pada sistem peredaran darah yang ditandai dengan tingginya tekanan
darah disebut ....
a. ambeien
b. darah rendah
c. hipertensi
d. varises
6. Orang yang menderita hemofilia jika terkena luka maka ....
a. darahnya cepat kering
b. darahnya sulit membeku
c. lukanya cepat sembuh
d. lukanya lama sembuh
7. Usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah ialah ....
a. minum- minuman beralkohol
b. melakukan pola hidup sehat
c. merokok
d. tidur lama
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8. Penyakit yang menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan
karbondioksidanya berkurang disebut ....
a. anemia
b. hemofilia
c. leukimia
d. talasemia
9. Penyakit yang disebabkan karena adanya penumpukan kolestrol pada dinding
pembuluh arteri koroner sehingga menyumbatnya disebut ....
a. hipertensi
b. hipotensi
c. jantung koroner
d. stroke
10. Zat-zat yang terkandung di dalam rokok dapat menyebabkan penyakit ....
a. anemia
b. hemofilia
c. jantung
d. kanker darah
11. Gejala penyakit yang ditimbulkan diantaranya adalah jantung berdebardebar, sesak napas, badan terasa lemah, kepala pusing, merupakan ciri-ciri
pada penyakit ....
a. anemia
b. jantung
c. hemofilia
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d. hipertensi
12. Tampak tonjolan berbelok-belok berwarna biru merupakan

ciri-ciri

yang

ditunjukkan pada penyakit ....
a. anemia
b. kanker darah
c. hemofilia
d. varises
13. Penyakit yang dapat menyebabkan kerja saraf terganggu adalah penyakit ....
a. hipertensi
b. jantung
c. stroke
d. varises
14. Jumlah alkohol yang terlalu banyak di dalam darah dapat mengakibatkan ....
a. tubuh menjadi kuat
b. tubuh menjadi lemah dan mudah terserang penyakit
c. sistem kerja jantung bekerja dengan cepat
d. peredaran darah menjadi lancar
15. Kelebihan lemak di dalam darah dapat mengakibatkan ....
a. pelebaran pembuluh darah
b. pengerasan pembuluh nadi
c. penyempitan pembuluh darah
d. peredaran darah lancar
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16. Penyakit yang terjadi karena terlalu lama berdiri atau kerja yang banyak
menggunakan kaki adalah ....
a. kanker darah
b. jantung
c. stroke
d. varises
17. Gejala yang ditimbulkan pada penderita yang terserang penyakit anemia
adalah ....
a. badan terasa segar
b. jantung berdebar-debar
c. kepala pusing
d. tubuh terasa lemah
18. Hal yang dibutuhkan bagi penderita sesak napas adalah ....
a. karbondioksida
b. oksigen
c. sisa-sisa metabolisme tubuh
d. zat air
19. Ciri-ciri penderita penyakit kanker darah adalah ....
a. ada benjolan
b. ada gumpalan darah di kepala
c. ada tonjolan berbelok-belok berwarna biru
d. darah tidak bisa berhenti mengalir
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20. Gangguan pada alat peredaran darah dapat terjadi karena ....
a. keturunan ataupun penyakit tertentu
b. kelelahan
c. pola hidup tidak sehat
d. sering minum- minuman beralkohol

Soal Uraian
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1.

Sebutkan 3 macam gangguan pada alat peredaran darah manusia!

2.

Sebutkan 3 cara merawat alat peredaran darah manusia!

3.

Jelaskan 3 macam gangguan pada alat peredaran darah manusia!

4.

Jelaskan 3 cara merawat alat peredaran darah manusia!

5.

Sebutkan 3 macam gangguan pada alat peredaran darah manusia yang sering
kamu temukan di lingkungan tempat tinggalmu!
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KUNCI JAWABAN
1. Lembar Kerja I
a. Varises
Varises merupakan pelebaran pembuluh balik (vena) yang umumnya
terjadi di bagian betis. Di bagian betis tersebut tampak tonjolan berbelokbelok berwarna biru yang disebut varises.
b. Kelesuan
Kelesuan diakibatkan karena peredaran darah yang tidak dapat berkerja
dengan lancar sehingga mengakibatkan lesu. Bisa juga diakibatkan karena
stress yang berlebihan.
c. Darah Tinggi
Hipertensi ditunjukkan dengan tingginya tekanan darah.
d. Jantung
Penyakit jantung koroner, terjadi karena adanya penumpukan kolesterol
pada dinding pembuluh arteri koroner sehingga menyumbatnya.
e. Sesak Nafas
f.

Kanker Darah
Kanker darah disebabkan oleh penambahan sel-sel darah putih (leukosit)
yang tidak terkendali. Akibatnya keseimbangan susunan darah pada tubuh
menjadi tidak seimbang.

g. Daya Ingat Menurun
h. Anemia
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Penyakit

kekurangan

darah

disebut

juga

dengan

anemia.

Anemia

disebabkan oleh kekurangan haemoglobin atau sel darah merah. Sel darah
merah dapat berkurang,

disebabkan adanya kuman-kuman penyakit

pemakan sel darah ( malaria, cacing tambang). Anemia yang tidak parah
dapat disembuhkan dengan mengonsumsi makanan yang bergizi terutama
yang mengandung zat besi.
i.

Stroke
Stroke, disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak sehingga sarafsaraf yang ada di otak tidak memperoleh cukup oksigen. Keadaan ini
menyebabkan kerja saraf terganggu.

2. Lembar Kerja II
Cara merawat alat peredaran darah manusia yaitu:
a) Olahraga secara teratur
Olahraga dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita terhadap berbagai
penyakit. Selain itu, olahraga juga dapat membuat jantung yang
merupakan alat peredaran darah dapat berfungsi dengan baik.
b) Menghindari makanan berlemak
Agar alat peredaran darah dalam tubuh kita ini bekerja dengan baik
maka kita sebaiknya menghindari makanan yang mengandung banyak
lemak.

Kelebihan

lemak

di dalam darah dapat mengakibatkan

penyempitan pembuluh darah. Akibat penyempitan pembuluh darah
akan timbul penyakit jantung dan pendarahan otak.

236

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

c) Tidak merokok
Merokok merupakan kebiasaan yang harus ditinggalkan karena sangat
merugikan bagi kesehatan. Zat-zat yang terkandung di dalam rokok
dapat menyebabkan penyakit jantung.
d) Tidak minum minuman beralkohol
Mengonsumsi minuman beralkohol juga dapat mempengaruhi alat
peredaran darah. Jumlah alkohol yag terlalu banyak di dalam darah
dapat mengakibatkan tubuh menjadi lemah dan mudah terserang
penyakit.
e) Tidur yang cukup
f) Pola hidup sehat
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Soal Evaluasi
Pilihan Ganda
1. C

6.

B

11. D

16. D

2. D

7.

B

12. D

17. D

3. A

8.

D

13. C

18. B

4. A

9.

C

14. B

19. B

5. C

10. C

15. C

20. A

Kunci Jawaban Soal Uraian
1. Gangguan pada alat peredaran darah manusia adalah : varises, jantung koroner,
stroke.
2. Cara merawat alat peredaran darah manusia : olahraga secara teratur,
menghindari

makanan

berlemak,

tidak

merokok

dan

minum-minuman

beralkohol.
3. Gangguan pada alat peredaran darah manusia:
a.

Varises: pelebaran pembuluh balik (vena) yang umumnya terjadi di bagian
betis.

b.

Jantung koroner: penumpukan kolestrol pada dinding pembuluh arteri
koroner sehingga menyumbatnya.

c.

Stroke: pecahnya pembuluh darah di otak sehingga saraf-saraf yang ada di
otak tidak memperoleh cukup oksigen.
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4. Cara merawat alat peredaran darah manusia:
a.

Olahraga teratur : dapat meningkatkan daya tahan tubuh terhadap berbagai
penyakit.

b.

Menghindari makanan berlemak : kelebihan lemak dalam darah dapat
menyebabkan penyempitan pembuluh darah.

c.

Tidak merokok dan minum-minuman beralkohol. : dapat menyebabkan
penyakit jantung dan mempengaruhi alat peredaran darah.

4. Gangguan pada alat peredaran darah yang sering ditemukan dalam
lingkungan tempat tinggalku adalah penyakit jantung, sesak napas, stroke.
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LAMPIRAN LAGU

“Lagu Potong Bebek Angsa”
Hay teman semua ayo kita b’lajar
Belajar bersama materi IPA
Yuk pelajari macam gangguan
Peredaran darah manusia
Yuk cari tahu cara merawat
Peredaran darah manusia
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LAMPIRAN MATERI
Beberapa gangguan atau penyakit yang menyerang alat peredaran darah di
antaranya
adalah sebagai berikut.
a. Hipertensi
Hipertensi ditunjukkan dengan tingginya tekanan darah. Beberapa gejala
penyakit ini di antaranya adalah jantung berdebar-debar, sesak napas saat kerja
berlebihan, dan badan terasa lemah serta kepala menjadi pusing.
b. Sklerosis
Sklerosis yaitu pengerasan pembuluh nadi (arteri) yang disebabkan oleh
terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Bila kerak
tersebut dari senyawa lemak disebut ateroskerosis, sedangkan bila terbentuk
dari senyawa kalsium disebut arterisoklerosis. Akibat adanya kerak pada
dinding pembuluh darah, bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan
akibat selanjutnya terjadi hipertensi (tekanan darah tinggi).
c. Varises
Varises merupakan pelebaran pembuluh balik (vena) yang umumnya
terjadi di bagian betis. Di bagian betis tersebut tampak tonjolan berbelokbelok
berwarna biru yang disebut varises. Varises terjadi karena terlalu lama berdiri
atau kerja yang banyak menggunakan kaki.
d. Penyakit jantung koroner
Penyakit jantung koroner, terjadi karena adanya penumpukan kolesterol
pada dinding pembuluh arteri koroner sehingga menyumbatnya.

241

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

e. Stroke
Stroke, disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak sehingga sarafsaraf yang ada di otak tidak memperoleh cukup oksigen. Keadaan ini
menyebabkan kerja saraf terganggu.
Memelihara Alat Peredaran Darah
Agar alat peredaran kita dapat bekerja dengan baik pada saat mengedarkan
oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh maka kita perlu menjaga dan
memeliharanya dengan baik. Hal ini juga dapat mencegah munculnya penyakit
atau gangguan yang menyerang alat peredaran darah tersebut. Salah satu upaya
yang dapat dilakukan untuk memelihara alat peredaran darah kita adalah dengan
melakukan pola hidup yang sehat. Beberapa upaya lainnya yang dapat dilakukan
di antaranya adalah sebagai berikut.
a. Olahraga secara teratur
Olahraga dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita terhadap berbagai
penyakit. Selain itu, olahraga juga dapat membuat jantung yang merupakan
alat peredaran darah dapat berfungsi dengan baik.
b. Menghindari makanan berlemak
Agar alat peredaran darah dalam tubuh kita ini bekerja dengan baik maka
kita sebaiknya menghindari makanan yang mengandung banyak lemak.
Kelebihan lemak

di dalam darah dapat mengakibatkan penyempitan

pembuluh darah. Akibat penyempitan pembuluh darah akan timbul penyakit
jantung dan pendarahan otak.
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c. Tidak merokok dan minum minuman beralkohol
Merokok merupakan kebiasaan yang harus ditinggalkan karena sangat
merugikan bagi kesehatan. Zat-zat yang terkandung di dalam rokok dapat
menyebabkan penyakit jantung. Selain merokok, mengkon-sumsi minuman
beralkohol juga dapat mempengaruhi alat peredaran darah. Jumlah alkohol
yang terlalu banyak di dalam darah dapat mengakibatkan tubuh menjadi
lemah dan mudah terserang penyakit.
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Lampiran 20
DOKUMENTASI
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