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ABSTRAK
Penyampaian materi di beberapa sekolah khususnya materi sistem
pernapasan manusia masih menggunakan media pembelajaran seperti power
point, penayangan video, dan gambar. Media yang digunakan kurang menarik
serta belum pernah mengembangkan Rumah Permainan Couple Card. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui pengembangan dan kelayakan dalam produk yang
dikembangkan yaitu media pembelajaran Rumah Permainan Couple Card pada
materi sistem pernapasan manusia kelas VIII SMP.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode yang
dikembangkan oleh Borg and Gall dalam Sugiyono (2014). Pengembangan Media
Rumah Permainan Couple Card dilakukan dalam 5 tahap dari10 tahap Research
and Development yaitu Penelitian dan pengumpulan informasi, pengumpulan
data, Desain Produk, Validasi Desain, dan Revisi/Perbaikan Desain. Produk yang
dikembangkan divalidasi oleh 1 pakar media pembelajaran, 1 pakar materi
pembelajaran dan 2 guru biologi kelas VIII SMP.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran Rumah
Permainan Couple Card pada materi Sistem Pernapasan Manusia yang
dikembangkan layak untuk diuji cobakan. Skor rerata yang didapatkan
berdasarkan hasil validasi dari 4 validator yaitu 3,55 dimana skor tersebut masuk
dalam kriteria “sangat tinggi”. Berdasarkan skor akhir yang didapatkan media
rumah permainan Couple Card pada materi sistem pernapasan kelas VIII SMP
memiliki kelayakan yang sangat tinggi untuk diuji cobakan.
Kata Kunci: Media Rumah Permainan Couple Card, RnD, Materi Sistem
Pernapasan Manusia
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ABSTRACT
Submission of materials in some schools spesicifically the material of the
human respiratory system still uses learning media such as power point, video
display, and images. The media used is less attractive and has never developed
Rumah Permainan Couple Card. The purpose of this study was to determine the
development and feasibility of the product being developed, the learning media of
the Rumah Permainan Couple Card on the material of the human respiratory
system class eight of junior high school.
The method used in this study is method who developed by Borg and Gall
on Sugiyono (2014). Development of the learning media Rumah Permainan
Couple Card carried on five step from ten step of Research and Development is
research and information gathering, data collection, product design, design
validation, and design revision/improvement. The product developed was
validated by one learning media expert, one learning theory expert, and two
biology teachers of class eigth in junior high school.
The results showed that the learning media of the Couple Card Game
House on the Human Respiratory System material developed was worth testing.
The average score obtained based on validation results from 4 validator is 3.55,
where the score include in “very high” criteria. Based on the final score obtained
of the learning media Rumah Permainan Couple Card in the theory of the human
respiratory system in class eigth of junior high school, the Rumah Permainan
Couple Card has a very high feasilibilty to be tested.
Key Words: Rumah Permainan Couple Card media, RnD, Theory of The Human
Respiratory System
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pembelajaran biologi merupakan proses belajar yang mengkaitkan
hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya serta hubungan
dengan aktivitas dunia nyata. Proses belajar biologi yang terjadi
melibatkan interaksi antara peserta didik dengan sesama peserta didik,
peserta didik dengan guru, dan peserta didik dengan lingkungannya
(Pratama, 2017). Menurut Herdani (2015) pembelajaran biologi tidak
hanya memberikan dasar-dasar teori saja, tetapi memiliki peran dalam
menjaga kesehatan manusia. Hal ini dapat dilihat dari keterkaitan antara
materi yang disampaikan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya
pembelajaran biologi materi sistem pernapasan manusia.
Materi sistem pernapasan manusia yang disampaikan oleh guru
dapat memberikan pengetahuan terhadap peserta didik melalui teori serta
dapat mengkaitkan teori dengan kesehatan peserta didik. Guru dapat
memberikan penjelasan terkait organ-organ yang terlibat dalam sistem
pernapasan manusia seperti hidung, faring, laring, trakea, dan paru-paru.
Guru kemudian mengkaitkan cara menjaga organ-organ tersebut melalui
kehidupan sehari-hari peserta didik, agar terhindar dari masalah pada
sistem pernapasan. Misalnya peserta didik diajak untuk melakukan
olahraga yang teratur, menghindari minuman beralkohol, merokok,
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menerapkan pola hidup sehat, dan sebagainya. Materi yang disampaikan
kepada peserta didik,

memerlukan media sebagai wadah untuk

meningkatkan antusias dan pemahaman peserta didik terkait materi yang
disampaikan. Falahudin (2014) menyampaikan pemakaian media dalam
proses pembelajaran dapat membangkitkan minat, motivasi, serta
memberikan rangsangan dalam kegiatan pembelajaran kepada peserta
didik.
Pentingnya penggunaan media pembelajaran dalam proses
penyampaian materi, oleh peneliti dilakukan survei kebutuhan melalui
wawancara dari 4 sekolah yang terdiri atas 2 sekolah swasta yaitu SMP
Kanisius Gayam dan SMP Taman Dewasa Ibu Pawiyatan dan 2 sekolah
negeri yaitu SMP Negeri 1 Yogyakarta dan SMP Negeri 2 Sleman. Hasil
wawancara dengan guru biologi menunjukkan bahwa, guru sudah
menggunakan media dalam proses penyampaian materi.
Guru biologi menyampaikan bahwa, penggunaan media khususnya
pada materi sistem pernapasan manusia cukup diantusias oleh peserta
didik, misalnya pada penayangan video, gambar, serta kegiatan praktikum.
Menurut guru, dalam penyampaian materi sistem pernapasan manusia guru
menggunakan metode ceramah, diskusi serta kegiatan praktikum,
sedangkan model pembelajaran yang digunakan yaitu discovery learning.
Penyampaian materi dengan metode ceramah dan diskusi serta
penggunaan media seperti power point, penayangan video, gambar
ataupun buku paket dijelaskan guru, terdapat beberapa peserta didik yang
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kurang fokus dan kurang memahami materi yang disampaikan. Terdapat
beberapa peserta didik yang merasa bosan jika hanya menggunakan media
yang monoton seperti power point, penayangan video, gambar dan buku
paket dalam menyampaikan materi.
Guru Biologi menyampaikan bahwa penggunaan media yang
menarik sangat diperlukan untuk meningkatkan antusias dan pemahaman
peserta didik terhadap materi yang disampaikan. Guru sudah memahami
dan menyadari pentingnya media pembelajaran akan tetapi, dalam proses
penggunaan media terdapat kendala yang biasa ditemui. Kendala yang
ditemui yaitu power point yang tidak dapat digunakan saat sumber listrik
mati sehingga guru akan kesulitan dalam mencari media pengganti untuk
menyampaikan materi.
Salah satu media yang menarik yang dapat digunakan untuk
mengatasi permasalahan yang ada yaitu penggunaan media permainan
untuk memberikan suasana yang menyenangkan dan dapat meningkatkan
antusias serta pemahaman peserta didik. Menurut Kusuma (2013), media
permainan dalam pembelajaran memiliki beberapa kelebihan diantaranya
memberikan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan menghibur.
Media permainan memungkinkan adanya partisipasi aktif dari peserta
didik untuk belajar, memberikan pengalaman-pengalaman nyata, serta
dapat

membantu peserta didik untuk meningkatkan kemampuan

kognitifnya.
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Media permainan tersebut dikemas dalam permainan kartu. Permainan
kartu merupakan permainan dengan model pembelajaran kooperatif
learning tipe make a match (Aliputri, 2018). Menurut Nuriana (2018),
model pembelajaran make a match merupakan model pembelajaran
dimana guru akan menyiapkan kartu soal dan kartu jawaban yang
kemudian peserta didik akan mencari pasangan kartunya. Model make a
match melatih peserta didik untuk memiliki sikap sosial yang baik,
kemampuan dalam bekerja sama, dan kecepatan berfikir peserta didik.
Guru biologi menyampaikan, penggunaan media kartu dalam
proses penyampaian materi sudah pernah dilakukan dan hasilnya disenangi
dan diantusias oleh peserta didik. Tetapi karena keterbatasan waktu dalam
membuat, guru biologi memilih media alternatif lain untuk menyampaikan
materi. Media yang akan dikembangkan oleh peneliti memiliki kelebihan
yaitu dapat dimainkan untuk setiap sub materi pada sistem pernapasan
manusia, dilengkapi dengan kartu soal dan jawaban, serta media yang
dikembangkan dapat digunakan secara terus menerus dilihat dari kualitas
bahan yang dipilih.

Berdasarkan hasil wawancara,

semua guru

berpendapat bahwa setuju jika dikembangkan media seperti permainan
kartu dalam proses penyampaian materi khususnya materi sistem
pernapasan manusia.
Berdasarkan latar belakang terkait pentingnya media pembelajaran,
peneliti ingin mengembangkan media pembelajaran berbasis Rumah
Permainan menjadi media yang lebih menarik dan dapat diterapkan pada
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tingkat SMP kelas VIII. Peneliti mengangkat penelitian yang berjudul
“Pengembangan Media Pembelajaran Rumah Permainan Couple Card
Materi Sistem Pernapasan Manusia Kelas VIII SMP”. Terdapat beberapa
penelitian yang telah dilakukan terkait dengan media rumah permainan
antara lain penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2019) menunjukkan
bahwa “Pengembangan Media Pembelajaran Miniatur Rumah Adat
Lampung Bercirikan Etnomatematika” dikategorikan sangat layak dan
menarik digunakan dalam pembelajaran ditingkat SD sederajat pada
materi bangun datar. Penelitian yang dilakukan oleh Tiran (2017)
menunjukkan bahwa “Pengembangan Media Pembelajaran Rumah Boneka
Pada Materi Pokok Mengenal Teks Petunjuk Kesehatan Tubuh Dalam
Subtema Gemar Berolahraga Untuk Siswa Kelas Satu I Sekolah Dasar”
yang dikembangkan sudah layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran
di sekolah. Selanjutnya, Penelitian yang dilakukan oleh Ratna dan
Budiharti

(2016)

menunjukkan

bahwa

“Pengembangan

Media

pembelajaran Bangun Datar Berbasis Miniatur Rumah Pada Mata
pelajaran Matematika SD” dapat meningkatkan belajar siswa dalam
belajar, meningkatkan motivasi dan rasa ingin tahu siswa, memberikan
kesempatan belajar mandiri untuk siswa, mudah digunakan oleh siswa dan
memberi dampak yang positif terhadap siswa karena dapat meningkatkan
prestasi belajar siswa.
Pada penelitian “Pengembangan Media Pembelajaran Rumah
Permainan Couple Card Pada Materi Sistem Pernapasan Manusia Kelas
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VIII SMP”, berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya terletak
pada media yang dihasilkan. Peneliti memodifikasi media permainan
Couple Card ke dalam Rumah Permainan. Permainan Couple Card akan
dimainkan dalam rumah permainan. Perbedaan lainnya yaitu pada materi
yang dimuat dalam media yang dikembangkan. Materi yang dimuat dalam
media Rumah Permainan Couple Card yaitu materi sistem pernapasan
manusia kelas VIII SMP.
Pengembangan media Rumah Permainan Couple Card diharapkan
mampu membangkitkan minat siswa dalam mempelajari materi sistem
pernapasan yang akan disampaikan dan mendorong siswa secara aktif,
kreatif, dan meningkatkan keingintahuannya dalam kegiatan pembelajaran
serta dapat mengembangkan kemampuan dalam memecahkan masalah
yang diberikan melalui media Rumah Permainan Couple Card.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengembangan media pembelajaran Rumah Permainan
Couple Card pada materi sistem pernapasan manusia kelas VIII SMP?
2. Bagaimana kelayakan produk yang dikembangkan yaitu media
pembelajaran Rumah Permainan Couple Card pada materi sistem
pernapasan manusia kelas VIII SMP?
C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui pengembangan media pembelajaran Rumah Permianan
Couple Card pada materi sistem pernapasan manusia kelas VIII SMP
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2. Mengetahui kelayakan dalam penggunaan media pembelajaran Rumah
Permainan Couple Card pada materi sistem pernapasan manusia kelas
VIII SMP
D. Batasan Masalah
Dalam pengembangan media pembelajaran ini, terdapat beberapa batasan
masalah yaitu:
1. Media yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media
pembelajaran Rumah Permainan Couple Card.
2. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sistem Pernapasan
Manusia Kelas VIII SMP.
E. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Memberikan

deskripsi

mengenai

relevansi

media

Rumah

Permainan Couple Card pada Materi Sistem Pernapasan Manusia
kelas VIII SMP.
b. Memberikan kontribusi dalam bidang pengetahuan khususnya
dalam bidang pendidikan.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Guru
Hasil Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan tambahan
bagi guru dalam pelaksanaan pembelajaran biologi. Sehingga dapat
mempermudah penyampaian materi sistem
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pernapasan kepada siswa serta dapat membangkitkan kreativitas
guru dalam menerapkan dan menggunakan media pembelajaran.
b. Bagi Siswa
Media Pembelajaran yang dihasilkan, diharapkan mampu
menjadi

media

belajar

yang efektif dan menarik dalam

mempelajari materi sistem pernapasan. Serta dapat memotivasi
siswa dalam menjaga kesehatan terutama pada sistem pernapasan.
c. Bagi Sekolah
Hasil penelitian ini mampu menambah media pembelajaran
yang ada di sekolah untuk mendukung kegiatan pembelajaran
terutama pada materi sisem pernapasan.
d. Bagi Peneliti
Penelitian

dan

pengembangan

ini

dapat

memberikan

pengalaman dan pengetahuan baru dalam mengembangkan media
pembelajaran konvensional untuk materi biologi.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Media Pembelajaran
1. Pengertian Media Pembelajaran
Kata “media” berasal dari bahasa latin “medium” yang berarti
“perantara” atau “pengantar”, sehingga media merupakan sarana
penyalur baik pesan ataupun informasi belajar yang ingin disampaikan
dari sumber belajar seperti guru kepada penerima informasi atau
peserta didik (Mahnun, 2012).
Penggunaan media pembelajaran dalam proses pengajaran
merupakan kebutuhan yang penting. Hal ini bertujuan untuk
mendukung peserta didik untuk belajar secara efektif dan efisien,
sehingga dengan adanya media pembelajaran dapat membantu siswa
dalam memberikan pemahaman yang lebih selama proses belajar.
Beberapa pandangan pengertian media pembelajaran antara lain;
Arsyad (2014), mengemukakan bahwa media pembelajaran meliputi
alat yang secara fisik digunakan dalam menyampaikan materi
pengajaran. Menurut Haling (2007) , media pembelajaran yaitu suatu
alat, metode dan teknik yang digunakan untuk mencapai keefektifan
komunikasi dan interaksi yang terjadi antara peserta didik dan pendidik
dalam proses pembelajaran. Sedangkan menurut Rohmat (2010) media
pembelajaran merupakan sarana atau alat yang

9

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
10

digunakan dalam proses belajar mengajar untuk memberikan
rangsangan kepada peserta didik dalam memahami materi yang
disampaikan demi mencapai tujuan pengajaran.
Berdasarkan pandangan terkait media pembelajaran, maka dapat
dinyatakan bahwa media pembelajaran merupakan sarana atau alat
yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Media
pembelajaran memberikan rangsangan kepada siswa, sehingga siswa
dapat memahami materi yang disampaikan demi tercapainya tujuan
pembelajaran.

2. Manfaat Media Pembelajaran
Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesulitan yang
berbeda, misalnya terdapat materi atau bahan ajar yang dalam
penyampaiannya tidak memerlukan media pembelajaran, namun ada
juga yang dalam penyampaian materi memerlukan media sebagai
penunjang untuk memberikan rangsangan kepada peserta didik dalam
memahami materi yang disampaikan. Media pembelajaran memiliki
manfaat yang sangat berpengaruh dalam proses pengajaran.
Menurut Aqib (2013), manfaat media pembelajaran, sebagai
berikut:
a. Menyamakan penyampaian materi
b. Pembelajaran dapat dengan jelas dan menarik
c. Proses pembelajaran berlangsung lebih interaktif
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d. Efesiensi waktu dan tenaga
e. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa
f. Belajar dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja
g. Menumbuhkan sikap positif belajar terhadap proses dan materi
belajar
h. Meningktakan peran guru dalam meningkatkan keaktifan siswa.
Arsyad

(2014)

mengemukakan

beberapa

manfaat

dari

penggunaan media pembelajaran dalam proses pengajaran, antara
lain:
a. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian materi
pelajaran sehingga dapat mendukung proses belajar yang akan
diterima oleh siswa
b. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan
perhatian dari peserta didik, sehingga peserta didik dapat fokus
kepada materi yang disampaikan.
c. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan ruang dan
waktu seperti dapat mempelajari peristiwa yang telah terjadi di
masa lampau dengan bantuan media pembelajaran.
Menurut Umar (2014), media pembelajaran sangatlah
bermanfaat dalam proses pengajaran, seperti:
a. Membantu memudahkan kegiatan belajar siswa dan membantu
guru dalam memberikan pengajaran kepada siswa
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b. Memberikan pengalaman lebih nyata
c. Menarik perhatian siswa dengan menyajikan media
pembelajaran yang menarik
d. Media pembelajaran dapat mengaktifkan semua indera siswa
e. Media pembelajaran akan menarik perhatian siswa dan minta
siswa dalam belajar
f. Membangkitkan pengertian siswa antara teori yang didapat
terhadap realita yang terjadi.
Lebih lanjut, menurut Ely dalam Danim (1995), manfaat media
pengajaran sebagai berikit:
a. Meningkatkan mutu pendidikan, seperti dapat meningkatkan
kecepatan belajar siswa, membantu guru dalam menggunakan
waktu belajar siswa secara baik, serta membantu guru
menyajikan informasi dan menuntun siswa dalam belajar
dengan baik.
b. Memberikan kesempatan kepada siswa agar lebih aktif dan
berkembang sesuai kemampuannya dalam belajar sehingga
pembelajaran tidak berlangsung kaku atau hanya guru saja yang
menjelaskan.
c. Memberi dasar pengajaran yang lebih ilmiah melalui media
pembelajaran yang disajikan bagi siswa, selain itu dapat
mengembangkan kegiatan pengajaran melalui penelitian, baik
sebagai pelengkap maupun sebagai terapan.
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d. Pengajaran yang dilakukan akan lebih efektif karena melatih
kemampuan dalam memanfaatkan media komunikasi, informasi
dan data yang konkrit.
e. Meningkatkan kedekatan dalam belajar antara guru dengan
siswa maupun siswa dengan siswa.
f. Memberikan penyajian pendidikan lebih luas.
Berdasarkan beberapa pandangan terkait manfaat media
pembelajaran,

maka dapat

dinyatakan bahwa

manfaat

media

pembelajaran yaitu membantu guru dalam memberikan pengajaran
kepada siswa dan memudahkan siswa dalam memahami materi,
menarik perhatian siswa, melatih siswa untuk aktif.
3. Jenis-Jenis Media Pembelajaran
Heinich dkk dalam Yaumi (2012), mengelompokkan media
pembelajaran ke dalam beberapa jenis:
a. Media Cetak
Media Cetak merupakan media yang sederhana dan mudah
diperoleh dari mana saja. Media Cetak dapat dibeli dengan biaya
yang terjangkau. Contoh media cetak yaitu buku, brosur, modul,
lembar kerja siswa dan handout termasuk dalam bagian-bagian dari
media cetak.
b. Media Pameran
Media Pameran (display) merupakan media yang mencakup benda
nyata (real) dan juga benda tiruan (replika dan model). Media yang
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nyata

atau

benda

asli

yang

digunakan

sebagai

media

menyampaikan informasi tanpa adanya manipulasi. Media yang
nyata yang disampaikan kepada siswa akan memberikan motivasi
kepada siswa dan menarik perhatian siswa karena dapat siswa
dapat melihat bendanya secara langsung. Media tiruan merupakan
media yang digunakan untuk mewakili benda yang akan
ditunjukkan sebagai informasi kepada siswa.
c. Media Visual
Media Visual merupakan media yang mencakup gambar, table,
grafik, poster, karton, dan kamera, Over Head Projector, slide,
gambar digital (CD-Room, DVD-Room dan disket komputer) dan
panel projeksi Liquid Crystal Display (LCD).
d. Media Video
Media

Video

merupakan

media

yang

digunakan

dengan

menampilkan gambar bergerak untuk menyampaikan informasi
(pesan).
e. Multimedia
Multimedia merupakan penggabungan penggunaan teks, gambar
animasi, foto, video, dan suara untuk menyajikan informasi.
Multimedia merupakan produk yang bersifat digital. Media ini
mampu memberikan pengalaman belajar yang kaya dengan
berbagai kreativitas.
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Hamalik dalam Asnawir (2002), mengelompokkan media
pembelajaran dalam beberapa jenis yaitu:
a. Alat-alat visual yang dapat dilihat seperti papan tulis, buletin
board,

gambar-gambar,

ilustrasi,

chart,

grafik,

filmstrip,

transparansi, micro projection, poster, peta dan globe.
b. Alat-alat yang bersifat auditif atau hanya dapat didengar,
misalnya; phonograph record, transkipsi elektris, radio, rekaman
pada tape recorder.
c. Alat-alat yang dapat didengar dan dilihat, misalnya benda-benda
tiga dimensi yang biasanya dapat dijumpai dalam pertunjukkan
(model, spicements), film dan televisi.
d. Dramatisasi, Bermain Peran, Sosiodrama
Jenis media pembelajaran yang biasa digunakan yaitu media grafis
seperti gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, poster, kartun,
komik. Media grafis biasa disebut media dua dimensi yaitu media
yang memiliki ukuran panjang dan lebar. sedangkan media tiga
dimensi yaitu dalam bentuk model seperti model padat, model
penampang, model susun, model kerja. Media proyeksi seperti
slide, film strips, film penggunaan Over Head Projector dan
penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran.
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Berdasarkan jenis-jenis media pembelajaran di atas dapat
dinyatakan bahwa jenis media pembelajaran meliputi media cetak,
media pameran dan media visual (gambar, grafik, poster, karton,
kamera, filmstrip, transparansi, micro projection, video multimedia,
alat-alat yang bersifat auditif (transkripsi elektris, radio, rekaman, tape
recorder), dan alat-alat yang bisa dilihat dan di dengar. Media
pembelajaran Rumah Permainan Couple Card tergolong dalam media
visual. Media visual merupakan penyampaian informasi secara teknik
dan kreatif dimana menampilkan gambar, grafik serta tata letak yang
jelas, sehingga penerima pesan dan gagasan dapat menerima sasaran
(Rosidah, 2016).

4. Prinsip Pemilihan Media
Dalam proses penyampaian materi kepada peserta didik, pemilihan
media pembelajaran sangatlah penting dikarenakan dapat menunjang
proses pembelajaran dan memudahkan pemahaman peserta didik
dalam menerima materi yang disampaikan.
Menurut Suryani dan Agung (2012) terdapat beberapa prinsip yang
perlu diperhatikan dalam pemilihan media, antara lain :
a. Harus adanya kejelasan mengenai maksud dan tujuan dalam
pemilihan media, misalnya pemilihan media untuk pembelajaran,
media untuk informasi yang bersifat umum, atau media yang
dipakai hanya untuk hiburan.
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b. Karakteristik

media

pembelajaran.

Masing-masing

media

pembelajan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, misalnya
dari

segi

keunggulan,

cara

penggunaan,

maupun

cara

pembuatannya.
c. Alternatif pilihan, yaitu adanya media pembelajaran lainnya yang
dapat dibandingkan.
Suryani dan Agung (2012) juga menjelaskan prinsip-prinsip
pemilihan media pembelajaran yang merujuk pada pertimbangan
seorang guru dalam melakukan pemilihan media pembelajaran
dalam penyampain materi kepada siswa. Hal ini dikarenakan
terdapat bermacam-macam media pembelajaran yang dapat
dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar. Prinsip-prinsip
pemilihan media pembelajaran antara lain:
a. Memilih media berdasarkan tujuan pembelajaran dan materi yang
akan disampaikan.
b. Memilih media disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta
didik.
c. Memilih media harus disesuaikan dengan kemampuan guru baik
dalam pembuatan atau pengadaan media pembelajaran maupun
kegunaannya dalam proses belajar mengajar.
d. Media media pembelajaran harus disesuaikan dengan situasi,
waktu, tempat, maupun situasi yang tepat.
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e. Memilih media pembelajaran harus mampu memahami setiap
karakteristik dari media yang akan disampaikan.
Menurut Rumampuk dalam Suryani dan Agung (2012) bahwa
prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran antara lain:
a. Harus mengetahui tujuan peggunaan media pembelajaran
b. Pemilihan media harus secara objektif
c. Tidak ada satupun media yang dipakai untuk mencapai semua
tujuan
d. Pemilihan media pembelajaran harus disesuaikan dengan metode
pembelajaran dan materi yang akan disampaikan.
e. Pemilihan media yang tepat, guru harus mampu mengenal ciri-ciri
dari media pembelajaran yang akan digunakan.
f. Pemilihan media pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi
fisik lingkungan.
Yamin (2007) mengemukakan bahwa terdapat beberapa hal
yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan dan pemilihan
media antara lain:
a. Tujuan/indikator yang hendak dicapai
b. Kesesuaian media dengan materi yang disampaikan
c. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang
d. Karakteristik siswa
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Berdasarkan uraian di atas terkait pemilihan media dapat
dinyatakan bahwa pemilihan media pembelajaran sangat penting dalam
menunjang materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Pemilihan
media pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan
peserta didik, kondisi peserta didik, karakteristik media yang digunakan
maupun materi pembelajaran.

B. Couple Card (Kartu Berpasangan)
1. Pengertian Couple Card (Kartu Pasangan)
Menurut Arsyad (2011) “Media sebagai segala bentuk dan saluran
yang digunakan untuk penyampaian pesan atau informasi”. Menurut
Sanaky (2009), media pembelajaran merupakan sarana yang dapat
digunakan sebagai perantara dalam proses pembelajaran untuk
menghasilkan pembelajaran yang efektif dan efisien dalam mencapai
tujuan pengajaran.
Suyatno (2009) mengungkapkan bahwa model kartu berpasangan
adalah model pembelajaran dimana guru menyiapkan kartu yang akan
dimainkan siswa dengan mencari pasangan kartu yang berisi soal
ataupun permasalahan dan kartu jawaban. Model pembelajaran kartu
berpasangan

merupakan

bagian

dari

pembelajaran

kooperatif.

Keunggulan dari teknik kartu berpasangan ini yaitu siswa dapat belajar
mengenai suatu konsep dengan suasana yang menyenangkan.
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Menurut Mugiyanto (2007) kartu termasuk alat peraga yang
berfungsi untuk mempermudah siswa dalam memahami konsep yang
disampaikan oleh guru sehingga hasil prestasi yang dihasilkan baik,
dan pembelajaran dapat berjalan lebih menyenangkan dan lebih efektif.
Astuti (2013) mengemukakan bahwa kartu adalah media visual yang
mengandung informasi atau konsep yang penggunaannya didominasi
oleh indera penglihatan.
Couple Card merupakan jenis kartu yang terdiri atas dua buah
kartu yaitu kartu pertanyaan dan kartu jawaban. Media Couple Card
merupakan

inovasi

media

pembelajaran

yang

dirangkai

dari

permainan-permainan yang biasa dimainkan oleh anak-anak, kemudian
dikemas melalui permainan kartu berpasangan yang diterapkan dalam
proses pembelajaran (Kurniasari,2016).
Aqib (2006) mengungkapkan bahwa kartu berpasangan merupakan
kumpulan kartu yang memiliki pasangan, misalnya terdapat kartu
pertanyaan dan kartu jawaban yang dibuat atau diberikan. Kartu yang
diberikan berisikan materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru.

2. Langkah-langkah Penggunaan Couple Card (Kartu Berpasangan)
Couple Card (Kartu Pasangan) merupakan permainan yang
terdapat dalam model pembelajaran kooperatif learning tipe make a
match. Teknik make a match merupakan salah satu alternatif yang
dapat diterapkan kepada peserta didik dalam proses belajar mengajar.
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Secara garis besar, teknik make a match adalah teknik belajar mencari
pasangan, dimana peserta didik akan diminta untuk mencari pasangan
sambil belajar. Peserta didik akan diberikan kesempatan untuk
membagi ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat
(Susanty, 2014).
Menurut Huda (2015) langkah-langkah strategi make a match
sebagai berikut:
a. Guru menyampaikan materi atau meminta siswa mempelajari
materi di rumah.
b. Siswa dibagi dalam 2 kelompok kemudian diberikan kartu soal
setiap kelompok
c. Siswa diminta untuk mencocokkan kartu yang dipegang dengan
kartu kelompok lain. Guru memberikan batasan waktu.
d. Anggota kelompok A mencari pasangannya di kelompok B. Jika
waktu sudah habis, siswa yang belum menemukan pasangan
diminta untuk berkumpul sendiri dan menjadi penanggap untuk
kelompok yang presentasi.
e. Guru memanggil satu pasangan untuk presentasi.
f. Guru memberikan konfirmasi tentang kebenaran dan kecocokan
kartu soal dan jawaban dari presentasi
g. Guru memanggil pasangan berikutnya, begitu seterusnya sampai
seluruh pasangan melakukan presentasi.
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Menurut Rusman (2011), langkah-langkah pembelajaran dengan
teknik make a match sebagai berikut:
a. Guru menyiapkan beberapa kartu dan membagi kepada setiap
siswa satu kartu yang berisi konsep/topik untuk mereview materi.
b. Siswa mencari pasangan yang cocok sesuai kartu yang didapat.
c. Siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum waktu habis
akan diberi poin.
d. Setelah satu babak, kartu diacak lagi sehingga tiap siswa mendapat
kartu berbeda dari sebelumnya, demikian seterusnya.
e. kesimpulan
Guru meminta peserta didik untuk menyimpulkan hasil dari
kegiatan

yang

dilakukan.

Setelah

siswa

menyampaikan

pendapatnya, guru memberikan konfirmasi dan kesimpulan untuk
mengakhiri kegiatan yang dilakukan.
Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, dapat dinyatakan
langkah-langkah teknik make a match adalah a) guru menyiapkan 2
jenis kartu yaitu kartu soal dan kartu jawaban, b) siswa dibagi dalam
kelompok, di mana akan ada kelompok kartu pertanyaan dan
kelompok kartu jawaban, c) siswa akan mencari kartu pasangan sesuai
dengan yang didapatkan, tetapi guru akan memberikan batas waktu, d)
setelah waktu habis, dan siswa telah menemukan pasangan, maka guru
akan mengoreksi pekerjaan siswa.
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3. Kelebihan dan Kekurangan
Penggunaan media pembelajaran diharapkan membantu siswa
dalam belajar, sehingga siswa dapat lebih memahami materi yang
dijelaskan oleh guru. Menurut Lie (2008), kartu berpasangan memiliki
kelebihan, yaitu;
a. Suasana kegembiraan pada siswa akan tumbuh dalam proses
pengajaran
b. Kerjasama antar sesama siswa terwujud dengan dinamis
c. Adanya dinamika gotong royong yang merata di seluruh siswa.
Selain kelebihan pada media Kartu berpasangan, terdapat juga
kelemahan dalam penggunaan media kartu berpasangan, Aqib
(2006) yaitu:
a. Jika tidak dirancang dengan baik, maka akan memerlukan
waktu yang lama.
b. Awal-awal pada proses penerapan, terdapat siswa yang masih
kelihatan malu untuk berpasangan dengan lawan jenis
c. Jika tidak diarahkan dengan baik terkait langkah media
permainan, maka banyak siswa yang kurang memperhatikan
d. Penggunaan media yang sama akan menimbulkan rasa bosan
pada siswa
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C. Rumah Permainan
Rumah permainan merupakan media pembelajaran yang dibuat
untuk meningkatkan antusias serta pemahaman peserta didik terkait materi
yang disampaikan, khususnya pada materi sistem pernapasan manusia.
Media ini di namakan rumah permainan dikarenakan berbentuk seperti
rumah. Media rumah permainan tergolong dalam media visual. Media
rumah permainan yang dikembangkan, digunakan untuk permainan
Couple Card, di mana permainan Couple Card dimainkan dalam rumah
permainan.
Rumah permainan dirancang dengan semua sisi pada rumah
tersebut dapat dibuka. Sisi pada setiap rumah permainan digunakan untuk
permainan Couple Card. Media rumah permainan yang dikembangkan,
diletakkan 1 pohon yang berada ditengah rumah permainan. Hal ini
dikarenakan pohon sangat berkaitan erat dengan materi sistem pernapasan
manusia, dimana salah satu fungsi pohon yaitu menghasilkan oksigen.
Oksigen yang dihasilkan dari pohon, yang kemudian menjadi sumber
oksigen bagi manusia.
D. Materi
Materi ajar merupakan segala bentuk materi yang digunakan oleh
guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Materi ajar yang
dimaksud dapat berupa materi ajar tertulis dan materi ajar tidak tertulis.
Materi ajar yang dikemas secara menarik dan inovatif dapat memberikan
kontribusi keberhasilan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Biologi
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merupakan mata pelajaran yang termasuk dalam ranah sains, salah satu
materi biologi adalah sisem pernapasan pada manusia.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan materi Sistem
Pernapasan Manusia pada penerapan media pembelajaran Rumah
Permainan Couple Card. Materi sistem pernapasan merupakan salah satu
materi yang biasa disampaikan secara abstrak. Penggunaan media
pembelajaran dapat digunakan dalam memvisualisasikan konsep materi
yang abstrak menjadi nyata, selain itu media pembelajaran yang menari
dapat membangkitkan motivasi peserta didik dalam kegiatan belajar.
Adapun deskripsi materi terkait sistem pernapasan pada manusia.
Materi sistem pernapasan merupakan salah satu materi biologi pada
kelas VIII SMP yang termuat dalam Kompotensi Dasar 3.9 yaitu
Menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami
gangguan pada sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan
sistem pernapasan. Pada materi ini akan membahas pokok bahasan
sebagai berikut:
1. Struktur dan Fungsi Sistem Pernapasan Manusia yang meliputi
-

Organ Pernapasan,

-

Mekanisme Pernapasan Manusia,

-

Frekuensi Pernapasan,

-

Volume Pernapasan.

2. Gangguan pada Sistem Pernapasan Manusia dan upaya untuk
mencegah atau menanggulanginya.
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E. Hasil Penelitian Relevan
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2019) yang
berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Pada Materi
Bangun Datar Bercirikan Etnomatematika Kelas V di SD/ MI”
menunjukkan bahwa pengembangan media pembelajaran miniatur rumah
adat Lampung bercirikan etnomatematika dikategorikan sangat layak dan
menarik digunakan dalam pembelajaran ditingkat SD sederajat pada
materi bangun datar. Hasil penilaian adalah penilaian ahli materi yang
terdiri dari dosen dan pratisi pendidikan memberikan skor 81,11%
dikategorikan sangat layak, ahli media memberikan skor penilaian 79,46%
dikategorikan layak, dan ahli budaya memberikan skor penilaian 80,00%
dikategorikan sangat layak. Pada uji coba tahap respon peserta didik
dengan skor rata-rata yang diperoleh 3,53 pada uji kelompok kecil dan
3,32 pada uji kelompok besar yang termasuk dalam kriteria “sangat
menarik”.
Selain itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Tiran (2017)
dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Rumah Boneka Pada
Materi Pokok Mengenal Teks Petunjuk Kesehatan Tubuh Dalam Subtema
Gemar Berolahraga untuk Siswa Kelas 1 Sekolah Dasar” menunjukkan
bahwa media yang dikembangkan sudah layak digunakan dalam kegiatan
pembelajaran di sekolah. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh pakar
media pembelajaran, media tersebut memperoleh skor rata-rata 3,2 (baik)
dan 3,4 (baik). Penilaian yang dilakukan oleh guru kelas 1(satu) sekolah
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dasar menghasilkan skor rata-rata yang sama yaitu 3,9 (baik) dan 4,0
(baik).
Penelitian yang dilakukan oleh Ratna dan Budiharti (2016) dengan
judul “Pengembangan Media pembelajaran Bangun Datar Berbasis
Miniatur Rumah Pada Mata Pelajaran Matematika SD” menunjukkan
bahwa media pembelajaran bangun datar berbasis miniatur rumah dapat
meningkatkan belajar siswa dalam belajar, meningkatkan motivasi dan
rasa ingin tahu siswa, memberikan kesempatan belajar mandiri untuk
siswa, mudah digunakan oleh siswa dan memberi dampak yang posotif
terhadap siswa karena dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Media
pembelajaran bangun datar berbasis miniatur rumah ini efektif digunakan
dalam pembelajaran Matematika kelas VI materi luas bangun datar
berdasarkan hasil uji t dapat dilihat nilai t hitung 6,905 > t tabel 2,035.
Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara kelas dengan media
dan kelas tanpa media sehingga media ini efektif digunakan.
Pada penelitian “Pengembangan Media Pembelajaran Rumah
Permainan Couple Card Pada Materi Sistem Pernapasan Manusia Kelas
VIII SMP”, berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya terletak
pada media yang dihasilkan. Peneliti memodifikasi media permainan
Couple Card ke dalam Rumah Permainan. Permainan Couple Card akan
dimainkan dalam rumah permainan. Perbedaan lainnya yaiyu pada materi
yang dimuat dalam media yang dikembangkan. Materi yang dimuat dalam
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media Rumah Permainan Couple Card yaitu materi sistem pernapasan
manusia kelas VIII SMP.

F. Kerangka Berpikir
Berdasarkan uraian di atas maka disusun kerangka berpikir
mengenai pengembangan media pembelajaran Rumah Permainan Couple
Card pada materi sistem pernapasan kelas VIII SMP. Pembelajaran yang
menarik membantu siswa dalam memahami materi yang disampaikan oleh
guru dan dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran.
Oleh karena itu peneliti mengembangkan rumah permainan couple card
yang dikemas dalam media yang menarik. Berikut adalah bagan kerangka
berpikir.
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Kerangka berpikir



















Semua guru dalam hasil wawancara sudah
menggunakan media dalam proses pembelajaran
Media membantu siswa dalam memahami materi
Penggunaan media pada materi sistem
pernapasan manusia cukup diantusias oleh
peserta didik, misalnya pada penayangan video,
gambar serta kegiatan praktikum.
Metode yang digunakan yaitu ceramah, diskusi
dan praktikum.
Media yang monoton seperti power point dan
buku paket
Peserta didik cepat merasa bosan jika
menggunakan media terlalu monoton
Kendala yang ditenui yaitu listik padam pada
saat penayangan power point
Media yang menarik akan meningkatkan
keaktifan
peserta
didik
dalam
proses
pembelajaran.

Penelitian Relevan










Penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2019)
menunjukkan bahwa pengembangan media
pembelajaran miniatur rumah adat Lampung
bercirikan etnomatematika dikategorikan sangat
layak dan menarik digunakan dalam pembelajaran
ditingkat SD sederajat pada materi bangun datar.
Penelitian yang dilakukan oleh Tiran (2017)
menunjukkan bahwa media yang dikembangkan
sudah layak digunakan dalam kegiatan
pembelajaran di sekolah.
Penelitian yang dilakukan oleh Ratna dan
Budiharti (2016) menunjukkan bahwa media
pembelajaran bangun datar berbasis miniatur
rumah dapat meningkatkan belajar siswa dalam
belajar, meningkatkan motivasi dan rasa ingin
tahu siswa, memberikan kesempatan belajar
mandiri untuk siswa, mudah digunakan oleh siswa
dan memberi dampak yang posotif terhadap siswa
karena dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Pengembangan
Media
Pembelajaran
Rumah
Permainan
Couple Card
pada Materi
Sistem
Pernapasan
Manusia Kelas
VIII SMP

Pada penelitian “Pengembangan
Media Pembelajaran Rumah
Permainan Couple Card Pada
Materi
Sistem
Pernapasan
Manusia Kelas VIII SMP”,
berbeda
dengan
penelitian
sebelumnya.
Perbedaannya
terletak pada media yang
dihasilkan. Peneliti memodifikasi
media permainan Couple Card ke
dalam
Rumah
Permainan.
Permainan Couple Card akan
dimainkan
dalam
rumah
permainan. Perbedaan lainnya
yaitu pada materi yang dimuat
dalam
media
yang
dikembangkan. Materi yang
dimuat dalam media Rumah
Permainan Couple Card yaitu
materi
sistem
pernapasan
manusia kelas VIII SMP.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian yang Dilakukan
Jenis dan rancangan penelitian yang digunakan yaitu Research and
Development.

Menurut

Sugiyono

(2014)

metode

penelitian

dan

pengembangan digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan
menguji keefektifan produk tersebut. Pengembangan produk dapat
dilakukan dengan cara memperbaharui produk yang sudah ada sehingga
menjadi lebih menarik, praktis, efektif dan efisien, atau menghasilkan
produk baru sesuai dengan keterampilan yang dimiliki untuk menunjang
proses pembelajaran. Pada penelitian ini, jenis produk yang akan
dihasilkan berupa media visual yaitu Rumah Permainan Couple Card pada
Materi Sistem Pernapasan Manusia SMP Kelas VIII.

B. Langkah-Langkah Penelitian Pengembangan
Pengembangan media pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti,
mengikuti

langkah-langkah

penggunaan

metode

Research

and

Development oleh Borg and Gall dalam Sugiyono (2014). Terdapat 10
langkah pengembangan menurut Borg and Gall dapat dilihat dalam
gambar di bawah ini:

30
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Penelitian dan
Pengumpulan

Pengumpulan

Desain

Validasi

informasi

Data

Produk

Desain

Revisi
Produk

Uji Coba

Uji Coba
Pemakaian

Revisi
Desain

Revisi

Pembuatan

Produk

Produk
Massal

Gambar 3.1. 10 Langkah-langkah Penggunaan Metode R&D menurut Borg and Gall

Pada penelitian ini dibatasi hanya sampai

lima

langkah

pengembangan, yaitu 1) Penelitian dan Pengumpulan Informasi, 2)
Pengumpulan Data, 3) Desain Produk, 4) Validasi Desain, 5) Revisi
Desain yang akan menghasilkan produk akhir. Selanjutnya penelitian
pengembangan ini akan divalidasi oleh pakar media dan guru biologi SMP
Kelas VIII, untuk menilai apakah produk yang dihasilkan layak atau tidak
layak untuk diuji cobakan sebagai media pembelajaran dalam materi
sistem pernapasan manusia.
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Berikut adalah langkah-langkah prosedur pengembangan
yang dilakukan peneliti :
Langkah 1

Langkah 2

Penelitian dan
Pengumpulan Informasi

Pengumpulan Data

Langkah 3
Desain Produk

Hasil Wawancara

Wawancara

Langkah 4
Validasi Desain

Langkah 5
Revisi Desain

Saran Validator (guru dan pakar media)

1. Pada tahap pertama yaitu Penelitian dan Pengumpulan
Informasi. Untuk mengetahui potensi dan masalah, peneliti
melakukan analisis kebutuhan melalui wawancara dengan guru
biologi kelas VIII di 4 Sekolah Menengah Pertama di
Yogyakarta. Kegiatan wawancara dilakukan untuk mengetahui
fakta terkait potensi dan masalah yang ada di lapangan. Selain
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itu

wawancara

dilakukan untuk

melihat

sejauh

mana

pemahaman dan pemanfaatan guru terkait dengan media
pembelajaran dalam penyampaian materi kepada peserta didik.
Diharapkan media pembelajaran Rumah Permainan Couple
Card yang dikembangkan dapat sesuai dengan analisis
kebutuhan yang ada di sekolah.
2. Pada tahap kedua yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data
diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Hasil
wawancara akan dirangkum dan menjadi pertimbangan untuk
mengembangkan produk berupa media pembelajaran Rumah
Permainan Couple Card pada materi Sistem Pernapasan
Manusia Kelas VIII SMP. Selain itu juga pengumpulan data
dilakukan dengan mencari studi pustaka yang dapat menunjang
dalam mengembangkan produk berupa media pembelajaran.
3. Pada tahap ketiga yaitu Desain Produk. Pada langkah ini
peneliti melakukan penentuan desain awal untuk produk yang
akan dihasilkan. Selain itu dilakukan juga penentuan materi
yang

akan

dipakai

dalam

mengembangkan

media

pembelajaran. Pada penelitian ini, peneliti memakai materi
Sistem

Pernapasan

Manusia

Kelas

VIII

SMP

dalam

mengembangkan media pembelajaran Rumah Permainan
Couple Card. Pembuatan media pembelajaran didasarkan juga
atas hasil wawancara dengan guru biologi kelas VIII SMP,
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terkait materi yang ingin dikembangkan dalam media
pembelajaran dengan melihat tujuan pembelajaran.
4. Pada tahap keempat yaitu Validasi Desain. Validasi desain
merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan
produk yang dihasilkan efektif atau tidak. Validasi produk
dapat dilakukan oleh pakar atau ahli media pembelajaran dan
guru biologi. Pada penelitian ini, produk berupa media
pembelajaran Rumah Permainan Couple Card, akan divalidasi
oleh pakar media pembelajaran dan guru biologi kelas VIII
SMP. Hal ini bertujuan agar produk yang dikembangkan dapat
dinilai baik dari kelemahan dan kelebihan dari produk tersebut.
Dari hasil validasi yang dilakukan oleh pakar media
pembelajaran dan guru biologi, peneliti dapat mengetahui
kelemahan dari produk yang dihasilkan dan dapat melakukan
perbaikan terhadap produk tersebut.
5. Pada tahap kelima yaitu Revisi Desain. Setelah dilakukan
validasi desain oleh pakar media pembelajaran dan guru
biologi,

dan

disampaikan,

terdapat

kelemahan

maupun

saran

yang

maka peneliti akan melakukan perbaikan

terhadap produk yang dihasilkan. Revisi bertujuan untuk
mengurangi atau meminimalkan kelemahan pada produk media
pembelajaran Rumah Permainan Couple Card yang dihasilkan.
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C. Spesifikasi Produk
Produk yang dikembangkan adalah media pembelajaran berupa
Rumah Permainan Couple Card materi Sistem Pernapasan Manusia, yang
diharapkan dalam penelitian dan pengembangan ini dalam bentuk
spesifikasi produk sebagai berikut:
1. Bentuk media pembelajaran Rumah Permainan Couple Card memuat
gambar materi ajar dan teks berisi pertanyaan serta jawaban dalam
permainan Couple Card pada materi sistem pernapasan manusia.
2. Bahan kartu yang digunakan dalam Permainan Couple Card
merupakan karton berwarna coklat dengan ketebalan kurang lebih 2
mm.
3. Kartu soal dan Kartu jawaban dibuat dengan ukuran mulai dari 6 cm12 cm.
4. Kartu gambar terkait materi sistem pernapasan manusia, diletakkan di
setiap sisi rumah permainan.
5. Pada bagian tengah Rumah Permainan Couple Card diletakkan 1
pohon berukuran sedang.
6. Tiang rumah permainan diberikan lilitan pita warna-warni untuk
menarik perhatian peserta didik.
7. Media Rumah Permainan Couple Card dapat dimainkan dalam 1 kelas
yang berisikan 15-18 peserta didik.
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8. Media Pembelajaran ini diperuntukkan bagi guru mata pelajaran
biologi sebagai media pelajaran dan siswa kelas VIII SMP dalam
proses pembelajaran.

D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik

pengumpulan

data

yang

dilakukan

yaitu

dengan

wawancara. Wawancara dilakukan dengan menyusun daftar pertanyaan
yang kemudian ditanyakan langsung kepada guru biologi kelas VIII SMP.
Wawancara bertujuan untuk mengetahui kebutuhan guru biologi terkait
media pembelajaran pada materi sistem pernapasan manusia kelas VIII
SMP. Untuk instrumen penilaian, peneliti menyusun daftar pertanyaan
yang digunakan untuk mencari tahu kebutuhan media pembelajaran di
sekolah khususnya SMP.
Hasil wawancara yang didapatkan digunakan oleh peneliti sebagai
bahan pertimbangan dalam pengembangan media pembelajaran yang
dihasilkan. Kuesioner dalam bentuk lembar validasi oleh pakar media dan
guru biologi dibutuhkan untuk mengetahui kekurangan dari produk yang
dihasilkan dan dapat memperbaiki produk tersebut.
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E. Instrumen Pengumpulan Data
Berikut adalah panduan daftar pertanyaan wawancara :
PANDUAN WAWANCARA
Nama

Alfina Dwi Aryani Rambu Lokat

NIM

161434048

Judul Skripsi

Pengembangan Media Pembelajaran Rumah Permainan Couple
Card Materi Sistem Pernapasan Kelas VIII SMP
Identitas Guru

1.

Nama Guru

2.

Nama Sekolah

3.

Tanggal Wawancara

PANDUAN PERTANYAAN UNTUK ANALISIS KEBUTUHAN
No
1. .

2.

3.

4.
5.

6.

Pertanyaan
Menurut pemahaman Bapak/Ibu
apa yang dimaksud dengan media
pembelajaran?
Media
jenis
apakah
yang
digunakan
Bapak/Ibu
dalam
mengajar?
Apakah Bapak/Ibu
mengalami
kesulitan atau hambatan dalam
menggunakan media pembelajaran
tersebut?
Jika iya, bagaimana Bapak/Ibu
mengatasi kesulitan tersebut ?
Apakah peserta didik mengalami
kesulitan
dalam menggunakan
media
pembelajaran
yang
Bapak/Ibu siapkan ?
Apakah Bapak/Ibu memiliki media
pembelajaran
lain
untuk
menjelaskan materi pelajaran selain

Jawaban
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7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

buku yang ada di sekolah ?
(Misalnya alat-alat peraga)
Apakah Bapak/Ibu menggunakan
metode
pembelajaran
tertentu
dalam menjelaskan materi Sistem
Pernapasan ?
Kesulitan-kesulitan
apa
yang
Bapak/Ibu
dapatkan
dalam
menerapkan metode pembelajaran
tersebut ?
Apakah Bapak/Ibu memiliki media
berupa
alat
peraga
untuk
menjelaskan
materi
pelajaran
biologi terutama untuk
materi
sistem pernapasan?
Jika iya, apakah
Bapak/Ibu yang
membuat media tersebut?
Jika tidak (bila media dibuat oleh
orang lain), apakah ada kekurangan
dari media tersebut? (misalnya
kelengkapan
materi,
kualitas
gambar, jenis kertas, dll). Jelaskan!
Apakah ada
kesulitan
yang
Bapak/Ibu
alami
dalam
menjelaskan
materi
sistem
pernapasan ? (contohnya, karena
media yang terbatas)
Menurut Bapak/Ibu, apakah perlu
media dalam menjelaskan materi
sistem pernapasan?
Apakah
peserta didik antusias
dalam
mengikuti
pembelajaran
biologi pada materi
Sistem
pernapasan ?
Bagaimana
hasil belajar peserta
didik terutama pada materi Sistem
pernapasan ?
Apakah dalam materi
sistem
pernapasan
Bapak/Ibu
selalu
mengaitkan dengan
kehidupan
sehari-hari ?
Menurut
Bapak/Ibu,
apakah
penampilan media yang menarik
penting dalam proses penyampaian
materi?
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18.

19.

Apakah Bapak/Ibu membutuhkan
media
alternatif
dalam
pembelajaran biologi seperti media
Rumah Permainan Couple Card?
Apakah Bapak/Ibu
setuju jika
dikembangkan media pembelajaran
berupa Rumah Permainan Couple
Card materi Sistem Pernapasan?
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Instrumen Validasi Kelayakan Media Pembelajaran Oleh Pakar Media
Pembelajaran
INSTRUMEN VALIDASI KELAYAKAN MEDIA PEMBELAJARAN
OLEH PAKAR MEDIA PEMBELAJARAN

Nama Validator

:

Pekerjaan

:

Petunjuk :
Mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menilai kualitas Media Pembelajaran Rumah
Permainan Couple Card Materi Sistem Pernapasan Manusia Kelas VIII SMP
dengan cara memberikan tanda (√) pada kolom di bawah ini sesuai skor yang
telah ada serta memberikan memberikan komentar Bapak/Ibu pada kolom yang
telah tersedia.
Keterangan :
1. Tidak Baik
2. Cukup
3. Baik

No

Aspek yang dinilai
1

A.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

Aspek Konten/ Isi
Kejelasan petunjuk cara penggunaan
media.
Perumusan tujuan
pembelajaran
melalui media
Kegunaan
media
berdasarkan
karakteristik siswa
Kejelasan media rumah permainan
couple card pada materi sistem
pernapasan
Penggunaan media yang mudah
Penggunaan media
berdasarkan
tingkat pemahaman
peserta didik
untuk tingkat C1 sampai C4
Tuntutan belajar kooperatif melalui
media membangun kerja
sama
peserta didik
Tuntutan belajar kooperatif melalui
media
dalam
membangun
komunikasi peserta didik

Skor
2
3

Alasan
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9.

Penggunaan media dalam instrumen
evaluasi pembelajaran
Total Aspek Konten/Isi
B. Aspek Tampilan
1. Desain media mendukung seluruh isi
2. Kejelasan gambar berdasarkan
materi sistem pernapasan
3. Ketepatan pemilihan ukuran gambar
untuk kelas klasikal
4. Penyampaian materi dengan gambar
kontekstual
5. Ketepatan ukuran media dalam
proses pembelajaran di kelas
Total Aspek Tampilan
C. Aspek Penggunaan dan Penyajian
Media
1. Kejelasan prosedur yang disiapkan
terhadap kegiatan yang dilakukan
oleh peserta didik.
Total Aspek Penggunaan dan Penyajian Media

Total skor yang didapat = Total A+ Total B+ Total C =
Rata-Rata = Jumlah skor yang didapat/jumlah item skor (3)
Jumlah seluruh item = 15
Komentar Umum dan Saran Secara Keseluruhan

Kesimpulan (mohon di lingkari salah satu):
1. Media Pembelajaran Rumah Permainan Couple Card Layak Uji Coba
Tanpa Revisi
2. Media Pembelajaran Rumah Permainan Couple Card Layak Uji Coba
Dengan Revisi Sesuai Saran
3. Media Pembelajaran Rumah Permainan Couple Card Tidak Layak Uji
Coba Lapangan

Tandatangan
Validator
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Instrumen Validasi Kelayakan Media Pembelajaran Oleh Guru Biologi Kelas VIII
SMP
INSTRUMEN VALIDASI KELAYAKAN MEDIA PEMBELAJARAN
OLEH GURU BIOLOGI KELAS VIII SMP
Nama Validator

:

Pekerjaan

:

Petunjuk :
Mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menilai kualitas Media Pembelajaran Rumah
Permainan Couple Card Materi Sistem Pernapasan Kelas VIII SMP dengan cara
memberikan tanda (√) pada kolom di bawah ini sesuai skor yang telah ada serta
memberikan memberikan komentar Bapak/Ibu pada kolom yang telah tersedia.
Keterangan :
1. Tidak Sesuai
2. Sesuai
No

Aspek yang dinilai

Skor
1

A. Aspek Konten/Isi
1. Petunjuk penggunaan sesuai dengan
Media Rumah Permainan Couple Card
2. Media Rumah Permainan Couple Card
sesuai
dengan
rumusan
tujuan
pembelajaran
3. Media Rumah Permainan Couple Card
sesuai dengan karakteristik peserta didik
4. Kesesuaian media dengan
materi
pembelajaran sistem pernapasan
5. Media dengan mudah digunakan guru
dalam mengajar sesuai rpp
6. Media membantu belajar peserta didik
sesuai dengan metode dalam rpp
7. Media Rumah Permainan Couple Card
sesuai dengan tingkat pemahaman siswa
8. Media sesuai dengan tuntutan belajar
kooperatif dalam membangun kerja sama
peserta didik
9. Media sesuai dengan tuntutan belajar
kooperatif
dalam
membangun
komunikasi peserta didik
10 Media sesuai dengan rubrik penilaian

Alasan
2
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dalam instrumen evaluasi pembelajaran
yang menggunakan media
B. Aspek Tampilan
1. Desain media sesuai dengan seluruh isi
2. Gambar yang digunakan sesuai dengan
materi
3. Ketepatan pemilihan ukuran gambar
sesuai kelas klasikal
4. Penyampaian materi sesuai dengan
gambar kontekstual
5. Ukuran media sesuai dengan proses
pembelajaran dalam kelas
Total Aspek Tampilan Media
C Aspek Penggunaan dan Penyajian
Media
1. Prosedur yang disiapkan sesuai dengan
kegiatan yang dilakukan oleh peserta
didik
Total Aspek Tampilan Media
Total skor yang didapat = Total A+ Total B+ Total C =
Rata-Rata = Jumlah skor yang didapat/jumlah item skor (2)
Jumlah seluruh item = 16
Komentar Umum dan Saran Secara Keseluruhan

Kesimpulan (mohon di lingkari salah satu):
1. Media Pembelajaran Rumah Permainan Couple Card Layak Uji Coba Tanpa
Revisi
2. Media Pembelajaran Rumah Permainan Couple Card Layak Uji Coba
Dengan Revisi Sesuai Saran
3. Media Pembelajaran Rumah Permainan Couple Card Tidak Layak Uji Coba
Lapangan
Tandatangan
Validator
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Instrumen Lembar Validasi Materi Pembelajaran
LEMBAR VALIDASI MATERI PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Mata Pelajaran

: Biologi

Peneliti

: Alfina Dwi Aryani Rambu Lokat

Petunjuk:
1. Mohon Bapak/Ibu memberikan penilaian dengan cara memberi tanda cek (√)
pada kolom penilaian sesuai dengan bobot.
2. Jika dianggap perlu ada revisi, mohon mengisi catatan revisi pada bagian saran
atau menuliskan langsung pada naskah yang divalidasi.
SUB KOMPONEN

BUTIR

SK
1

A. CAKUPAN
MATERI

Rangkuman kualitatif:
B. KEAKURATAN
MATERI

1. Keluasan materi
2. Kedalaman
materi

3. Keakuratan fakta
4. Keakuratan
konsep
5. Keakuratan teori
6. Keakuratan
metode
7. Keakuratan
ilustrasi

Rangkuman kualitatif:
C. KEMUTAKHIRAN

Rangkuman kualitatif:
D. KELENGKAPAN
PENYAJIAN

8. Kesesuaian
dengan
perkembangan
ilmu
9. Keterkinian
fitur, contoh dan
rujukan
10. Kontekstual
11. Pendahuluan
12. Rangkuman
peta konsep
13. Daftar pustaka

2

3

4

ALASAN
PENILAIAN
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14. Evaluasi
Rangkuman kualitatif:
Rubrik penilaian:
1. Sangat kurang, tidak memenuhi kriteria atau tidak ada
2. Sedang, ada, tidak memenuhi kriteria
3. Cukup baik, ada, memadai, memenuhi kriteria
4. Sangat baik, ada, sangat memadai, memenuhi kriteria dan bagus.
Yogyakarta, 26 November 2019
Validator,
--------------------- NIP
Saran-saran

Kamis, 11 Oktober 2019

Dosen Pembimbing

(Ign. Yulius Kristio Budiasmoro, S.Si., M. Si)

Guru Biologi
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F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis
kuantitatif dan analisis kualitatif.
1. Analisis Kualitatif
Analisis

Kualitatif

dilakukan

dengan

menggunakan

teknik

Trianggulasi. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang
berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Pada
penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipataif dan
wawancara mendalam terhadap guru biologi di SMP. Dari hasil yang
didapatkan maka peneliti akan merangkum komentar-komentar yang
didapatkan. Kemudian hasil tersebut dianalisis untuk mengetahui
kelayakan dari media pembelajaran Rumah Permainan Couple Card
yang dihasilkan.
2. Analisis Kuantitatif
Analisis kuantitatif didapatkan dari perolehan skor hasil dari lembar
validasi oleh pakar media pembelajaran dan guru biologi kelas VIII
SMP. Data yang diperoleh akan diubah menjadi skala penilaian
(interval) untuk melihat hasil kelayakan dari pengembangan media
yang dihasilkan. Kategorisasi kelayakan dan validitas produk yang
dibuat disesuaikan acuan dari Mardapi (2008).
Menurut Mardapi (2008) semakin besar variasi jawaban tiap butir
maka akan semakin baik instrumen tersebut sebaliknya bila variasi
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skor suatu butir dalam indikator sangat kecil maka variabel yang
dihasilkan tidaklah baik.
Tabel 3.5 Kategori Kelayakan dan Validitas Produk
Skor
x ≥

Nilai

Kriteria

A

Sangat Tinggi

>x ≥

B

Tinggi

x – 1.SBx

C

Rendah

D

Sangat Rendah

̅+ 1. SBx

̅+

̅

̅> x ≥

x<

̅+ 1.SBx

Keterangan:
̅

: Rerata skor keseluruhan siswa dalam satu kelas (skor
maksimal + skor minimal)

SBx : Simpangan baku skor keseluruhan
(skor maksimal-skor minimal)
X

: Skor yang dicapai siswa

Penjabaran Kontribusi Skala Likert Oleh Mardapi Untuk Skala 1-4
̅
: Rerata Ideal
(skor maksimal + skor minimal) = (4+1) = 2,5

SBx :

(skor maksimal-skor minimal) =

(4-1) = 0,5
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̅+ (1. SBx)
+ (1 x 0,5)
Sangat Tinggi = x ≥
=x ≥
=x≥3
Tinggi

Rendah

= ̅ + 1.SBx > x ≥ =
2,5 + 0,5 > x ≥ 2,5 =
3 > x ≥ 2,5
= x > ̅≥
̅– 1.SBx
= x > 2,5 ≥ (2,5-0,5)
= x > 2,5 ≥ 2
= x ≥ ̅- 1.SBx

Sangat Rendah

= x ≥ (2,5-0,5)
=x<2

̅
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G. Indikator Keberhasilan Penelitian
Indikator keberhasilan dalam penelitian ini yaitu;
1. Selesainya pengembangan media pembelajaran Rumah Permainan
Couple Card pada materi sistem pernapasan manusia kelas VIII
SMP
2. Media pembelajaran Rumah Permainan Couple Card pada materi
sistem pernapasan manusia kelas VIII SMP divalidasi oleh validator
3. Berdasarkan hasil validasi, media pembelajaran Rumah Permainan
Couple Card pada Materi Sistem Pernapasan Manusia kelas VIII
SMP memiliki kriteria “layak” untuk di ujicobakan.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kebutuhan
Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti dalam pengembangan
media pembelajaran yaitu dengan melakukan analisis kebutuhan. Tujuan
analisis kebutuhan yaitu untuk mengetahui potensi dan masalah yang
terjadi disekolah yang berkaitan dengan penggunaan media pembelajaran.
Analisis kebutuhan dilakukan pada 4 Sekolah Menengah Atas (SMP) yang
terdiri atas 2 sekolah negeri dan 2 sekolah swasta. Peneliti melakukan
langkah-langkah pengembangan sesuai dengan yang telah diuraikan pada
Bab III.
Analisis kebutuhan dimulai dengan melakukan wawancara
bersama guru biologi dari SMP Negeri 2 Sleman, SMP Taman Dewasa Ibu
Pawiyatan, SMP Kanisius Gayam, dan SMP Negeri 1 Yogyakarta. Hasil
wawancara dijadikan pedoman bagi peneliti dalam mengembangkan
produk berupa media pembelajaran Rumah Permainan Couple Card Pada
Materi Sistem Pernapasan Manusia.
Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada 19 daftar
pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti, kemudian diajukan kepada
guru biologi di 4 sekolah menengah pertama (SMP). Berikut adalah hasil
wawancara bersama guru biologi.

50
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Tabel 4.1 Hasil Wawancara
Pertanyaan

SMPN2
Sleman

1. Menurut pemahaman
Bapak/Ibu apa yang
dimaksud dengan
media pembelajaran?

Alat bantu

Alat bantu

Alat bantu

SMP Taman
Dewasa Ibu
Pawiyatan
Alat bantu

2. Media jenis apakah
yang digunakan
Bapak/Ibu dalam
mengajar?

Multimedia

Multimedia

Multimedia

Multimedia

3. Apakah Bapak/Ibu
mengalami kesulitan
atau hambatan dalam
menggunakan media
pembelajaran tersebut?
4. Jika iya, bagaimana
Bapak/Ibu mengatasi
kesulitan tersebut ?

Tidak

Terkadang

Tidak

Tidak

-

5. Apakah peserta didik
Kadang-kadang
mengalami kesulitan
dalam menggunakan
media pembelajaran
yang Bapak/Ibu siapkan
?
6. Apakah Bapak/Ibu
Punya
memiliki media
pembelajaran lain untuk
menjelaskan materi
pelajaran selain buku
yang ada di sekolah ?
(Misalnya alat-alat
peraga)
7. Apakah Bapak/Ibu
Ya, gunakan
menggunakan metode
pembelajaran tertentu
dalam menjelaskan
materi Sistem
Pernapasan ?

SMPN1
Yogyakarta

SMP Kanisius
Gayam

Antisipasi
dengan media
alternatif lain

-

Tidak

Minat siswa
yang kurang

Minat
siswa
yang kurang

Ada

Ada

Ada

Ya

Ya

Ya, gunakan
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8. Kesulitan-kesulitan apa
yang Bapak/Ibu
dapatkan dalam
menerapkan metode
pembelajaran tersebut ?

Ada sekelompok Menentukan
anak yang
stimulus
belum paham.

Pengelolaan
Kelas

Persiapkan
praktikum yang
ribet

9. Apakah Bapak/Ibu
memiliki media berupa
alat peraga untuk
menjelaskan materi
pelajaran biologi
terutama untuk materi
sistem pernapasan?

Punya

Punya

Ya, memiliki

Ada

10. Jika iya, apakah
Bapak/Ibu yang
membuat media
tersebut?
11. Jika tidak (bila media
dibuat oleh orang lain),
apakah ada kekurangan
dari media tersebut?
(misalnya kelengkapan
materi, kualitas gambar,
jenis kertas, dll).
Jelaskan!
12. Apakah
ada kesulitan
yang Bapak/Ibu alami
dalam
menjelaskan
materi
sistem
pernapasan
?
(contohnya,
karena
media yang terbatas)

Siswa yang
membuat

Iya

Ya

Bantuan
sekolah

-

Mempersiapkan
bahan-bahan
praktikum yang
ribet.

Tidak

Tidak

Kesulitan utama
dari minat anak

Perlu

Perlu

Ya,

Media yang
dibuat siswa
biasanya
seadanya,
misalnya
kualitas
medianya
kurang.
Media tidak
bermasalah

13. Menurut
Bapak/Ibu, Sangat
apakah perlu
media diperlukan
dalam
menjelaskan sekali
materi
sistem
pernapasan?

-

dari

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
53

14. Apakah peserta
antusias
mengikuti
pembelajaran
pada materi
pernapasan ?

didik praktikum
dalam sangat antusias

Antusias

Antusias

Tergantung
peserta didik.

15. Bagaimana hasil belajar Cukup
peserta didik terutama memuaskan
pada materi
Sistem
pernapasan ?
16. Apakah dalam materi Selalu
sistem
pernapasan
Bapak/Ibu
selalu
mengaitkan
dengan
kehidupan sehari-hari ?

Bagus

Meningkat

Cukup

Iya

Ya

Ya

17. Menurut
Bapak/Ibu, Sangat perlu.
apakah
penampilan
media yang menarik
penting dalam proses
penyampaian materi?

Perlu

Penting

Ya

18. Apakah
Bapak/Ibu Membutuhkan
membutuhkan
media
alternatif
dalam
pembelajaran
biologi
seperti media Rumah
Permainan
Couple
Card?
19. Apakah
Bapak/Ibu Sangat setuju.
setuju
jika
dikembangkan
media
pembelajaran
berupa
Rumah
Permainan
Couple Card
materi
Sistem Pernapasan?

Perlu
dicobakan

Perlu dicoba

Bisa.

Sangat setuju

Ya, Setuju

Ya setuju.

biologi
Sistem
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1. Pemahaman dan Penggunaan Media
Media merupakan alat bantu yang digunakan oleh guru dalam
menyampaikan materi. Pemahaman terkait penggunaan media sangat
diperlukan, karena akan membantu guru dalam proses pembelajaran.
Berdasarkan hasil wawancara bersama guru biologi SMP Kanisius Gayam,
SMP Negeri 2 Sleman, SMP Negeri 1 Yogyakarta dan SMP Taman
Dewasa

Ibu

Pawiyatan,

guru

sudah

memahami

terkait

media

pembelajaran. Guru biologi dari 4 sekolah tersebut menyampaikan bahwa
media merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran
khususnya pelajaran IPA, sehingga pengetahuan yang didapat peserta
didik tidak abstrak, tetapi konkret. Media yang digunakan dalam proses
belajar dapat memudahkan peserta didik dalam menerima materi serta
dapat mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Media dapat
melatih peserta didik lebih fokus dan dapat menambah wawasan dengan
tidak hanya menggunakan metode ceramah.
Berrdasarkan hasil wawancara, media yang digunakan guru biologi
SMP Kanisius Gayam antara lain powert point, alat peraga, dan buku
paket. Menurut guru, penggunaan media pembelajaran juga diterapkan
dalam materi sistem pernapasan manusia. Berdasarkan wawancara yang
dilakukan, guru biologi menyampaikan bahwa sangat diperlukan media
pembelajaran dalam menjelaskan materi sistem pernapasan, hal ini agar
peserta didik antusias dan dapat memahami materi yang disampaikan.
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Media yang sudah digunakan oleh guru biologi SMP Negeri 2
Sleman antara lain lingkungan sekitar, obyek-obyek IPA, power point, dan
Video. Penggunaan media pembelajaran juga diterapkan dalam materi
sistem pernapasan manusia. Contohnya media dalam menjelaskan volume
pernapasan manusia. Media yang digunakan dalam praktikum volume
pernapasan dibuat oleh siswa sendiri yang kemudian akan langsung
dipresentasikan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, guru biologi
menyampaikan bahwa sangat diperlukan media pembelajaran dalam
menjelaskan materi sistem pernapasan, hal ini agar peserta didik
mendapatkan pengalaman yang nyata atau gambaran yang utuh terkait
materi yang disampaikan.
Guru SMP Taman Dewasa Ibu Pawiyatan juga telah menggunakan
media gambar, alat peraga, kartu bergambar, dan video dalam proses
pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara, guru menyampaikan bahwa
penggunaan media juga diterapkan pada materi sistem pernapasan. Media
yang digunakan untuk menjelaskan materi sistem pernapasan antara lain
Respirometer. Media yang digunakan tersebut merupakan bantuan dari
sekolah yang kemudian diletakkan di dalam laboratorium untuk digunakan
dalam proses pembelajaran. Guru biologi menyampaikan perlunya
penggunaan media dalam menjelaskan materi sistem pernapasan manusia
karena dengan media yang digunakan akan menarik perhatian peserta
didik dan media dapat menggambarkan materi yang disampaikan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
56

Guru Biologi SMP Negeri 1 Yogyakarta menyampaikan bahwa
media yang digunakan antara lain media audio visual, lingkungan sekitar,
alat-alat laboratorium (alat peraga). Penyampaian materi menggunakan
media pembelajaran juga dilakukan pada materi sistem pernapasan
manusia. Penggunaan media diperlukan untuk membantu peserta didik
dalam memahami materi yang disampaikan. Salah satu contoh media yang
digunakan dalam materi sistem pernapasan manusia yaitu media model
paru-paru yang dibuat sendiri oleh peserta didik.

2. Kesulitan Pembelajaran
Berdasarkan hasil wawancara bersama guru biologi di SMP Negeri
2 Sleman, diajukan beberapa pertanyaan terkait kesulitan yang dihadapi
dalam penggunaan media dalam proses pembelajaran. Penggunaan media
dalam proses pembelajaran, guru biologi SMP Negeri 2 Sleman tidak
mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan guru sudah menyiapkan media
dan segala sesuatu sebelum pembelajaran dimulai agar kegiatan belajar
mengajar dapat berjalan dengan lancar.
Pada proses pembelajaran dijelaskan oleh guru bahwa peserta didik
kadang-kadang

mengalami

kesulitan

dalam

menggunakan

media

pembelajaran dan metode pembelajaran yang diterapkan. Hal ini
disebabkan adanya sekelompok anak yang kurang memahami materi yang
sedang dipelajari dan cepat merasa bosan jika penyampaian materi
dilakukan dengan ceramah. Media yang biasa digunakan khususnya dalam
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materi sistem pernapasan dibuat sendiri oleh peserta didik, seperti
praktikum volume pernapasan. Tetapi dalam penggunaan media tersebut
guru menyampaikan kesulitan yang ditemui yaitu kualitas media yang
kurang dikarenakan media yang dibuat oleh siswa biasanya seadanya
sehingga siswa tidak memperhatikan kualitas medianya, baik dari segi
ukuran, gambar, maupun cara kerja dari media tersebut. Guru menjelaskan
bahwa dalam menjelaskan materi sistem pernapasan, media yang
digunakan tidak menjadi masalah, tetapi yang menjadi masalah yaitu
pemahaman siswa.
Guru Biologi SMP Taman Dewasa Pawiyatan menyampaikan
bahwa tidak adanya kesulitan dalam penggunaan media, tetapi kendala
yang biasa dihadapi yaitu pada LCD dalam kelas, yang terkadang tidak
dapat menayangkan video yang akan disampaikan kepada peserta didik.
Berdasarkan wawancara, diakui guru terdapat kesulitan peserta didik
dalam menggunakan media dan metode pembelajaran yang diterapkan
guru yaitu kurangnya minat siswa. Kesulitan lain yang diungkapkan guru
yaitu adanya kesulitan dalam mempersiapkan praktikum khususnya dalam
materi sistem pernapasan manusia.
Berdasarkan hasil wawancara disampaikan oleh guru biologi SMP
Negeri 1 Yogyakarta bahwa terdapat kesulitan dalam penggunaan media
pembelajaran dalam kelas. Seperti adanya kesalahan teknik dalam
penayangan video ataupun PPT yang disebabkan karena listrik yang tibatiba padam, sehingga guru akan kesulitan mencari alat-alat peraga sesuai
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dengan materi yang disampaikan. Guru Biologi menyampaikan dalam
mengatasi kesulitan tersebut, guru harus antisipasi dengan media
pembelajaran

alternatif.

Penggunaan

media

oleh

peserta

didik,

disampaikan guru tidak adanya kesulitan yang ditemui, tetapi perlunya
bimbingan dari guru sehingga peserta didik mampu memahami materi
yang disampaikan melalui media yang digunakan. Guru menyampaikan
bahwa terdapat kesulitan dalam penerapan metode pembelajaran yaitu
menentukan stimulus yang menarik untuk peserta didik.
Penggunaan media disampaikan oleh guru biologi SMP Kanisius
Gayam Yogyakarta tidak mengalami kesulitan apapun. Tetapi kesulitan
yang biasa ditemui oleh guru yaitu pada peserta didik, dimana terdapat
peserta didik yang belum paham atau kurangnya minat dari peserta dalam
memahami materi yang disampaikan. Penggunaan metode pembelajaran
dalam penyampaian materi disampaikan guru sangat penting dikarenakan
metode yang digunakan akan mempengaruhi pemahaman siswa terhadap
materi tersebut. Kesulitan yang disampaikan oleh guru dalam penggunaan
metode pembelajaran yaitu dalam pengelolaan kelas, dimana terdapat
peserta didik yang masih susah untuk diatur sebelum proses pembelajaran
dimulai.

3. Metode Pembelajaran
Guru Biologi SMP Negeri 2 Sleman menggunakan metode
pembelajaran tertentu sesuai materi yang disampaikan. Sebagai contoh
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yaitu pada materi sistem pernapasan manusia guru menggunakan metode
praktikum seperti anak disuruh membuat model proses sistem pernapasan
kemudian anak akan mempresentasikan hasil kerjanya. Hal serupa juga
diakui oleh guru biologi di SMP Taman Dewasa Ibu Pawiyatan, guru biasa
menggunakan metode pembelajaran seperti praktikum dan penayangan
video sesuai materi yang disampaikan. Berdasarkan hasil wawancara
disampaikan oleh guru biologi SMP Negeri 1 Yogyakarta bahwa metode
yang biasa digunakan oleh guru dalam materi sistem pernapasan yaitu
metode diskusi dengan model pembelajaran discovery learning.
Berdasarkan hasil wawancara, Guru Biologi SMP Kanisius Gayam
Yogyakarta menyampaikan bahwa metode yang digunakan dalam materi
sistem pernapasan yaitu diskusi, ceramah, dan kooperatif learning.

4. Hasil Belajar dan Antusias Peserta Didik
Proses penyampaian materi yang dilakukan oleh guru akan
mempengaruhi antusias peserta didik dalam menerima materi yang
kemudian akan berdampak pada hasil belajar peserta didik. Berdasarkan
hasil wawancara dengan guru biologi SMP Negeri 2 Sleman, SMP Negeri
1 Yogyakarta, SMP Kanisius Gayam Yogyakarta dan SMP Taman
Dewasa Ibu Pawiyatan siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran
khususnya materi sistem pernapasan.
Guru biologi SMP Negeri 2 Sleman dan SMP Taman Dewasa Ibu
Pawiyatan menyampaikan bahwa peserta didik memiliki antusias pada
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materi sistem pernapasan manusia, tetapi antusias yang dimiliki peserta
didik pada materi sistem pernapasan hanya berlaku pada saat melakukan
praktikum sedangkan untuk penjelasan teori didalam kelas peserta didik
cepat merasa bosan. Berdasarkan hasil wawancara bersama guru biologi
SMP Kanisius Gayam Yogyakarta menyampaikan bahwa antusias yang
dimiliki peserta didik lebih terlihat ketika menggunakan media dalam
proses penyampaian materi.
Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 sekolah didapatkan hasil
bahwa dalam penyampaian materi sistem pernapasan guru tidak lupa untuk
selalu mengkaitkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, dijelaskan
guru bahwa peserta didik akan lebih mudah memahami materi yang
disampaikan jika dialami dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk
hasil belajar peserta didik dijelaskan oleh ke 4 guru biologi dari 4 sekolah
terkait materi sistem pernapasan yaitu cukup, meningkat, memuaskan dan
bagus.

5. Penampilan Media
Guru Biologi di SMP Negeri 2 Sleman, SMP Negeri 1 Yogyakarta,
SMP Kanisius Gayam Yogyakarta dan SMP Taman Dewasa Ibu
Pawiyatan menyampaikan bahwa penampilan media sangat diperlukan
untuk menarik perhatian peserta didik dalam memperhatikan materi yang
dijelaskan. Menurut guru jika media yang digunakan kurang menarik
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maka

akan

mempengaruhi

ketertarikan

peserta

didik

dalam

memperhatikan materi yang dijelaskan guru.

6. Media Alternatif
Berdasarkan wawancara yang dilakukan, peneliti menjelaskan
produk yang akan dikembangkan. Berdasarkan hasil wawancara, baik guru
biologi di SMP Negeri 2 Sleman, SMP Negeri 1 Yogyakarta, SMP
Kanisius Gayam Yogyakarta dan SMP Taman Dewasa Ibu Pawiyatan
menyampaikan bahwa guru setuju jika akan dikembangkan media
alternatif dan ingin mencoba produk Rumah Permainan Couple Card yang
akan membantu mengetahui sejauh mana daya serap atau pemahaman
peserta didik terkait materi yang diberikan. Dijelaskan guru bahwa dengan
adanya media alternatif yang baru akan memberikan suasana yang tidak
bosan bagi peserta didik.

B. Hasil Pengembangan Produk Awal
Terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam
pengembangan produk berupa media pembelajaran. Langkah awal yang
dilakukan oleh peneliti yaitu menentukan materi yang akan digunakan
dalam pengembangan media pembelajaran. Materi dipilih dengan
menyesuaikan hasil wawancara analisis kebutuhan di 4 sekolah yang ada
di Yogyakarta. Sesuai dengan kompotensi dasar yang berlaku, maka
disusun indikator dan tujuan pembelajaran untuk menentukan ketercapaian
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dalam materi yang dipilih. Selanjutnya, peneliti merancang rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP), yang dilengkapi dengan soal-soal untuk
meningkatkan pemahaman peserta didik terkait materi yang disampaikan
dan merancang instrumen penilaian bagi peserta didik untuk mengukur
dan menilai sikap dan keterampilan peserta didik. Setelah itu, peneliti
mulai merancang media pembeajaran yang akan digunakan dalam RPP
yang telah dibuat. Media pembelajaran yang dikembangkan yaitu media
pembelajaran Rumah Permainan Couple Card.
Tabel 4.2 Deskripsi Awal Produk
Tampak Luar Media Pembelajaran Rumah

Tampak Keseluruhan Isi Media Rumah Permainan

Permainan Couple Card

Couple Card
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Sisi Rumah Media permainan Couple Card

Kotak Soal Couple Card

Sisi Rumah Media Permaian Couple Card

Bagian Tengah Rumah Permainan Couple Card
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Petunjuk Pengambilan Couple Card (Kartu

Petunjuk Pemasangan Kartu sesuai dengan kartu

Pasangan)

jawaban dan kartu soal pada sisi Media

Soal Couple Card (Kartu Pasangan) Pertemuan 1,

Jawaban Couple Card (Kartu Pasangan)

2, dan 3

Pertemuan 1, 2, dan 3
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Petunjuk Penggunaan Media Pembelajaran Rumah Permainan Couple Card

Media Pembelajaran Rumah Permainan Couple Card merupakan
media yang dikembangkan dengan tujuan untuk menjelaskan dan
mengidentifikasi organ penyusun sistem pernapasan manusia, mekanisme
dan gangguan yang terjadi dalam sistem pernapasan manusia. Media
Pembelajaran Rumah Permainan Couple Card dibuat dari bahan-bahan
seperti tripleks, kayu, paku, styrofoam, karton, lakban, double tip, hengsel,
dan kardus. Rumah permainan Couple Card dibuat selayaknya bentuk
rumah pada umumnya dengan tinggi 55 cm dan lebar 45 cm. Tetapi yang
membedakan yaitu, dalam media rumah permainan couple card tersebut
terdapat permainan Couple Card (Kartu Pasangan). Media rumah
permainan Couple Card digunakan untuk materi sistem pernapasan
manusia pada setiap pertemuan. Berdasarkan RPP yang telah dibuat,
peneliti menetapkan 3 kali pertemuan untuk memainkan media rumah
permainan Couple Card tersebut. Media tersebut memuat soal-soal
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berpasangan, dalam memainkan media tersebut guru membagi peserta
didik dalam 3 kelompok. Tiap kelompok mendapatkan bagian untuk
memainkan permainan Couple Card tersebut.
Rumah Permainan Couple Card memuat 4 sisi yang dimana satu
sisi dari rumah tersebut dikerjakan oleh kelompok yang berbeda-beda pada
pertemuan yang sama, selain itu pada bagian atap rumah akan memuat
judul materi sistem pernapasan manusia. Soal-soal yang disajikan oleh
peneliti dibuat dalam bentuk kartu, dimana kartu tersebut dibuat menarik
dengan latar kartu menggunakan kardus yang kemudian akan disusun
dalam sisi rumah sesuai dengan yang telah dibagikan guru. Sisi ruang dari
media Rumah Permainan tersebut akan dilengkapi dengan gambar-gambar
yang menarik yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan dalam
media tersebut. Hal ini untuk menarik perhatian peserta didik dalam
memainkan media pembelajaran Rumah Permainan Couple Card .

C. Hasil Validasi Produk
1. Data Hasil Validasi Pakar/ Ahli Media Pembelajaran
Produk media pembelajaran Rumah Permainan Couple Card
selanjutnya divalidasi oleh ahli media pembelajaran yang terdiri atas 2
dosen Pendidikan Biologi atas nama Bapak H.M.A dan Ibu F.D.N.P
dan dua guru biologi SMP kelas VIII SMP. Kegiatan validasi
dilakukan untuk mengetahui kualitas/ kelayakan media Rumah
Permainan Couple Card yang dibuat sebagai media pembelajaran pada

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
67

materi sistem pernapasan manusia. Produk yang dikembangkan oleh
peneliti di validasi sebanyak satu kali baik oleh dosen maupun oleh
guru biologi kelas 8. Validasi oleh pakar dibagi menjadi 2 yaitu pakar
media Rumah Permainan Couple Card dan pakar materi untuk media
Rumah Permainan Couple Card.
Validasi pakar media pembelajaran dilakukan oleh Bapak H.M.A
dan Validasi materi dilakukan oleh Ibu F.D.N.P pada tanggal 3
Desember 2019 di Kampus 3 Sanata Dharma Yogyakarta, tepatnya di
Laboratorium Biologi.
Aspek yang dinilai dari validasi media pembelajaran Rumah
Permainan Couple Card yaitu:
1. Aspek Konten/Isi
2. Aspek Tampilan
3. Aspek Penggunaan dan Penyajian Media
Berikut adalah hasil rekapitulasi data validasi dari pakar media
pembelajaran Bapak H.M.A:
Tabel 4.3 Hasil Validasi Pakar Media Pembelajaran
Aspek Yang dinilai

Hasil Perolehan Skor
Validator Pakar Media

Aspek Konten/Isi

27

Aspek Tampilan

13

Aspek Penggunaan dan Penyajian
Media

3

Total Skor Keseluruhan

43
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Jumlah Seluruh Item

16

Rerata=
∑Skor Keseluruhan/Seluruh item
Kriteria

2,86
Tinggi

Kriteria Mardapi:
Sangat Tinggi

= x ≥ 2,33

Tinggi

= 2,33 > x ≥ 2

Rendah

= 2 > x ≥ 1,67

Sangat Rendah

= x < 1,67

Hasil validasi pakar media pembelajaran oleh Bapak H.M.A
didapatkan total skor keseluruhan yaitu 43 dan jumlah keseluruhan item
yaitu 16 yang kemudian akan dihitung rerata skor. Rerata skor yang
didapatkan yaitu 2,86 dengan rentang skor dalam lembar validasi yaitu 1-3.
Skor yang didapatkan masuk dalam kriteria “ Sangat Tinggi” yang
disesuaikan dengan rumus Mardapi yang ada dalam Bab III. Media
pembelajaran Rumah Permainan Couple Card yang dikembangkan oleh
peneliti dinyatakan layak digunakan/diuji coba dengan revisi sesuai saran.
Hasil validasi yang diperoleh dirincikan sebagai berikut:
1. Aspek Konten/Isi yaitu 27
2. Aspek Tampilan yaitu 13
3. Aspek Penggunaan dan Penyajian Media yaitu 3
Pada Validasi yang dilakukan, Bapak H.M.A memberikan
beberapa komentar terkait media pembelajaran Rumah Permainan Couple
Card pada Materi Sistem Pernapasan Manusia Kelas VIII SMP.
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Tabel 4.4 Komentar Hasil Validasi Bapak H.M.A
No

2

Aspek yang
dinilai

Komentar/
Nama Validator
Bapak H.M.A
Aspek Tampilan
Kejelasan
Beriketerangan
gambar
penjelas
untuk
berdasarkan
membantu
siswa
materi sistem dalam penggunaan
pernapasan
media
manusia

Foto
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3

Ketepatan
pemilihan
ukuran
gambar untuk
kelas klasikal

Ukuran
gambar
sebaiknya
disesuaikan
dengan
isi yang
ditampilkan

Selanjutnya yaitu validasi materi pembelajaran oleh ibu F.D.N.P.
Materi yang digunakan dalam penerapan media pembelajaran Rumah
Permainan Couple Card yaitu Sistem Pernapasan Manusia Kelas VIII
SMP.
Aspek yang dinilai dari validasi materi pembelajaran Rumah Permainan
Couple Card yaitu:
1. Cakupan Materi yaitu 6
2. Keakuratan Materi yaitu 14
3. Kemuktahiran yaitu 7
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4. Kelengkapan Penyajian yaitu 10
Tabel 4.5 Hasil Validasi Pakar Materi Pembelajaran
Aspek Yang dinilai

Hasil Perolehan Skor
Validator Pakar Materi

Cakupan Materi
Keakuratan Materi
Kemuktahiran
Kelengkapan Penyajian
Total Skor Keseluruhan
Jumlah Seluruh Item
Rerata=
∑Skor Keseluruhan/Seluruh item
Kriteria
Kriteria Mardapi:
Sangat Tinggi

=x≥3

Tinggi

= 3 > x ≥ 2,5

Rendah

= 2,5 > x ≥ 2

Sangat Rendah

=x<2

6
14
7
10
37
14
2,64
Tinggi

Hasil validasi pakar materi pembelajaran oleh Ibu F.D.N.P
didapatkan total skor keseluruhan yaitu 37 dan jumlah keseluruhan item
yaitu 14 yang kemudian akan dihitung rerata skor. Rerata skor yang
didapatkan yaitu 2,64 dengan rentang skor dalam lembar validasi yaitu 1-4.
Skor yang didapatkan masuk dalam kriteria “ Sangat Tinggi” yang
disesuaikan dengan rumus Mardapi yang ada dalam Bab III. Media
pembelajaran Rumah Permainan Couple Card yang dikembangkan oleh
peneliti dinyatakan layak digunakan/diuji coba dengan revisi sesuai saran.
Hasil validasi yang diperoleh dirincikan sebagai berikut:
1. Cakupan Materi yaitu 6
2. Keakuratan Materi yaitu 14
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3. Kemuktahiran yaitu 7
4. Kelengkapan Penyajian yaitu 10
Pada Validasi yang dilakukan, Ibu F.D.N.P memberikan beberapa
komentar secara umum terkait materi sistem pernapasan manusia kelas
VIII SMP dalam media pembelajaran Rumah Permainan Couple Card
yang kemudian dirangkum oleh peneliti dalam tabel komentar dibawah ini:
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Tabel 4.6 Komentar Hasil Validasi Ibu F.D.N.P
No

Aspek yang
dinilai

Komentar/
Nama
Validator
Ibu F.D.N.P
Aspek Kemuktahiran
C Kemuktahiran Keterkinian
Terdapat
fitur, contoh beberapa
dan rujukan
gambar terkait
materi
yang
sama sehingga
nantinya
akan
membuat siswa
bingung.

Foto
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Terdapat
gambar yang
tidak
sesuai
dengan materi
yang
ditampilkan
pada
media
pembelajaran.

2. Data Hasil Validasi Guru Biologi kelas VIII SMP
Produk media pembelajaran Rumah Permainan Couple Card
kemudian di validasi oleh guru biologi kelas VIII dari 2 sekolah yaitu
SMP Kanisius Gayam Yogyakarta dan SMP Negeri 2 Sleman. Validasi
guru biologi kelas VIII mencakup media pembelajaran Rumah
Permainan Couple Card dan valiasi materi pembelajaran. Validasi
guru biologi kelas VIII di SMP Kanisius Gayam Yogyakarta dilakukan
pada tanggal 28 November 2019 dan validasi SMP Negeri 2 Sleman
pada tanggal 4 Desember 2019.
Aspek yang dinilai dari media pembelajaran Rumah Permainan
Couple Card sebagai berikut:
1. Aspek Konten/Isi
2. Aspek Tampilan
3. Aspek Penggunaan dan Penyajian Media
Berikut adalah hasil rekapitulasi data validasi media pembelajaran
oleh guru biologi kelas VIII SMP:
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Tabel 4.7 Hasil Validasi Media Pembelajaran Guru Biologi
Kelas VIII SMP
Aspek Yang dinilai

Aspek Konten/Isi
Aspek Tampilan
Aspek Penggunaan dan
Penyajian Media
Total Skor Keseluruhan
Jumlah Seluruh Item
Rerata
∑Skor
Keseluruhan/Seluruh
item
Kriteria

Hasil Perolehan Skor
Validator guru Validator guru
biologi SMP
biologi SMP
N 2 Sleman
Kanisius
Gayam
20
20
10
10
2
2

Rata-rata

20
10
2

32
16

32
16

32
16

2

2

2

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat
Tinggi

Kriteria Skala Gutman:
Sangat Tinggi

= jika skor >= 25%

Tinggi

= jika skor >= 50%

Cukup

= jika skor >= 75%

Rendah

= jika skor >= 100%

Hasil validasi guru biologi kelas VIII SMP Kanisius Gayam
Yogyakarta yang dilakukan pada tanggal 28 November 2019
didapatkan skor secara keseluruhan yaitu 32 dan jumlah keseluruhan
item yaitu 16. Skor yang didapatkan kemudian dihitung untuk
mendapatkan rerata skor. Hasil rerata skor yang didapatkan yaitu 2
dengan rentang skor 1-2. Skor yang didapatkan masuk dalam kriteria
“sangat tinggi” berdasarkan rumus skala Gutman. Berdasarkan hasil
validasi, guru memberikan penilaian bahwa media pembelajaran
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Rumah Permainan Couple Card layak digunakan/uji coba tanpa revisi.
Hasil validasi yang diperoleh dirincikan sebagai berikut:
1. Aspek Konten/Isi yaitu 20
2. Aspek Tampilan yaitu 10
3. Aspek Penggunaan dan Penyajian Media yaitu 2
Hasil validasi guru biologi kelas VIII SMP Negeri 2 Sleman
yang dilakukan pada tanggal 4 Desember 2019 didapatkan skor secara
keseluruhan yaitu 32 dan jumlah keseluruhan item yaitu 16. Skor yang
didapatkan kemudian dihitung untuk mendapatkan rerata skor. Hasil
rerata skor yang didapatkan yaitu 2 dengan rentang skor 1-2. Skor
yang didapatkan masuk dalam kriteria “sangat tinggi” berdasarkan
rumus skala Gutman. Berdasarkan hasil validasi, guru memberikan
penilaian bahwa media pembelajaran Rumah Permainan Couple Card
layak digunakan/uji coba tanpa revisi. Hasil validasi yang diperoleh
dirincikan sebagai berikut:
1. Aspek Konten/Isi yaitu 20
2. Aspek Tampilan yaitu 10
3. Aspek Penggunaan dan Penyajian Media yaitu 2
Setelah hasil validasi media oleh guru dilakukan juga validasi
materi pembelajaran yang digunakan dalam media Rumah Permainan
Couple Card. Validasi materi dilakukan oleh 2 guru biologi kelas
VIII dari SMP Kanisius Gayam Yogyakarta dan SMP Negeri 2

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
77

Sleman. Berikut hasil rekapitulasi data validasi materi pembelajaran
oleh guru biologi kelas VIII SMP:
Tabel 4.8 Hasil Validasi Materi Pembelajaran Guru
Biologi Kelas VIII SMP
Sub Komponen

Cakupan Materi
Keakuratan Materi
Kemuktahiran
Kelengkapan Penyajian
Total Skor Keseluruhan
Jumlah Seluruh Item
Rerata
∑Skor
Keseluruhan/Seluruh item
Kriteria

Hasil Perolehan Skor
Validator
Validator
guru biologi
guru biologi
SMPN2
SMP
Sleman
Kanisius
Gayam
8
7
20
19
12
11
16
11
56
48
14
14
4

Sangat
Tinggi

3,43

Sangat
Tinggi

Rata-rata

7.5
19.5
11.5
13.5
52
14
3,71

Sangat
Tinggi

Kriteria Mardapi:
Sangat Tinggi

=x≥3

Tinggi

= 3 > x ≥ 2,5

Rendah

= 2,5 > x ≥ 2

Sangat Rendah

=x<2

Validasi

Materi pembelajaran yang dilakukan

oleh guru

biologi SMP Negeri 2 Sleman mendapatkan total skor yaitu 56 dengan
jumlah item 14 yang kemudian akan dihitung rerata skor. Setelah
dihitung didapatkan rerata skor yaitu 4 dengan rentang skor dalam
lembar validasi yaitu 1-4. Dimana jika dikonversi ke dalam data
kualitatif maka masuk dalam kategori “sangat tinggi” berdasarkan
rumus mardapi yang dicantumkan dalam Bab III.
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Hal yang sama juga dilakukan pada validasi materi
pembelajaran oleh guru biologi SMP Kanisius Gayam Yogyakarta.
Skor keseluruhan yang didapatkan yaitu 48 dengan jumlah item 14
yang kemudian dihitung rerata skor. Rerata skor yang didapatkan
yaitu 3,43 dengan rentang skor 1-4 dimana nil ai tersebut masuk
dalam kategori “Sangat Tinggi” yang disesuikan dengan rumus
mardapi yang dicantumkan dalam Bab III.
Berdasarkan hasil validasi materi pembelajaran dari 2 guru
biologi di SMP Kanisius Gayam Yogyakarta dan SMP Negeri 2
Sleman di dapatkan rerata yaitu 3,71 dengan rentang skor 1-4 yang
apabila dikonversi menjadi data kualitatif maka akan masuk dalam
kategori “sangat tinggi” sesuai dengan rumus mardapi dalam Bab III.

3.

Konversi Nilai Untuk Rekapitulasi Skor Validasi Total
Setelah dilakukan validasi produk media pembelajaran Rumah
Permainan Couple Card oleh pakar media, pakar materi pembelajaran
dan 2 guru biologi SMP Kelas VIII, hasil validasi tersebut di
rekapitulasi sebagai berikut:
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Tabel 4.9 Hasil Rekapitulasi Keseluruhan Validasi
No
1
2
3

4

Validator

Skor Validasi Rumah Permainan
Couple Card
2,86 x 0,75 = 2.14

Pakar Media Pembelajaran
(Bapak H.M.A)
Pakar Materi Pembelajaran
(Ibu F.D.N.P)
Guru Biologi kelas VIII Media
SMP Kanisius
Gayam Materi
Yogyakarta
Guru Biologi kelas VIII Media
Materi
SMP Negeri 2 Sleman

Jumlah Skor
Rerata = ∑skor/validator
Kriteria
Kriteria Mardapi:

2,64
2 x 0,5 = 1
3,43
2 x 0,5 = 1
4
14,21
3,55
Sangat Tinggi

Sangat Tinggi = x ≥ 3
Tinggi

= 3 > x ≥ 2,5

Rendah

= 2,5 > x ≥ 2

Sangat Rendah = x < 2
Berdasarkan tabel rekapitulasi keseluruhan hasil validasi, media
Rumah Permainan Couple Card pada Materi Sistem Pernapasan Manusia
kelas VIII SMP didapatkan skor akhir yaitu 3,55. Skor tersebut jika
dikonversi dalam kriteria rumus mardapi, masuk dalam kriteria “Sangat
Tinggi”. Produk yang dihasilkan oleh peneliti dinyatakan layak untuk
digunakan dan direvisi sesuai dengan saran yang berikan oleh pakar media
dan guru biologi kelas VIII SMP.
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D. Produk Akhir
Produk akhir yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu media
pembelajaran Rumah Permainan Couple Card. Produk akhir yang
dihasilkan ini disesuaikan dengan hasil revisi dari 4 validator berdasarkan
komentar dan saran yang diberikan. Komentar dan saran yang diberikan
oleh validator dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
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Tabel 4.10 Komentar Bapak H.M.A terkait Media Pembelajaran Rumah Permainan Couple Card beserta Revisi
No

2

Aspek yang
dinilai

Komentar/
Nama
Validator
Bapak H.M.A

Foto tampilan awal

Revisi

Aspek Tampilan
Kejelasan
Beri keterangan
gambar
penjelas untuk
berdasarkan
membantu siswa
materi sistem dalam
pernapasan
penggunaan
manusia
media

Revisi
yang
dilakukan yaitu
mengganti
gambar dengan
gambar
yang
memiliki
keterangan

81

Foto setelah revisi
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3

Ketepatan
pemilihan
ukuran gambar
untuk
kelas
klasikal

Ukuran gambar
sebaiknya
disesuaikan
dengan isi yang
ditampilkan

Mengganti
dengan gambar
yang
memiliki
ukuran
yang
lebih besar dan
disertai
keterangan pada
gambar
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Tabel 4.11 Komentar Ibu F.D.N.P terkait Media Pembelajaran Rumah Permainan Couple Card Beserta Revisi
No

Aspek
yang
dinilai

Komentar/
Nama
Validator
Ibu
F.D.N.P
Aspek Kemuktahiran
C
Keterkinian
Terdapat
Kemuktahiran
fitur,
beberapa
contoh dan
gambar
rujukan
terkait
materi yang
sama
sehingga
nantinya
akan
membuat
siswa
bingung.

Tampilan awal gambar terkait
materi

Revisi

Memilih salah
satu gambar
untuk
dimasukkan
dalam media
Rumah
Permainan
Couple Card

Tampilan Revisi gambar terkait materi
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Ada
gambar
yang tidak
sesuai
dengan
materi yang
ditampilkan

Menghilangkan
gambar yang
tidak sesuai
dengan materi
yang
ditampilkan
pada media
pembelajaran

-
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E. Kajian Produk Akhir dan Pembahasan
1. Kajian Produk Akhir
Produk akhir dari penelitian ini dihasilkan berdasarkan hasil revisi
yang dilakukan oleh 4 validator yang telah ditentukan yang terdiri atas
1 pakar media pembelajaran, 1 pakar materi pembelajaran dan 2 guru
biologi SMP kelas VIII. Berdasarkan hasil validasi dari 4 validator,
terdapat beberapa perubahan yang dilakukan pada produk yang
dihasilkan. Perubahan dilakukan berdasarkan komentar dan saran yang
diberikan dari validator. Perubahan yang terjadi pada produk media
pembelajaran Rumah Permainan Couple Card yaitu pada aspek
tampilan dan pada sub komponen kemuktahiran dalam validasi materi
dalam butir keterkinian fitur,contoh dan rujukan.
Pada aspek tampilan, peneliti melakukan perbaikan pada kartu
gambar yang di letakkan pada tiap sisi Rumah Permainan Couple
Card. Perbaikan yang dilakukan antara lain yaitu mengganti gambargambar yang tidak diberikan keterangan dengan gambar yang sudah
diberi keterangan penjelas sehingga dapat membantu peserta didik
dalam penggunaan media dan memberikan penegasan pada materi yag
ingin disampaikan kepada peserta didik. Perbaikan selanjutnya yaitu
pada ukuran gambar. Ukuran gambar yang ditampilkan masih ada
yang tidak sesuai atau ukuran terlalu kecil, sehingga sulit untuk siswa
melihat secara keseluruhan. Pada Couple Card (kartu pasangan),
validator memberi komentar bahwa tidak ada yang perlu diperbaiki
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karena tulisan dan warna yang sudah sesuai dan juga ukuran yang telah
sesuai.
Perubahan lain pada sub komponen kemuktahiran pada validasi
materi dalam butir keterkinian fitur,contoh dan rujukan. Perubahan
dilakukan yaitu pada produk awal isi yang ditampilkan masih ada yang
kurang tepat misalnya adanya gambar yang sama yang diletakkan
dalam satu sisi, terdapat gambar yang kurang tepat diletakkan dalam
sub materi tertentu. Perubahan lain yang dilakukan yaitu mengatur
kembali gambar-gambar yang diletakkan pada sisi rumah sehingga
tidak ada kesamaan gambar yang akan memberikan kesalahan persepsi
peserta didik dan juga mengganti beberapa gambar yang sesuai dengan
sub-sub materi yang ditampilkan pada media Rumah Permainan
Couple Card.
Berikut adalah revisi yang dilakukan berdasarkan komentarkomentar maupun saran yang diberikan validator terkait media Rumah
Permainan Couple Card pada Materi Sistem Pernapasan Manusia kelas
VIII SMP.
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Gambar 4.12 Hasil yang Telah Direvisi Berdasarkan
Komentar Ahli Media Bapak H.M.A
Foto
Keterangan
Revisi
gambar tersebut
dikarenakan
gambar
sebelumnya
merupakan
gambar tanpa keterangan

Revisi gambar tersebut
dikarenakan
gambar
sebelumnya merupakan
gambar tanpa keterangan

Revisi gambar tersebut
dikarenakan
gambar
sebelumnya merupakan
gambar tanpa keterangan

Revisi gambar tersebut
dikarenakan
gambar
sebelumnya merupakan
gambar tanpa keterangan
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Revisi gambar tersebut
dikarenakan
gambar
sebelumnya merupakan
gambar tanpa keterangan
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Gambar 4.13 Hasil yang Telah Direvisi Berdasarkan
Komentar Ahli Materi Pembelajaran Ibu F.D.N.P
Foto
Keterangan
Revisi gambar yang dilakukan yaitu
memilih salah satu gambar karena
pada produk awal terdapat gambar
yang sama

Revisi gambar yang dilakukan yaitu
memilih salah satu gambar karena
pada produk awal terdapat gambar
yang sama

Revisi gambar yang dilakukan yaitu
memilih salah satu gambar karena
pada produk awal terdapat gambar
yang sama

Gambar disamping merupakan
gambar yang tidak sesuai dengan
materi yang disampaikan sehingga
revisi yang dilakukan yaitu
menghilangkan gambar tersebut
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2. Pembahasan
Pengembangan media pembelajaran Rumah Permainan Couple
Card pada Materi Sistem Pernapasan Manusia kelas VIII SMP
dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah RnD yang telah di
uraikan pada Bab III. Dalam penelitian ini terdapat 5 langkah yang
digunakan antara lain penelitian dan pengumpulan informasi,
pengumpulan data, Desain Produk, Validasi Desain dan Revisi Desain.
Sebelum merancang produk media pembelajaran, peneliti pertamatama melakukan penelitian dan pengumpulan informasi. Pengumpulan
informasi dilakukan dengan melakukan wawancara bersama guru
biologi kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama. Pengumpulan
informasi di ambil dari 4 Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang
terdiri atas 2 sekolah swasta yaitu SMP Kanisius Gayam dan SMP
Taman Dewasa Ibu Pawiyatan dan 2 sekolah negeri yaitu SMP Negeri
2 Sleman dan SMP Negeri 1 Yogyakarta.
Setelah melakukan pengumpulan informasi, peneliti melanjutkan
dengan melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan
dengan cara mengumpulkan hasil wawancara dengan guru biologi di 4
sekolah yang telah ditentukan dengan menggunakan panduan
wawancara yang telah dibuat sehingga wawancara dapat dilakukan
secara terstruktur. Wawancara dilakukan untuk mengetahui analisis
kebutuhan peserta didik dan guru terkait dengan penggunaan media
pembelajaran Rumah Permainan. Peneliti kemudian merancang media
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pembelajaran Rumah Permainan sebagai media Rumah Permainan
Couple Card untuk Materi Sistem Pernapasan Manusia.
Pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dengan guru
biologi di 4 sekolah, peneliti melanjutkan pada tahap desain produk.
Desain produk diawali dengan menentukan ukuran yang tepat untuk
digunakan sebagai media pembelajaran dalam kelas klasikal. Tahap
awal yang dilakukan setelah menentukan ukuran yaitu membuat
rangka rumah dari kayu, tripleks, paku, dan hengsel. Rangka yang
dibuat diperhatikan dengan baik sehingga ketahanannya dapat terjaga.
Rangka yang telah selesai kemudian dihias sehingga rumah menjadi
lebih berwarna. Hiasan produk dimulai dari bagian luar rumah sampai
pada bagian dalam rumah. Bagian luar rumah, peneliti menggunakan
kertas kado batik sebagai hiasan luar, sedangkan pada bagian dalam
rumah, peneliti menggunakan beberapa bahan untuk menghias rumah
sehingga sesuai dengan media pembelajaran yang ingin dihasilkan.
Bagian dalam rumah peneliti menggunakan pita warna-warni untuk
menutupi dasar rangka-rangka rumah permainan. Setiap sisi rumah
diberikan Styrofoam sebagai tempat untuk meletakkan Couple Card
(kartu pasangan) yang akan dimainkan. Bagian tengah rumah, peneliti
meletakkan 1 pohon. Penggunaan pohon dalam media ini selain untuk
membuat media terlihat menarik, pohon juga berkaitan erat dengan
materi yang akan di sajikan pada media Rumah Permainan Couple
Card yaitu materi Sistem Pernapasan Manusia. Bagian tengah rumah,
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lebih tepatnya di bawah pohon, di letakkan kartu jawaban dari tiap-tiap
kartu soal yang telah disiapkan. Rumah Permainan yang dirancang
oleh peneliti akan dijadikan sebagai media untuk bermain Couple Card
(kartu pasangan) pada materi Sistem Pernapasan Manusia.
Media Rumah Permainan Couple Card yang dirancang oleh
peneliti merupakan media pembelajaran kooperatif tipe make a match.
Media Rumah Permainan Couple Card ini akan dimainkan secara
berkelompok, dimana media ini melatih kerjasama peserta didik dalam
memecahkan masalah yang diberikan oleh guru serta memberikan
proses pembelajaran yang menyenangkan dan lebih efektif melalui
media yang dimainkan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh
Mugiyanto (2007) bahwa kartu termasuk alat peraga yang berfungsi
untuk

mempermudah

siswa

dalam

memahami

konsep

yang

disampaikan oleh guru sehingga hasil prestasi yang dihasilkan baik,
dan pembelajaran dapat berjalan lebih menyenangkan dan lebih efektif.
Media Rumah Permainan Couple Card kemudian divalidasi oleh
validator yang terdiri dari 1 pakar media pembelajaran, 1 pakar materi
pembelajaran dan 2 guru biologi kelas VIII SMP. Dalam produk yang
dirancang oleh peneliti, terdapat 3 aspek yang akan diberikan penilaian
oleh validator dalam lembar validasi yang telah dibuat oleh peneliti
antara lain aspek konten/isi, aspek tampilan, dan aspek penggunaan
dan penyajian media. Lembar validasi yang dibuat oleh peneliti dengan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
96

memuat 3 aspek tersebut juga dilengkapi dengan rubrik-rubrik
penilaian.
Berdasarkan tabel rekapitulasi hasil validasi terkait media Rumah
Permainan Couple Card oleh 4 validator yang terdiri atas 1 pakar
media pembelajaran, 1 pakar materi pembelajaran dan 2 guru biologi
kelas VIII SMP, menunjukkan bahwa skor yang dihasilkan dari
validasi pakar media pembelajaran yaitu oleh Bapak H.M.A yaitu 2,86
dengan rentang skor dalam lembar validasi yaitu 1-3. Skor yang
dihasilkan dari validasi tersebut masuk dalam kriteria “Sangat Tinggi”.
Kemudian

skor

yang

dihasilkan

dari

validasi

pakar

materi

pembelajaran Ibu F.D.N.P yaitu 2,64 dengan skala penilaian yaitu 1-4.
Berdasarkan perhitungan skor yang didapatkan tersebut masuk dalam
kriteria “Tinggi”.
Validasi dilakukan oleh Guru Biologi kelas VIII SMP Kanisius
Gayam Yogyakarta dan Guru Biologi SMP Negeri 2 Sleman. Guru
Biologi melakukan validasi terkait dengan media pembelajaran dan
materi pembelajaran. Hasil validasi media pembelajaran Rumah
Permainan Couple Card, Guru Biologi baik dari SMP Kanisius Gayam
Yogyakarta dan SMP Negeri 2 Sleman, didapatkan skor yaitu 2 dengan
skala penilaian yang diberikan pada lembar validasi yaitu 1-2. Skor
hasil validasi media pembelajaran yang dihasilkan dari Guru Biologi
SMP Kanisius Gayam Yogyakarta dan SMP Negeri 2 Sleman masuk
dalam kriteria “Sangat Tinggi”.
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Guru Biologi SMP Kanisius Gayam Yogyakarta dan SMP Negeri 2
Sleman melakukan validasi terkait dengan materi pembelajaran yang
disajikan dalam media Rumah Permainan Couple Card. Hasil validasi
materi pembelajaran dari Guru Biologi SMP Kanisius Gayam
Yogyakarta didapatkan skor yaitu 3,43 dengan skala penilaian pada
lembar validasi yaitu 1-4. Skor yang didapatkan dari hasil validasi
tersebut masuk dalam kriteria “Sangat Tinggi”. Hasil validasi materi
pembelajaran dari Guru Biologi SMP Negeri 2 Sleman, didapatkan
skor yaitu 4 dengan skala penilaian pada lembar validasi yaitu 1-4.
Skor yang didapatkan masuk dalam kriteria “Sangat Tinggi”.
Lembar validasi media pembelajaran yang diberikan kepada pakar
media pembelajaran dan guru biologi memiliki perbedaan. Perbedaan
yang ada pada lembar validasi tersebut yaitu pada pakar media
pembelajaran skala yang digunakan itu skala 1-3 sedangkan skala yang
digunakan pada lembar validasi guru biologi yaitu skala 1-2.
Sedangkan untuk aspek yang dinilai, untuk kedua lembar validasi baik
untuk pakar maupun guru biologi sama.
Penelitian ini menggunakan rumus mardapi sebagai skala
penentuan kriteria kelayakan media

yang

dirancang,

peneliti

mengkonversi semua hasil validasi baik materi maupun media menjadi
skala 4 sesuai dengan skala mardapi yang digunakan. Hasil konversi
yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel rekapitulasi skor akhir
dari hasil validasi yang telah dilakukan. Hasil yang dikonversi menjadi
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skala 4, kemudian dihitung skor rata-rata untuk mengetahui kelayakan
media

Rumah

Permainan

Couple

Card

secara

keseluruhan.

Berdasarkan perhitungan skor rata-rata yang dilakukan, didapatkan
skor akhir yaitu 3,55 dilihat dari skala rumus mardapi yang digunakan,
skor tersebut masuk dalam kriteria “Sangat Tinggi”. Hasil validasi dari
keempat validator menyatakan bahwa media pembelajaran Rumah
Permainan Couple Card untuk materi Sistem Pernapasan Manusia
layak digunakan/diuji coba dengan revisi.
Berdasarkan hasil validasi media pembelajaran Rumah Permainan
Couple Card pada Materi Sistem Pernapasan Manusia yang dilakukan,
peneliti kemudian melakukan revisi sesuai dengan komentar dan saran
yang diberikan oleh validator. Hasil dari revisi yang telah dilakukan
dapat dilihat pada kajian produk akhir.
Media pembelajaran Rumah Permainan Couple Card dirancang
semenarik mungkin untuk membangkitkan minat peserta didik dalam
mempelajari materi dan melatih kerja sama peserta didik dalam
memecahkan masalah yang diberikan. Seperti yang dikatakan oleh
Hamalik dalam Haling (2007) bahwa media pembelajaran yaitu suatu
alat, metode dan teknik yang digunakan untuk mencapai keefektifan
komunikasi dan interaksi yang terjadi antara peserta didik dan pendidik
dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran Rumah Permainan
Couple Card dimainkan secara berkelompok pada tiap sub materi yang
telah selesai dijelaskan oleh guru. Media pembelajaran ini
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dibuat untuk mereview atau melihat sejauh mana pemahaman peserta
didik terkait materi yang disampaikan atau yang telah dipelajari. Media
yang dikembangkan yaitu Rumah Permainan Couple Card, maka
peserta didik memainkan permainan Couple Card (kartu pasangan)
dengan menemukan antara kartu soal dan kartu jawaban yang
kemudian akan diletakkan dalam rumah permainan yang telah dibuat.
Prinsip memasangkan kartu soal dengan kartu jawaban yaitu dengan
meletakkan pada styrofoam yang sudah diberikan keterangan antara
leret kartu soal dan kartu jawaban dengan cara menusukkan pada
styrofoam.
Selain melatih kerjasama dalam mencari kartu soal dan kartu
jawaban, peserta didik diberikan arahan untuk melakukan presentasi
terkait hasil yang sudah dikerjakan bersama kelompok. Hal ini
bertujuan agar apa yang dikerjakan peserta didik betul-betul di
mengerti dan dipahami.
Pengembangan media pembelajaran Rumah Permainan Couple
Card yang dirancang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan
yang ada pada media Rumah Permainan Couple Card yaitu dirancang
dengan menarik karena biasanya permainan Couple Card (Kartu
Pasangan) dimainkan dengan cara ditempelkan di papan tulis dan
sebagainya. Tetapi dalam penelitian ini peneliti merancang permainan
Couple Card tersebut untuk dimainkan dalam Rumah Permainan.
Kemudian Rumah Permainan Couple Card diberikan berbagai hiasan-
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hiasan yang menarik sehingga dapat menarik perhatian peserta didik.
Media tersebut merupakan media yang dapat memuat pembelajaran
kooperatif serta dapat digunakan dalam jangka waktu yang cukup
lama. Sedangkan kekurangan yang ditemui dalam media pembelajaran
Rumah Permainan Couple Card tersebut yaitu biaya yang cukup mahal
dikarenakan dalam membuat media ini peneliti menggunakan bahanbahan yang tidak sedikit dan relatif mahal. Selain itu kekurangan
lainnya yaitu waktu yang dibutuhkan untuk membuat rangka rumah
permainan tersebut. Rangka dibuat dengan sangat hati-hati sehingga
rangka yang dihasilkan dapat bertahan lama dan tidak mudah rusak.
Oleh karena itu waktu yang dibutuhkan sedikit lebih lama. Dengan
kekurangan

yang

disampaikan peneliti,

dapat

diatasi dengan

mempersiapkan rangka rumah permainan dari jauh-jauh hari sehingga
waktunya lebih efektif dan rangka yang dihasilkan juga maksimal dan
menggunakan bahan-bahan yang relatif murah tetapi tidak menurunkan
kualitas dari bahan tersebut. Dilihat bahwa media pembelajaran yang
akan dihasilkan harus memiliki waktu penggunaan yang lama atau
dapat digunakan berulang kali untuk proses pembelajaran.
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F. Keterbatasan Pengembangan
Dalam pengembangan media pembelajaran Rumah Permainan Couple
Card pada materi Sistem Pernapasan Manusia kelas VIII SMP, peneliti
memiliki beberapa kendala/keterbatasan yaitu :
1. Penelitian ini hanya sampai pada tahap Revisi Desain sehingga media
Rumah Permainan Couple Card ini tidak langsung diuji coba kepada
peserta didik untuk dilihat keefektifan media jika digunakan dalam
kelas.
2. Produk yang dikembangkan hanya sebatas survei kebutuhan melalui
wawancara bersama 4 guru biologi Sekolah Menengah Pertama,
sehingga belum cukup untuk mengatasi permasalahan yang ada terkait
dengan penggunaan media pembelajaran dalam proses penyampain
materi.
3. Produk yang dikembangkan oleh peneliti hanya memuat 1 bab materi
yang ada pada semester genap sehingga belum cukup untuk membantu
guru maupun peserta didik dalam menyelesaikan masalah terkait
dengan

materi-materi

yang

dibutuhkan

penggunaan

media

pembelajaran.
4. Lembar Validasi skala 1-2 di lakukan dengan berpedoman pada
pertanyaan dikotomi, di mana pertanyaan dikotomi merupakan
pertanyaan yang memberi responden jawaban “ya” atau “tidak”,
Sehingga mudah di analisis tetapi tidak dapat dianalisis dluar jawaban
ya atau tidak.
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5. Rumus skala Gutman digunakan pada lembar validasi yang skala
penilaian 1-2 dikarenakan rumus skala Gutman adalah rumus yang
menghitung jawaban responden dengan 2 jawaban alternatif .
6. Lembar validasi skala 1-3 digunakan untuk memberikan responden
memilih opsi lebih spesifik dikarenakan hanya ada skala 1-3,
kelemahannya yaitu adanya peluang responden memilih pilihan yang
netral
7. Media yang dikembangkan cukup besar karena menyesuaikan kelas
klasikal sehingga membutuhkan 2 orang dalam membawa media
tersebut.
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BAB V

REKOMENDASI

1. Berdasarkan

hasil

validasi

yang

telah

dilakukan

terkait

media

pembelajaran Rumah Permainan Couple Card pada Materi Sistem
Pernapasan Manusia kelas VIII SMP sudah relevan untuk diuji cobakan
sebagai media pembelajaran dalam proses penyampaian materi.
2. Media yang telah dikembangkan oleh peneliti diharapkan dapat diuji
cobakan dalam kegiatan pembelajaran pada proses penyampaian materi
khususnya materi sistem pernapasan manusia kelas VIII SMP.
3. Berdasarkan hasil validasi yang telah dilakukan oleh 4 validator
didapatkan hasil bahwa media yang dikembangkan layak untuk diuji
cobakan sebagai media pembelajaran.
4. Dikarenakan pada penelitian Research and Development ini hanya
ditentukan dalam 5 langkah/prosedur pengembangan, maka diperlukan
tahap uji coba kepada peserta didik untuk mengetahui pengaruh dari media
pembelajaran yang dikembangkan pada proses penyampaian materi sistem
pernapasan manusia kelas VIII SMP.
5. Sebagai evaluasi terhadap efektivitas penggunaan media pembelajaran
Rumah Permainan Couple Card, sebaiknya diadakan perbandingan setelah
penggunaan media dan sebelum menggunakan media Rumah Permainan
Couple Card pada Materi Sistem Pernapasan Manusia kelas VIII SMP.
Hal ini untuk melihat tingkat pengaruh dari media yang digunakan.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1
PROSEDUR PENGGUNAAN MEDIA
1. Guru menyiapkan media rumah permainan Couple Card (Kartu Pasangan), serta
kartu pertanyaan dan kartu jawaban
2. Media Rumah Permainan diletakkan di meja yang berukuran besar yang dapat
memuat media rumah permainan couple card
3. Guru membuka setiap sisi pada rumah permainan
4. Peserta didik dibagi dalam 3 kelompok di mana satu kelompok berisi 5-6 orang
5. Peserta didik diarahkan pada tiap sisi rumah permainan sesuai kelompok yang
ditentukan.
6. Guru membagi kartu soal pada kotak soal sesuai kelompok dan sesuai pertemuan,
serta menaruh kartu jawaban di tengah rumah (di bawah pohon).
7. Guru mengarahkan peserta didik untuk membaca terlebih dahulu petunjuk
permainan yang disiapkan pada tiap sisi rumah permainan.
8. Peserta didik memulai permainan Couple Card dalam Rumah Permainan
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Lampiran 2
PETUNJUK PERMAINAN
1. Berdirilah bersama teman kelompok pada sisi rumah yang sudah
ditentukan.
2. Ambillah soal pada kotak yang sudah disediakan oleh guru sesuai
kelompok.
3. Pikirkan jawaban dari soal yang telah diambil.
4. Pilihlah jawaban yang telah diletakkan di tengah rumah di bawah pohon.
5. Pasangkan pada sisi rumah sesuai dengan petunjuk kartu soal dan kartu
jawaban.
6. Pasangkan kartu dengan menancapkan kartu pada leretan kartu soal dan
kartu jawaban.
7. Presentasikan hasil kerja kelompok.
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LAMPIRAN 3
SILABUS PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan

: Sekolah Menengah Pertama

Kelas

: Vlll (8)

Mata Pelajaran

: IPA

Semester

: ll (2)

Kompetensi Inti

:
KI 1

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

KI 2

Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya
diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya.

KI 3

Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata

KI 4

Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai,
memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/teori
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Kompetensi Dasar
Kompetensi
Dasar
3.9
Menganalisis
sistem
pernapasan
pada manusia
dan
memahami
gangguan pada
sistem
pernapasan
serta
upaya
menjaga
kesehatan
sistem
pernapasan.

Materi pokok

Sistem
Pernapasan
Pada Manusia
 Struktur
dan fungsi
sistem
pernapasan
pada
manusia.
 Gangguan
pada sistem
pernapasan
manusia
 Upaya
menjaga
kesehatan
sistem
4.9
pernapasan
Menyajikan
pada
karya tentang
manusia.
upaya menjaga
kesehatan
sistem
pernapasan.

:

3.9
Menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan serta
upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan.

Kegiatan Pembelajaran

Indikator pencapaian
kompetensi

PENDAHULUAN
3.9.1
1. Guru mengucapkan salam
2. Guru mengecek
kehadiran
siswa dan memeriksa kesiapan
siswa
untuk
mengikuti 3.9.2
pelajaran
3. Guru memberikan apersepsi
dan motivasi.
4. Guru menyampaikan tujuan 3.9.3
pembelajaran

Mengidentifikasi
organ
yang
menusun
sistem
pernapasan manusia
Menjelaskan
tentang
alat
pernapasan
pada
manusia
Mengelompokkan
mekanisme
organ
pernapasan manusia
3.9.4 Menganalisis
KEGIATAN INTI
frekuensi
1. Eksplorasi
pernapasan
a. Guru
memberikan
manusia.
penjelasan singkat kepada 3.9.5 Menemukan
peserta didik mengenai
ganguan
sistem
materi sistem pernapasan
pernapasan manusia
b. Guru tanya jawab seputar
dan
cara
materi yang disampaikan
pencegahanya atau
c. Guru menjelaskan materi
menanggulanginya
yang belum
dipahami 4.9.1 Mengkomunikasikan
peserta didik.
upaya menjaga kesehatan
2. Elaborasi
sistem pernapasan manusia.
a. Guru membagi peserta
didik
menjadi
3

Penilaian
1. Penilaian
Proses
belajar
peserta
didik
2. Penilaian
terhadap
diskusi
3. Penilaian
melalui tes
kegiatan
media
pembelajar
an Rumah
Permainan
Couple
Card
4. Evaluasi
terhadap
tugas
rumah
(PR)

Tujuan Pembelajaran

Alokasi
waktu

3.9.1.1 Melalui kegiatan 3 x 40
diskusi
siswa menit
mampu
menyebutkan
macam-macam
organ
penyusun
sistem
pernapasan.
3.9.1.2 Melalui kegiatan
diskusi
siswa
mampu
menjelaskan
pengertian
dan
fungsi dari organ
penyusun sistem
pernapasan.
3.9.2.1 Melalui kegiatan
diskusi dan tanya
jawab
siswa
mampu
menjelaskan
pengertian sistem
pernapasan
manusia
3.9.2.2 Melalui kegiatan
Rumah

Sumber Belajar
 Kementerian
Pendidikan
Dan
Kebudayaan
Republik
Indonesia.
2017.
Ilmu
Pengetahuan
Alam Smp/Mts
Kelas
VIII
Semester
2.
Surakarta: Cv
Putra
Nugraha.
 Nurani,
Dhara., Wati,
Henny
Purnama.,
Rumiyati.
2017.
Ilmu
Pengetahuan
Alam
SMP/MTs
Kelas
VIII
Semester
2.
Klaten : PT
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b.

c.

d.

e.

f.

kelompok untuk bermain
dalam Rumah permainan
Couple Card.
Guru
mengatur posisi
perkelompok
untuk
bermain dengan media
Rumah Permainan yang
disiapkan
Guru menyampaikan
langkah-langkah
permainan yang akan
dimainkan
Kelompok
akan
dibagikan kartu pasangan
untuk dimainkan dalam
tiap sisi rumah sesuai
kelompok
Guru menyuruh peserta
didik untuk memikirkan
jawaban sesuai dengan
pertanyaan yang
ada
dalam rumah permainan
sesuai kelompok
Setelah
berdiskusi
bersama
teman
kelompok,
guru
mempersilahkan
untuk
mulai
memasangkan
kartu
sesuai
dengan
pasangannya di dalam
rumah permainan.

Permainan
Couple
Card
siswa
mampu
menyimpulkan
macam-macam
organ
penyusun
sistem
pernapasan serta
fungsinya.
3.9.3.1 Melalui kegiatan
tanya
jawab
siswa
mampu
menyebutkan
macam-macam
mekanisme
pernapasan
manusia
3.9.3.2 Melalui kegiatan
tanya
jawab
siswa
mampu
menjelaskan
pengertian
dari
jenis-jenis
mekanisme
pernapasan
3.9.4.1 Melalui kegiatan
praktikum siswa
mampu
menganalisis
frekuensi
pernapasan

Intan Pariwara
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g. Setelah
memasangkan
kartu sesuai pasangannya,
kelompok akan mulai
mendiskusikan
untuk
memaparkan
hasilnya
sesuai kelompok.
h. Guru mendamping untuk
mengarahkan
peserta
didik mempresentasikan
hasil
3. Konfirmasi
a. Guru dan peserta didik
lain
mengamati
dan
membenarkan jika ada
jawaban yang salah dari
hasil presentasi
kelompok.
b. Guru menanyakan apakah
ada materi yang belum
dipahami peserta didik.
PENUTUP
a. Guru
bersama-sama
dengan
siswa
menyimpulkan
hasil
pembelajaran yang telah
dilaksanakan
b. Guru melakukan refleksi
c. Guru memberikan tugas
untuk
pertemuan
berikutnya yaitu untuk

manusia
3.9.4.2 Melalui kegiatan
praktikum siswa
mampu
menganalisis
faktor
yang
mempengaruhi
pernapasan
manusia
3.9.4.3 Melalui kegiatan
Rumah
Permainan
Couple
Card
siswa
mampu
menyimpulkan
macam-macam
mekanisme
sistem
pernapasan dan
faktor
yang
mempengaruhi
dalam
sistem
pernapasan.
3.9.5.1 Melalui kegiatan
diskusi dan tanya
jawab
siswa
mampu
menjelasakan
gangguan pada
sistem
pernapasan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
114

membaca kembali materi
yang telah
di perlajari
terkait organ pernapasan
dan
mempersiapkan
materi
mekanisme
pernapasan manusia

manusia
3.9.5.2 Melalui kegiatan
diskusi dan tanya
jawab
siswa
mampu
mengetahui cara
pencegahan atau
menanggulangi
gangguan
pada
sistem
pernapasan.
3.9.5.3 Melalui kegiatan
Rumah
Permainan
Couple
Card
siswa
mampu
menyimpulkan
gangguangangguan dalam
sistem
pernapasan
dan
pencegahannya.
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4.9.1.1 Melalui
kegiatan
diskusi dan tanya
jawab
siswa
mampu
mengkomunikasi
kan upaya dalam
menjaga
kesehatan sistem
pernapasan
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LAMPIRAN 4
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

Satuan Pendidikan

: Sekolah Menengah Pertama

Mata Pelajaran

: IPA Terpadu

Kelas / Semester

: VIII / Genap

Tahun Pelajaran

: 2018/2019

Alokasi Waktu

: 3 pertemuan

Jumlah Jam

: 3 X 40 menit

A. Kompetensi Inti
KI 1Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
KI 2Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam
dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
KI 3Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan
kejadian tampak mata
KI 4Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah
abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan
mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber
lain yang sama dalam sudut pandang/teori
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B. Kompetensi Dasar, Indikator Pencapaian Kompotensi, Tujuan
Kompetensi Dasar (KD)
3.10 Menganalisis sistem pernapasan
pada manusia dan memahami
gangguan pada sistem pernapasan,
serta upaya menjaga kesehatan
sistem pernapasan.

4.9 Menyajikan karya tentang upaya
menjaga kesehatan sistem
pernapasan

Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
3.10.1 Mengidentifikasi
organ
yang
menusun sistem pernapasan manusia
3.10.2 Menjelaskan tentang alat pernapasan
pada manusia
3.10.3 Mengelompokkan mekanisme organ
pernapasan manusia
3.10.4 Menganalisis frekuensi pernapasan
manusia.
3.10.5 Menemukan
gangguan
sistem
pernapasan manusia dan
cara
pencegahanya
atau
menanggulanginya
4.9.1 Mengkomunikasikan upaya
menjaga kesehatan sistem
pernapasan manusia.

C. Tujuan Pembelajaran
Pertemuan 1

KD

Indikator Pencapaian

Tujuan

3.9

3.9.1 Mengidentifikasi
3.9.1.1 Melalui kegiatan diskusi
organ yang menyusun
siswa
mampu
sistem
pernapasan
menyebutkan
macammanusia
macam organ penyusun
sistem pernapasan.
3.9.1.2 Melalui kegiatan diskusi
siswa mampu menjelaskan
pengertian dan fungsi dari
organ penyusun sistem
pernapasan.
3.9.2 Menjelaskan tentang 3.9.2.1 Melalui kegiatan diskusi
alat pernapasan pada
dan tanya jawab siswa
manusia
mampu
menjelaskan
pengertian
sistem
pernapasan manusia
3.9.2.2 Melalui kegiatan Rumah
Permainan Couple Card
siswa
mampu
menyimpulkan
macammacam organ penyusun
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sistem pernapasan
fungsinya.

serta

Pertemuan 2
KD

Indikator Pencapaian

Tujuan

3.9

3.9.3 Mengelompokkan
3.9.3.1 Melalui kegiatan tanya
mekanisme
organ
jawab
siswa
mampu
pernapasan manusia
menyebutkan
macammacam
mekanisme
pernapasan manusia
3.9.3.2 Melalui kegiatan tanya
jawab
siswa
mampu
menjelaskan
pengertian
dari jenis-jenis mekanisme
pernapasan
3.9.4 Menganalisis
3.9.4.1 Melalui
kegiatan
frekuensi
pernapasan
praktikum siswa mampu
manusia
menganalisis
frekuensi
pernapasan manusia
3.9.4.2 Melalui
kegiatan
praktikum siswa mampu
menganalisis faktor yang
mempengaruhi pernapasan
manusia
3.9.4.3 Melalui kegiatan Rumah
Permainan Couple Card
siswa
mampu
menyimpulkan
macammacam mekanisme sistem
pernapasan
dan faktor
yang mempengaruhi dalam
sistem pernapasan.
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Pertemuan 3
KD

Indikator Pencapaian

3.9

3.9.5 Menemukan
ganguan 3.9.5.1 Melalui kegiatan diskusi
sistem
pernapasan
dan tanya jawab siswa
manusia
dan
cara
mampu
menjelasakan
pencegahanya
atau
gangguan pada sistem
menanggulanginya
pernapasan manusia
3.9.5.2 Melalui kegiatan diskusi
dan tanya jawab siswa
mampu mengetahui cara
pencegahan
atau
menanggulangi gangguan
pada sistem pernapasan.
3.9.5.3 Melalui kegiatan Rumah
Permainan Couple Card
siswa
mampu
menyimpulkan gangguangangguan dalam sistem
pernapasan
dan
pencegahannya.
4.9.1 Mengkomunikasikan
4.9.1.1 Melalui kegiatan diskusi
upaya
menjaga
dan tanya jawab siswa
kesehatan
sistem
mampu
pernapasan manusia.
mengkomunikasikan
upaya dalam menjaga
kesehatan
sistem
pernapasan

4.9

Tujuan

D. Materi Pmbelajaran
Materi pembelajaran reguler
Faktual :
Respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi dalam tubuh
makhluk hidup. Dalam proses respirasi memiliki tiga dasar:
1. Bernapas atau ventilasi paru-paru merupakan proses menghirup udara
(inhalasi) dan menghembuskan udara (ekhalasi) yang melibatkan
pertukaran udara antara atmosfer dangan alveolus paru-paru.
2. Pernapasan luar (eksternal) terjadinya pertukaran udara antara udara
dalam alveolus dengan darah dalam kapiler.
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3. Pernapasan dalam (Internal) adalah pertukaran udara antara darah
dalam kapiler dengan sel-sel tubuh.
Proses oksidasi zat makanan, yaitu glukosa, bertujuan untuk
menghasilkan energi.

Konseptual:
Alat-alat Pernapasan pada manusia terdiri dari rongga hidung,
faring (tekak), laring (pangkal tenggorokan), trakea (batang tenggorokan),
bronkus (cabang tenggorokan), dan pulmo (paru-paru). Pada proses
pernapasan terjadi 2 proses yaitu inspirasi dan ekspirasi. Proses inspirasi
dan ekspirasi diatur oleh otot-otot diafragma dan otot antartulang rusuk.
Pernapasan pada manusia dibedakan menjadi 2 yaitu pernapasan dada dan
pernapasan perut.
Prosedural:
Gangguan

pada

sistem

pernapasan

manusia

dan

cara

pencegahannya
Pertemuan ke-2
Proses pernapasan pada manusia dibedakan menjadi 2 yaitu proses
inspirasi dan proses ekspirasi. Proses inspirasi dan ekspirasi diatur oleh
otot-otot diafragma dan otot-otot antar tulang rusuk. Pernapsan akibat
kontraksi otot diafragma disebut pernapsan perut dan pernapasan akibat
kontaksi otot-otor antar tulang rusuk disebut pernapsan dada. Frekuensi
pernapasan manusia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: umur,
jenis kelamin, kegiatan tubuh, posisi tubuh, dan suhu tubuh. Volume udara
yang digunakan dalam proses pernapasan manusia dibedakan dalam
beberapa macam, a.l: volume tidal (500ml), volume cadangan inspirasi
(1500ml), volume cadangan ekspirasi (1500ml), volume residu (1000ml),
kapasitas vital paru-paru (3500ml), kapasitas total paru-paru (4500ml).
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Pertemuan ke 3
Gangguan pada sistem pernapasan manusia di akibatkan adanya infeksi
virus, bakteri, atau jamur. Pada sistem pernapasan bagian atas penyakit
tersebut meliputi infeksi pada hidung (influenza), faring (faringitis) dan
laring (laringtis). Pada pernapasan bagian bawah menginfeksi pada trakea,
brokus, dan alveolus jenis penyakitnya antara lain: pneumonia,
tuberkulosis, asma, kanker paru-paru, dan bronkitis.
1. Materi pembelajaran pengayaan
Menampilkan gambar sistem pernapasan, siswa menujukan alat
sistem pernapsan manusia dan menjelaskan fungsi masing masing.
2. Materi pembelajaran remidial
Siswa dapat menjelaskan cara hidup sehat agar sistem pernapasan
dapat terjaga.

E. Metode Pembelajaran
1) Model

: Kooperatif Learning tipe Make a Match

2) Metode

: Diskusi, tanya jawab, praktikum, penugasan, Couple Card

(kartu pasangan)
F. Media Pembelajaran
1) Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD),
2) PPT/Power Point,
3) LCD,
4) Laptop,
5) Couple Card (Kartu pasangan)
6) Papan Tulis,
7) Spidol
G. Sumber Pustaka:
1. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2017. Ilmu Pengetahuan Alam Smp/Mts Kelas VIII Semester 2.
Surakarta: Cv Putra Nugraha.
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2. Nurani, Dhara., Wati, Henny Purnama., Rumiyati. 2017. Ilmu
Pengetahuan Alam SMP/MTs Kelas VIII Semester 2. Klaten : PT
Intan Pariwara
H. Langkah-langkah Pembelajaran
Pertemuan 1
Kegiatan

Rincian Kegiatan

Waktu

Pendahuluan

1. Guru mengucapkan salam
2. Guru mengecek kehadiran siswa dan

10 menit

memeriksa kesiapan siswa untuk mengikuti
pelajaran

3. Guru memberikan pertanyaan:



Apersepsi:
- Coba kalian semua berdiri, nah sekarang
coba kalian menahan napas selama 1
menit dengan menutup hidung kalian.
“kira-kira apa yang kalian rasakan?”
- Selanjutnya guru meminta siswa untuk
menutup mulut selama satu menit.
- Setelah itu guru bertanya kepada siswa
“apa yang kalian rasakan kalau
sebaliknya
mulut yang
tertutup?”
Apakah kalian bisa bernapas?
- Guru
meminta
siswa
untuk
merentangkan tangan. Lalu menghirup
udara dan melepaskannya.
- Setelah itu guru bertanya “apa yang
kalian rasakan ketika kalian menghirup
udara dan melepaskannya? Apakah
terjadi sebuah proses bernapas?

Motivasi:

- Mengaitkan
memberikan
lingkungan.

dengan
lingkungan,
arahan
untuk menjaga

4. Menyampaikan tujuan pembelajaran:
Siswa dapat menyebutkan pengertian sistem
pernapasan manusia, organ-organ pernapasan
pada manusia dan juga mekanisme
pernapasan manusia.
5. Guru menyampaikan materi Organ-organ
pada sistem pernapasan manusia
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Kegiatan inti

1. Eksplorasi
60 menit
a. Guru memberikan penjelasan singkat
kepada
peserta
didik
mengenai
pengertian sistem pernapasan dan organorgan yang termasuk dalam sistem
pernapasan.
b. Guru memberikan kesempatan kepada
peserta didik untuk mencari materi dari
berbagai sumber/literatur
c. Guru bertanya apakah ada materi yang
belum dipahami peserta didik.
2. Elaborasi
a. Guru membagi peserta didik menjadi 3
kelompok untuk bermain dalam Rumah
permainan Couple Card.
b. Guru mengatur posisi kelompok untuk
bermain pada sisi media Rumah
Permainan yang disiapkan
c. Guru menyampaikan langkah-langkah
permainan yang akan dimainkan
d. Kelompok
akan
dibagikan
kartu
pasangan untuk dimainkan dalam tiap sisi
rumah sesuai kelompok
e. Guru menyuruh peserta didik untuk
memikirkan
jawaban sesuai dengan
pertanyaan yang ada dalam rumah
permainan sesuai kelompok
f. Setelah berdiskusi
bersama teman
kelompok, guru mempersilahkan untuk
mulai memasangkan kartu sesuai dengan
pasangannya di dalam rumah permainan.
g. Setelah
memasangkan kartu sesuai
pasangannya, kelompok akan mulai
mendiskusikan
untuk
memaparkan
hasilnya sesuai kelompok.
h. Guru mendamping untuk mengarahkan
peserta didik mempresentasikan hasil.
3. Konfirmasi
a. Guru dan peserta didik lain mengamati
dan membenarkan jika ada jawaban yang
salah dari hasil presentasi kelompok.
b. Guru menanyakan apakah ada materi
yang belum dipahami peserta didik.

Penutup

a. Guru bersama-sama dengan siswa
10
menyimpulkan hasil pembelajaran yang
Menit
telah dilaksanakan
b. Guru melakukan refleksi
c. Guru
memberikan
tugas
untuk
pertemuan
berikutnya
yaitu untuk
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membaca kembali materi yang telah di
perlajari terkait organ pernapasan dan
mempersiapkan materi
mekanisme
pernapasan manusia.

Pertemuan 2
Kegiatan

Rincian Kegiatan

Waktu

Pendahuluan

1. Guru mengucapkan salam
10 Menit
2. Guru mengecek kehadiran siswa
dan
memeriksa kesiapan siswa untuk mengikuti
pelajaran
3. Guru mereview materi sebelumnya.
4. Guru memberikan:
Pertanyaan apersepsi dan motivasi
Bagaimanakah
mekanisme
pernapasan dan frekuensi pernapasan
yang kalian ketahui?
5. Menyampaikan tujuan pembelajaran:
Siswa dapat
menjelaskan
mekanisme
pernapasan pada manusia dan mampu
melakukan praktikum terkait
frekuensi
pernapasan.
6. Guru menyampaikan materi Mekanisme
sistem pernapasan manusia

Kegiatan inti

1. Eksplorasi
60 menit
a. Guru memberikan penjelasan singkat
kepada
peserta didik
mengenai
mekanisme sistem pernapasan
dan
frekuensi pernapasan.
b. Guru memberikan kesempatan kepada
peserta didik untuk mencari materi dari
berbagai sumber/literatur
c. Guru bertanya apakah ada materi yang
belum dipahami peserta didik.
d. Guru menyampaikan praktikum yang
akan dilakukan
2. Elaborasi
a. Guru membagi peserta didik dalam 3
kelompok.
b. Guru membagikan LKS untuk diisikan
selama melakukan praktikum
c. Setelah
praktikum,
guru
akan
memberikan kesempatan kepada setiap
kelompok untuk
mempresentasikan
hasil
d. Guru mendampingi peserta
didik
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selama
presentasi
untuk
mengkonfirmasi
hasil
yang
disampaikan peserta didik.
e. Setelah melakukan praktikum guru
menyampaikan bahwa peserta didik
akan bermaian dengan media rumah
permainan, untuk mendalami materi
yang disampaikan
f. Guru membagi peserta didik menjadi 3
kelompok untuk bermain dalam Rumah
permainan Couple Card.
g. Guru mengatur posisi kelompok untuk
bermain pada sisi media Rumah
Permainan yang disiapkan
h. Guru menyampaikan langkah-langkah
permainan yang akan dimainkan
i. Kelompok akan dibagikan kartu
pasangan untuk dimainkan dalam tiap
sisi rumah sesuai kelompok
j. Guru menyuruh peserta didik untuk
memikirkan jawaban sesuai dengan
pertanyaan yang ada dalam rumah
permainan sesuai kelompok
k. Setelah berdiskusi bersama teman
kelompok, guru mempersilahkan untuk
mulai memasangkan kartu sesuai
dengan pasangannya di dalam rumah
permainan.
l. Setelah memasangkan kartu sesuai
pasangannya, kelompok akan mulai
mendiskusikan untuk memaparkan
hasilnya sesuai kelompok.
m. Guru mendamping untuk mengarahkan
peserta didik mempresentasikan hasil.
3. Konfirmasi
a. Guru dan peserta didik lain mengamati
dan membenarkan jika ada jawaban
yang salah dari hasil presentasi
kelompok
b. Guru menanyakan apakah ada materi
yang belum dipahami peserta didik.
Penutup

a. Guru bersama-sama dengan siswa 10 Menit
menyimpulkan hasil pembelajaran yang
telah dilaksanakan
b. Guru melakukan refleksi
c. Guru
memberikan
tugas
untuk
pertemuan berikutnya
yaitu
untuk
membaca kembali materi yang telah di
perlajari terkait organ pernapasan dan
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mempersiapkan materi gangguan dan
pencegahan pada sistem pernapasan.

Pertemuan 3
Kegiatan

Rincian Kegiatan

Waktu

Pendahuluan

1. Guru mengucapkan salam
10 Menit
2. Guru mengecek kehadiran
siswa dan
memeriksa kesiapan siswa untuk mengikuti
pelajaran
3. Guru mereview materi sebelumnya.
4. Guru memberikan:
Pertanyaan apersepsi dan motivasi
“Apakah merokok berbahaya bagi kesehatan??”
5. Menyampaikan tujuan pembelajaran:
Siswa dapat menjelaskan gangguan dan cara
pencegahannya pada sistem pernapasan
6. Guru
menyampaikan
materi
terkait
Gangguan pada sistem pernapasan manusia

Kegiatan inti

1. Eksplorasi
a. Guru memberikan

penjelasan singkat
kepada peserta
didik
mengenai
gangguan yang biasa terjadi dalam
sistem pernapasan.
b. Guru memberikan kesempatan kepada
peserta didik untuk mencari materi dari
berbagai sumber/literatur
c. Guru bertanya apakah ada materi yang
belum dipahami peserta didik
2. Elaborasi
a. Guru membagi peserta didik dalam 3
kelompok.
b. Guru mengatur posisi kelompok untuk
bermain pada sisi media Rumah
Permainan yang disiapkan
c. Guru menyampaikan langkah-langkah
permainan yang akan dimainkan
d. Kelompok akan
dibagikan kartu
pasangan untuk dimainkan dalam tiap
sisi rumah sesuai kelompok
e. Guru menyuruh peserta didik untuk
memikirkan
jawaban sesuai dengan
pertanyaan yang ada dalam rumah
permainan sesuai kelompok
f. Setelah berdiskusi
bersama teman
kelompok, guru mempersilahkan untuk

60 menit
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Penutup

mulai
memasangkan kartu
sesuai
dengan pasangannya di dalam rumah
permainan.
g. Setelah
memasangkan kartu sesuai
pasangannya, kelompok akan mulai
mendiskusikan
untuk memaparkan
hasilnya sesuai kelompok
h. Guru mendamping untuk mengarahkan
peserta didik mempresentasikan hasil.
3. Konfirmasi
a. Guru dan peserta didik lain mengamati
dan membenarkan jika ada jawaban
yang salah dari hasil presentasi
kelompok.
b. Guru menanyakan apakah ada materi
yang belum dipahami peserta didik.
a. Guru bersama-sama dengan
siswa 10 Menit
menyimpulkan hasil pembelajaran yang
telah dilaksanakan
b. Guru melakukan refleksi
c. Guru
memberikan tugas membuat
kliping cara pencegahan terkait dengan
gangguan sistem pernapasan.

I. Penilaian
1. Penilaian Praktikum ( Diskusi Kelompok)
2. Penilaian tes kegiatan media pembelajaran Rumah Permainan
Couple Card
3. Penilaian Tugas Rumah (PR)
J. Lampiran
1. Kartu soal dan jawaban untuk penunjang kegiatan belajar melalui
media permainan Rumah Couple Card
2. Lembar Praktikum kegiatan siswa
3. Materi sistem pernapasan
4. Gambar kartu soal dan jawaban sistem pernapasan pada manusia
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LAMPIRAN
SOAL KARTU PASANGAN
PERTEMUAN 1
Kartu Soal
Respirasi

Kartu Jawaban

Ranah Kognitif

Menghirup oksigen dari udara serta

C1

mengeluarkan karbon

dioksida dan

uap air.
Organ-organ yang terlibat dalam sistem

Rongga hidung, faring (tekak), laring

pernapasan (Respirasi) pada manusia.

(pangkal tenggorokan), trakea (batang

C2

tenggorokan), bronkus (cabang batang
tenggorokan), dan paru-paru
Proses pernapasan yang terjadi di Organ

Manusia

hidung

udara yang masuk akan disaring oleh
rambut-rambut halus dan selaput lendir.

menghirup udara. Kemudian

C4

Sehingga udara yang masuk ke dalam
paru-paru dalam keadaan bersih.

Fungsi Faring

Meneruskan oksigen

yang

masuk

C2

menuju pangkal tenggorokan dan juga
sebagai saluran makanan
Cara kerja Katup Epiglotis

Pada saat menelan makanan maka

C2

saluran udara akan ditutup, sedangkan
pada saat menghirup udara, saluran
makanan akan ditutup.
Cara kerja silia pada dinding trakea

Menyaring benda-benda asing yang

C2

masuk ke dalam saluran pernapasan.
Sehingga kotoran atau debu yang
masuk akan didorong ke atas dan
dikeluarkan melalui mulut

dengan

mekanisme batuk.
Bagaimanakah mekanisme kerja kelenjar

manusia

menghirup

udara,

udara

mukosa?

tersebut akan masuk mulai dari rongga

C4
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hidung yang kemudian akan disaring
dengan menangkap kotoran-kotoran
halus yang masuk bersamaan dengan
udara sehingga udara yang masuk
menjadi lebih bersih.
Bagaimanakah peranan bronkiolus dalam

Menghubungkan

mekanisme sistem pernapasan manusia?

alveolus dan

bronkus

dengan

C4

mengatur banyaknya

udara yang dikirimkan ke paru-paru
melalui mekanisme dilatasi (melebar)
dan konstriksi (menyempit).
Fungsi Bronkus

Menyaring,

menghangatkan,dan

melembapkan

udara

C2

serta

menyalurkan udara menuju paru-paru.
Pada ujung bronkus terdapat gelembung-

Alveolus

C4

Proses terjadinya pertukaran gas di

Terjadi dengan mekanisme difusi yaitu

C2

alveolus

perpindahan suatu zat melalui sebuah

gelembung kecil berisi udara dimana
pada gelembung tersebut terjadi proses
pertukaran

gas

oksigen

dan

karbondioksida

selaput
kemudian

atau

dinding.

diserap

oleh

Oksigen
pembuluh

darah kapiler yang kemudian ditukar
dengan gas karbondioksida. Gas sisa
berupa CO2 akan dikeluarkan dari
tubuh melalui hidung.
Paru-paru merupakan organ yang paling

Karena mempunyai 3 lobus pada

besar yang terdapat dalam sistem

sebelah kanan dan memiliki 2 lobus

pernapasan dimana terletak pada rongga

pada sebelah kiri.

dada manusia. Paru-paru sebelah kanan

C4
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lebih besar dibandingkan paru-paru
sebelah kiri. Mengapa demikian?
Tempat terjadinya pertukaran gas

C2

Fungsi dari tanda X yaitu
Pleura

Struktur

yang

berfungsi

untuk

C2

melindungi paru-paru dari gesekan
saat mengembang dan mengempis
Mengapa trakea selalu dalam keadaan

Tersusun atas tulang-tulang rawan

terbuka?

yang selalu dalam keadaan terbuka
untuk

mendukung

C4

kegiatan

pernapasan. Didalamnya terdapat selsel epitel dengan rambut getar yang
berfungsi mengeluarkan kotoran yang
masuk bersama udara pernapasan.

PERTEMUAN 2
Kartu Soal

Kartu Jawaban

Ranah Kognitif

Proses pertukaran gas yang terjadi pada

Pertukaran antara oksigen dan karbon

pernapasan luar

dioksida yang terjadi antara udara dan

C2

darah. Dalam paru-paru akan terjadi
pertukaran gas yaitu

karbondioksida

meninggalkan

dan

darah

oksigen

kemudian masuk ke dalam darah
melalui difusi.
Proses pertukaran gas yang terjadi pada

Darah akan akan masuk ke jaringan

pernapasan dalam

tubuh.

Kemudian

oksigen

akan

C2
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melepaskan

ikatannya

dengan

hemoglobin dan berdifusi masuk ke
cairan jaringan tubuh.
Jelaskan fase inspirasi dan ekspirasi
dalam pernapasan manusia

a. Rongga dada membesar
otot

antar

berkontraksi

karena

tulang
dan

C2

rusuk
diafragma

mendatar.
b. Rongga dada mengecil karena
otot antar tulang rusuk relaksasi
dan diafragma

melengkung ke

atas.
Mengapa frekuensi pernapasan anak-anak Karena adanya kebutuhan
lebih banyak daripada orang dewasa?

oksigen

C4

yang berbeda. Misalnya pada proses
pertumbuhan.

Saat proses inspirasi dan ekspirasi, paru-

Karena terdapat 2 lapis selaput

paru dapat mengembang dan mengempis.

pembungkus yang disebut pleura. Di

Peristiwa tersebut memungkinkan paru-

dalam pleura terdapat cairan limfa

paru bergesekan dengan tulang rusuk

yang berfungsi melindungi organ

maupun organ lain. Akan tetapi, paru-

terbesar dalam sistem pernapasan dari

paru tidak terluka walaupun mengalami

gesekan ketika mengembang dan

gesekan. Mengapa demikian?

mengempis.

Mengapa kapasitas paru-paru laki-laki

Karena dilihat dari aktivitas yang

lebih besar daripada kapasitas paru-paru

dilakukan sehingga semakin berat

perempuan?

aktivitas yang dilakukan maka akan
semakin banyak oksigen yang
dibutuhkan. Selain itu juga
dipengaruhi oleh perbedaan kekuatan
otot, jumlah hemoglobin, dan
permukaan tubuh.

C4

C4
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Pernapasanyangmelibatkanotot

Pernapasan Dada

C1

Pernapasan yang mekanismenya

C2

antartulang rusuk
Pernapasan Perut

melibatkan aktivitas otot-otot
diafragma yang membatasi rongga
perut dan rongga dada.

Udara yang masih terdapat di dalam

Volume Residu

C1

Hal-hal yang mempengaruhi frekuensi

Umur, jenis kelamin, suhu tubuh,

C2

pernapasan

posisi tubuh, kegiatan tubuh,

paru-paru setelah mengeluarkan udara
kuat-kuat.

PERTEMUAN 3
Kartu Soal

Kartu Jawaban

Ranah Kognitif

Angga adalah pasien di salah satu

Asma merupakan salah satu penyakit

Rumah Sakit yang menderita gangguan

yang menyerang sistem

pada saluran pernapasan. Angga sering

manusia.

mengalami sesak napas, batuk dan dada

dikarenakan

sesak. Berdasarkan gejala

Asma

pernapasan

dapat

adanya

terjadi

penyempitan

tersebut, saluran pernapasan dalam paru-paru.

Apakah penyakit yang diderita oleh

Asma dapat disebabkan oleh alergen

angga dan apa penyebabnya?

yang masuk ke tubuh.

Bagaimanakah alergen dapat
timbulnya penyakit asma?

C4

memicu asap rokok, debu, dan rambut halus
yang masuk ke tubuh akan memicu
sistem imun dalam tubuh
memproduksi prostaglandin dan
histamin. Kedua senyawa tersebut
mengakibatkan terjadinya
penyempitan saluran pernapasan.

C2
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Apa saja pencegahan yang dapat
dilakukan untuk menghindari

Menghindari pemicu masuknya

terkena alergen dan menjaga kebersihan udara

penyakit asma?

lingkungan.

Peradangan yang terjadi pada paru-paru

Disebut pneumonia yaitu suatu

khusunya

pada

bagian

C3

C2

alveolus, peradangan pada paru-paru, khusunya

merupakan salah satu gangguan sistem

pada alveolus, yang disebabkan oleh

pernapasan. Apa nama dari ganguan

bakteri, virus, atau jamur. Akibat

tersebut jelaskan?

peradangan tersebut alveolus dipenuhi
nanah,lendir, cairan lainnya, sehingga
oksigen sulit mencapai aliran darah.

Seorang

pemudaasalKotaB

mengalami

TBC

C2

Karena sebagai bentuk refleks cara

C4

gejala seperti kelelahan,

kehilangan

berat

badan,

sering

berkeringat di malam hari, dada terasa
sakit,

batuk

yang

dahak/darah, serta

mengeluarkan
napas

pendek.

Berdasarkan pernyataan diatas, penyakit
apakah yang sedang diderita Pemuda
tersebut.......
Gejala umum adanya gangguan pada
saluran

pernapasan

adalah

batuk. melindungi paru-paru terhadap zat-zat

Mengapa demikian, jelaskan?

yang mengganggu. Jika saluran
pernapasan berisi lendir, mekanisme
tersebut akan membersihkan saluran
tersebut sehingga akan lebih mudah
bernapas.

Suatu

keadaan

dimana

hidung Influenza. Cara mengatasinya yaitu

tersumbat, beringus, dan bersin-bersin

dengan menjaga kesehatan misalnya

merupakan ciri dari orang yang

mengkonsumsi makanan bergizi,

terserang

gangguan

pada

sistem istirahat, tidur yang cukup dan

C3
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pernapasan, gangguan apakah iu, dan

mengkonsumsi obat flu yang

bagaimana mengatasinya?

disarankan oleh dokter.

Contoh langkah yang dapat dilakukan Berolahraga teratur, mengatur pola
dalam kehidupan sehari-hari untuk

hidup yang baik, makan makanan

mencegah terjadinya gangguan sistem

bergizi, menghindari rokok.

pernapasan.

C3
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PRAKTIKUM
(PERTEMUAN 2)
Nama Anggota Kelompok :
1. ………………..
2. ………………..
3. …………………
4. ………………
5. ………………
6. ………………..
A. Judul
Menghitung Frekuensi Pernapasan
B. Tujuan
Untuk menghitung frekuensi pernapasan dan mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi frekuensi pernapasan.
C. Alat dan Bahan
·

Stopwatch/ jam

·

Kertas

·

Bolpoint

·

Probandus/manusia

D. Prosedur
1. Membentuk kelompok yang terdiri dari 6 orang satu kelompok
2. Menentukan 1 orang dalam kelompok yang akan melakukan aktivitas seperti
santai, berlari kecil, dan naik turun tangga.
3. Dari perwakilan kelompok tersebut, diberikan waktu yang bersamaan untuk
melakukan hal – hal berikut.


Orang 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 melakukan 3 kegiatan seperti keadaan santai atau
istirahat, berlari kecil selama 2 menit, dan naik turun tangga selama 2



menit.
4. Setelah ketiga perlakuan di atas, menghitung frekuensi pernapasan nya setiap
menit dan mencatat hasil nya pada tabel.
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5. Jawablah pertanyaan yang diberikan!
E. Hasil Pengamatan
No

Nama

Jenis

orang

kelamin

Kegiatan

Frekuensi
pernapasan
permenit

1

Santai, lari kecil, naik
turun tangga

2

Santai, lari kecil, naik
turun tangga

3

Santai, lari kecil, naik
turun tangga

4

Santai, lari kecil, naik
turun tangga

5

Santai, lari kecil, naik
turun tangga

6

Santai, lari kecil, naik
turun tangga

F. Pertanyaan
1. Dari kegiatan yang dilakukan manakah kegiatan yang memiliki frekuensi
pernapasan lebih tinggi? Mengapa?
2. Dari kegiatan yang dilakukan manakah kegiatan yang memiliki frekuensi
pernapasan paling rendah? Mengapa?
3. Apakah jenis kelamin dapat mempengaruhi frekuensi seseorang? Jelaskan
jawaban anda!
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LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN PRAKTIKUM
(PSIKOMOTORIK)
No

Aspek yang dinilai

Tingkat kemampuan
1

1

Menyiapkan alat dan bahan

2

Melakukan langkah kerja

3

Melengkapi tabel

4

Menyimpulkan hasil pengamatan

5

Mempresentasikan hasil pengamatan

2

3

Jumlah skor yang diperoleh
Keterangan : (1): kurang (2): cukup (3): baik (4): baik sekali
RUBRIK PENILAIAN
No
1

Aspek yang dinilai

Kriteria

Skor

Menyiapkan alat dan

Baik (B)

3

bahan

Indikator
Menyiapkan seluruh alat dan bahan yang
diperlukan

Cukup (C)

2

Menyiapkan sebagian alat dan bahan yang
diperlukan

Kurang (K)

1

Tidak menyiapkan seluruh alat dan bahan
yang diperlukan

2

Melakukan pengamatan

Baik (B)

3

Melakukan pengamatan dengan prosedur
yang benar

Cukup (C)

2

Melakukan pengamatan dengan prosedur
yang kurang tepat

Kurang (K)

1

Tidak mampu melakukan pengamatan
dengan benar
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3

Melengkapi

tabel

Baik (B)

3

pengamatan

Menulis isian tabel dengan benar dan
lengkap

Cukup (C)

2

Menulis isian tabel dengan benar tapi kurang
lengkap

Kurang (K)

1

Tidak menulis isian tabel atau menulis
namun kurang lengkap dan tidak benar

4

Menyimpulkan

hasil

Baik (B)

3

pengamatan

Mampu menulis

dan

mengelompokkan

Mampu menuliskan dan

mengelompokkan

dengan benar
Cukup (C)

2

tetapi kurang benar
Kurang (K)

1

Tidak

mampu

menuliskan

dan

mengelompokkan dengan benar
5

Mempresentasikan

hasil

Baik (B)

3

pengamatan

Mampu

mempresentasikan

hasil

pengamatan dengan benar, bahasa mudah
dimengerti dan disampaikan secara percaya
diri
Cukup (C)

2

Mampu

mempresentasikan

hasil

pengamatan dengan benar, bahasa mudah
dimengerti, dan disampaikan kurang percaya
diri
Kurang (K)

1

Mampu

mempresentasikan

hasil

pengamatan dengan kurang benar, bahasa
sulit dimengerti dan disampaikan tidak
percaya diri.
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LEMBAR EVALUASI PEMBELAJARAN RUMAH PERMAINAN
COUPLE CARD (KARTU PASANGAN)
No
1

Aspek Yang Dinilai

Kriteria

Penguasaan materi ketika percobaan / melakukan

1

2

3

4

permainan.
2

Kekompakan selama permainan

3

Kemampuan

pemecahan

masalah

(problem

solving).
4

Kritis dalam menilai hasil diskusi kelompoknya.

5

Tanggungjawab kelompok akan tugas yang harus
dikerjakan bersama.

RUBRIK EVALUASI PEMBELAJARAN MEDIA RUMAH PERMAINAN
COUPLE CARD
No

Aspek yang dinilai

Kriteria
4 3

1 Penguasaan materi ketika percobaan /

melakukan

permainan.
Keterangan Skor:
4= Jika praktikan menguasai materi, mampu
menerapkan

materi

dalam

percobaan/permainan,

melakukan prosedur permainan dengan benar, dan
mampu menjawab pertanyaan yang diajukan sesuai
materi dan hasil
3= Hanya 3 indikator yang terpenuhi
2= Hanya 2 indikator yang terpenuhi
1= Hanya 1 indikator yang terpenuhi
2 Kekompakan selama permainan
Keterangan Skor:
4= Jika praktikan

mampu

bekerja sama dengan

2

1
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rekannya, terjalin komunikasi yang baik, seluruh
anggota kelompok menunjukkan hasil kerjanya dengan
baik, dan kompak untuk menyelesaikan permainan
sampai selesai.
3= Hanya 3 indikator yang terpenuhi
2= Hanya 2 indikator yang terpenuhi
1= Hanya 1 indikator yang terpenuhi
3

Kemampuan pemecahan masalah (problem solving).
Keterangan Skor:
4= Jika praktikan mampu memecahkan masalah dengan
baik, mampu menemukan solusi untuk menjawab
permasalahan, solusi dapat diterima secara logis, dan
saling memberikan masukan untuk pemecahan masalah.
3= Hanya 3 indikator yang terpenuhi
2= Hanya 2 indikator yang terpenuhi.
1= Hanya 1 indikator yang terpenuhi

4

Kritis dalam menilai hasil diskusi kelompoknya.
Keterangan Skor:
4= Jika praktikan mampu kritis menilai diri sendiri,
kritis dalam menilai kinerja teman kelompoknya, saling
menguatkan satu sama lain, dan saling terbuka terhadap
satu dengan yang lain.
3= Hanya 3 indikator yang terpenuhi
2= Hanya 2 indikator yang terpenuhi.
1= Hanya 1 indikator yang terpenuhi.

5

Tanggungjawab kelompok akan tugas yang harus
dikerjakan bersama.
Keterangan Skor:
4= Jika praktikan mampu mengerjakan bagian tugasnya
dengan benar, jujur dalam mengerjakan tugas, saling
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membantu kesulitan yang dihadapi dalam kelompok,
dan saling memberikan masukan terhadap tugas yang
dikerjakan.
3= Hanya 3 indikator yang terpenuhi
2= Hanya 2 indikator yang terpenuhi.
1= Hanya 1 indikator yang terpenuhi.
Skor Maksimal=…….

Nilai=………

Catatan:
Petunjuk Penskoran :
Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus :

Contoh :
Skor diperoleh 14, skor tertinggi 4 x 5 pernyataan = 20, maka skor akhir :

Peserta didik memperoleh nilai :
Sangat Baik

: apabila memperoleh skor 3,20 – 4,00 (80 – 100)

Baik

: apabila memperoleh skor 2,80 – 3,19 (70 – 79)

Cukup

: apabila memperoleh skor 2.40 – 2,79 (60 – 69)

Kurang

: apabila memperoleh skor kurang 2.40 (kurang dari 60%)
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MATERI
SISTEM PERNAPASAN MANUSIA

“Setiap saat manusia menghirup dan mengembuskan udara. Tahukah kamu
apa fungsi udara bagi manusia? Apakah semua jenis gas yang terdapat di
udara diperlukan oleh manusia? Bagaimanakah mekanisme pertukaran
udara di dalam tubuh manusia? Untuk mengetahui jawabannya, ayo kita
pelajari materi ini dengan bersemangat!”
A. Struktur Dan Fungsi Sistem Pernapasan Manusia
Faktanya, manusia normal mampu bernapas sekitar 17 ribu kali dalam
sehari. Pengertian dari respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi
di dalam tubuh makhluk hidup. Proses dasar yang terjadi dalam respirasi
antara lain yaitu:
1. Bernapas, dapat juga disebut dengan ventilasi paru-paru merupakan
proses menghirup udara (inhalasi) dan mengembuskan udara
(ekhalasi), pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus pada
paru-paru manusia.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
144

2. Respirasi eksternal (luar), merupakan pertukaran gas-gas antara
alveolus paru-paru dengan darah dalam pembuluh kapiler paru-paru.
Darah dalam pembuluh kapiler mengikat oksigen (O2) dari alveolus
dan melepaskan karbon dioksida (CO2) menuju alveolus.
3. Respirasi internal (dalam), merupakan pertukaran gas-gas antara darah
di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan
tubuh. Darah mengikat O2 dan melepaskan CO2.
4. Respirasi seluler, merupakan proses metabolisme tubuh yang
membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi berupa ATP serta
menghasilkan karbondioksida sebagai sisa metabolisme.
1. Organ Pernapasan Berserta Fungsinya
a. Rongga Hidung ( Cavum nasialis)
Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan
dengan udara luar. Bagian-bagian hidung terdiri dari:
1) Rambut-rambut hidung, untuk menyaring partikel debu dan
kotoran yang masuk bersama dengan udara.
2) Selaput lendir, sebagai perangkap benda asing yang masuk
terhirup saat bernapas, misalnya debu, virus, dan bakteri.
3) Konka, memiliki banyak kapiler darah yang berfungsi
menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu
tubuh atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru.
4) Sinus, rongga di dalam hidung.
5) Tulang rawan, memberi bentuk hidung.
6) Septum, pemisah antara rongga hidung kanan dan kiri.
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b. Tekak (Faring)
Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang
rongga hidung hingga rongga mulut dan diatas laring. Dinding faring
tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa.
Kontraksi dari otot rangka juga berperan penting dalam proses
pencernaan. Fungsi faring untuk jalur masuknya udara dan makanan,
ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berperan dalam
kekebalan tubuh untuk melawan benda asing.
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c. Laring (Pangkal Tenggorokan)
Laring atau ruang suara sebagai organ yang menghubungkan faring
dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis yaitu katup tulang
rawan yang berbentuk seperti daun dilapisi oleh sel-sel epitel berfungsi
untuk menutup laring sewaktu menelan makanan maupun ketika
minum, sedangkan pita suara untuk menghasilkan gelombang suara
tergantung dengan tegangannya.
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d. Batang Tenggorokan (Trakea)
Batang tenggorokan atau trakea merupakan saluran pernapasan yang
memanjang dari pangkal rongga mulut sampai ke rongga dada.
Panjang trakea orang dewasa sekitar 10-12 cm dengan diameter 2 cm.
Trakea menghubungkan laring dengan yang tersusun atas tulang
rawan, di dalamnya terdapat sel-sel epitel dengan rambut getar yang
berfungsi

mengeluarkan kotoran yang

masuk bersama udara

pernapasan.

e. Cabang Batang Tenggorokan (Bronkus)
Bronkus merupakan cabang dari trakea yang menghubungkan
trakea dengan bronkiolus. Batang tenggorokan bercabang ke kanan dan
ke kiri, tiap-tiap cabang bermuara di paru-paru. Panjang batang
tenggorokan kurang lebih 5 cm dengan diameter 11-13 mm. Bronkus
kemudian bercabang lagi sebanyak 20-25 percabangan membentuk
bronkiolus. Pada bagian ujung setiap cabang bronkiolus terdapat
gelembung-gelembung

udara

yang

disebut

alveolus.

Bronkiolus dan alveolus terdapat di dalam paru-paru.

Bronkus,
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f. Paru-paru
Paru-paru terletak di dalam rongga dada dan terdiri atas dua bagian
yaitu paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Paru-paru kanan memiliki 3
lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Pada bagian luar
paru-paru terdapat dua lapis selaput pembungkus paru-paru yang
disebut pleura yang berisi cairan limfa.
Paru-paru tersusun atas alveolus yang terdapat pada ujung
bronkiolus. Alveolus tersusun atas jaringan epitel pipih dengan dinding
yang elastis dan mengandung banyak kapiler darah. Struktur tersebug
memungkinkan terjadinya pertukaran gas secara difusi.

2. Mekanisme Pernapasan pada Manusia
Pernapasan atau pertukaran gas pada manusia berlangsung melalui
dua tahap, yaitu pernapasan luar (eksternal) dan pernapasan dalam
(internal). Pernapasan luar merupakan pertukaran gas oksigen dan karbon
dioksida yang terjadi antara udara dan darah. Selama pernapasan luar, di
dalam paru-paru akan terjadi pertukaran gas yaitu karbon dioksida
meninggalkan darah dan oksigen masuk ke dalam darah melalui difusi.
Selanjutnya, oksigen akan berikatan dengan protein dalam darah yang
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disebut hemoglobin dan membentuk oksihemoglobin. Pernapasan dalam
merupakan pertukaran gas di dalam jaringan tubuh. Pada pernapasan
dalam, darah masuk ke jaringan tubuh. Oksigen akan melepaskan
ikatannya dengan hemoglobin dan berdifusi masuk ke cairan jaringan
tubuh.
Mekanisme pernapasan terbagi menjadi 2 yaitu inspirasi dan ekspirasi.
1. Inspirasi Sebelum menarik napas / inspirasi kedudukan diafragma
melengkung ke arah rongga dada, dan otot-otot dalam keadaan
mengendur. Bila otot diafragma berkontraksi, maka diafragma akan
mendatar. Pada waktu inspirasi maksimum, otot antar tulang rusuk
berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat. Keadaan ini menambah
besarnya rongga dada. Mendatarnya diafragma dan terangkatnya
tulang rusuk, menyebabkan rongga dada bertambah besar, diikuti
mengembangnya paru-paru, sehingga udara luar melalui hidung,
melalui batang tenggorok (bronkus), kemudian masuk ke paru-paru.
2. Ekspirasi merupakan proses pasif yang tidak memerlukan kontraksi
otot untuk menurunkan intratorakal. Proses ekspirasi terjadi apabila
otot antar tulang rusuk dan otot diafragma mengendur, maka
diafragma akan melengkung ke arah rongga dada lagi, dan tulang
rusuk akan kembali ke posisi semula. Kedua hal tersebut
menyebabkan rongga dada mengecil, sehingga udara dalam paruparu
terdorong ke luar. Inilah yang disebut mekanisme ekspirasi.
a. Pernapasan Dada
Pada pernapasan dada, bagian yang memiliki peranan penting
adalah otot antartulang rusuk. Tahapan pernapasan dada sebagai berikut.
Inspirasi:





Otot antartulang rusuk luar berkontraksi
tulang rusuk naik
volume
rongga dada membesar sehingga tekanan udara dalam rongga dada kecil



udara masuk ke paru-paru.
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Ekspirasi:





Otot antar tulang rusuk luar berelaksasi
tulang rusuk turun
volume
rongga dada mengecil sehingga tekanan udara dalam rongga dada besar



udara keluar dari paru-paru.

b. Pernapasan Perut
Pernapasan perut yaitu pernapasan yang melibatkan otot perut
(diafragma). Mekanisme pernapasan perut terdiri dari:
inspirasi:
Otot-otot diafragma berelaksasi
rongga dada membesar
paru-paru.





otot diafragma mendatar

tekanan udara mengecil





volume

udara masuk ke

ekspirasi:
Otot-otot diafragma berkontraksi
tekanan udara membesar





volume rongga dada mengecil

udara keluar dari paru-paru.
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Untuk lebih memahami pernapasan dada dan pernapasan perut, ayo lakukan aktivitas
berikut! Mengidentifikasi Mekanisme Pernapasan Dada dan Pernapasan Perut
Ayo, Kita Lakukan :
Apa yang harus kamu lakukan?
1. Letakkan tanganmu di dada.
2. Hiruplah udara dalam-dalam dengan mengembangkan dada, kemudian embuskan.
Pernapasan ini disebut dengan pernapasan dada.
3. Amati bagaimana pergerakan dadamu saat kamu menghirup udara dan saat
mengembuskan udara.
4. Letakkan tangan di perut.
5. Hiruplah udara dalam-dalam dengan mengembangkan perut, lalu embuskan. Pernapasan
ini disebut dengan pernapasan perut.
6. Amati bagaimana pergerakan perutmu saat kamu menghirup udara dan saat
mengembuskan udara.
Apa yang perlu kamu diskusikan?
1. Pada saat kamu melakukan pernapasan dada, apa yang terjadi pada dadamu ketika
kamu menghirup udara (inspirasi) dan ketika kamu mengembuskan udara (ekspirasi)?
2. Pada saat kamu melakukan pernapasan perut, apa yang terjadi pada perutmu ketika
kamu menghirup udara (inspirasi) dan ketika kamu mengembuskan udara (ekspirasi)?
3. Adakah perbedaan proses yang terjadi pada pernapasan dada dan pernapasan perut?
Jelaskan! Apa yang dapat kamu simpulkan? Berdasarkan hasil percobaan dan diskusi
yang telah kamu lakukan, apa saja yang dapat kamu simpulkan?

a. Frekuensi Pernapasan
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Frekuensi pernapasan manusia berbeda-beda, faktor penyebabnya yaitu
jenis kelamin, posisi tubuh, umur, suhu tubuh dan kegiatan tubuh.
1) Umur
Frekuensi pernapasan anak-anak lebih banyak daripada orang
dewasa. Hal ini karena anak-anak membutuhkan oksigen lebih
banyak dalam proses pertumbuhannya
2) Jenis Kelamin
Secara umum laki-laki memiliki frekuensi pernapasan yang lebih
banyak daripada wanita. Laki-laki umumnya melakukan aktivitas
fisik yang lebih berat sehingga memerlukan energi yang lebih
banyak. Semakin banyak energi yang diperlukan, semakin banyak
pula oksigen yang digunakan.
3) Suhu Tubuh
Suhu tubuh berhubungan dengan kebutuhan energi. Semakin tinggi
suhu tubuh kebutuhan energi akan semakin besar, demikian pula
dengan kebutuhan oksigen.
4) Posisi Tubuh
Pada saat seseorang sedang berdiri, otot berkontraksi lenih banyak.
Hal ini mengakibatkan kebutuhan energi juga semakin banyak
sehingga oksigen juga diperlukan dalam jumlah yang lebih banyak.
Untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang banyak tersebut,
frekuensi pernapasan akan meningkat. Lain halnya jika seseorang
dalam keadaan posisi tidur. Pada posisi tubuh tidur, oksigen yang
dibutuhkan akan sedikit sehingga frekuensi pernapasan akan turun.
5) Jenis Kegiatan
Semakin berat kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, maka akan
membutuhkan energi yang semakin banyak juga, sehingga
frekuensi pernapasan akan meningkat demi memenuhi kebutuhan
oksigennya.
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Ayo Lakukan!
Menyelidiki Faktor-faktor yang Memengaruhi Frekuensi Pernapasan
Nama Anggota Kelompok :
1. ………………..
2. ………………..
Judul
Menghitung Frekuensi Pernapasan



Untuk menghitung frekuensi pernapasan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan.
. Alat dan Bahan

Stopwatch/ jam
·
Kertas
·
Bolpoint
·
Probandus/manusia
. Prosedur
1. Membentuk kelompok yang terdiri dari 6 orang satu kelompok
2. Menentukan tiga orang yang akan melakukan aktivitas seperti santai, berlari kecil, dan naik turun tangga.
3. Dari ketiga orang tersebut, diberikan dalam waktu yang bersamaan untuk melakukan hal – hal berikut.
 Orang 1 dalam keadaan santai atau istirahat
 Orang 2 melakukan aktivitas lari kecil selama 2 menit
 Orang 3 melakukan aktivitas naik turun tangga selama 2 menit
4. Setelah ketiga perlakuan di atas, menghitung frekuensi pernapasan nya setiap menit dan mencatat hasil nya pada
tabel.
5. Jawablah pertanyaan yang diberikan!
Hasil Pengamatan
No
Nama orang
Jenis kelamin
Kegiatan
Frekuensi
pernapasan
permenit
1
Santai
2
Lari kecil
3
Naik turun tangga
Pertanyaan
1. Dari kegiatan yang dilakukan manakah kegiatan yang memiliki frekuensi pernapasan lebih
tinggi? Mengapa?
2. Dari kegiatan yang dilakukan manakah kegiatan yang memiliki frekuensi pernapasan paling
rendah? Mengapa?
3.

Apakah jenis kelamin dapat mempengaruhi frekuensi seseorang? Jelaskan jawaban anda!
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b. Volume Udara Pernapasan
Macam-macam volume udara yang digunakan dalam pernapasan yaitu:
1) Volume tidal, yaitu volume yang keluar masuk paru-paru saat
tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa (normal) dengan
volume sekitar 500 mL.
2) Volume cadangan ekspirasi, yaitu volume udara yang masih dapat
dikeluarkan maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi
biasa sekitar 1.500 mL.
3) Volume cadangan inspirasi, yaitu volume udara yang masih dapat
dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi biasa
sekitar 1.500 mL.
4) Volume residu, yaitu volume udara yang masih tersisa di dalam
paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi maksimal 1.000
mL.
5) Kapasitas vital paru-paru, merupakan penjumlahan dari Volume
cadangan ekspirasi + Volume cadangan inspirasi + Volume tidal.
Kapasitas vital paru-paru sekitar 3.500 mL.
6) Kapasitas total paru-paru, merupakan penjumlahan dari Volume
cadangan ekspirasi + Volume cadangan inspirasi + Volume tidal
+ Volume residu. Kapasitas vital paru-paru sekitar 4.500 mL.

B. Gangguan pada Sistem Pernapasan Dan Upaya Menjaga Kesehatan
Sistem Pernapasan
Cobalah untuk menahan napas selama ± 15 detik! Bagaimanakah
rasanya? Pastinya kita akan sulit untuk bernapas. Nah, begitu pentingnya
oksigen bagi manusia. Manusia tidak bisa hidup tanpa oksigen. Bayangkan
jika seseorang mengalami gangguan pada sistem pernapasannya, pasti
penderita akan sangat merasa kesulitan untuk bernapas. Terdapat banyak
sekali gangguan yang terjadi pada sistem pernapasan manusia. Tahukah
kamu apa saja itu? Mari kita pelajari beberapa gangguan pada sistem
pernapasan manusia berikut ini beserta gejalanya.
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1. Asma
Asma merupakan gangguan pada saluran bronkus atau bronkiolus
yang mengalami penyempitan karena alergi/psikis atau disebabkan
adanya otot polos pada trakea yang mengalami kontraksi sehingga
saluran trakea menyempit. Penderita asma akan mengalami gejala
sesak napas. Pencegahan yang dapat dilakukan yaitu menghindari
pemicu masuknya alergen dan menjaga kebersihan udara
lingkungan. Apabila terjadi serangan asma dapat dilakukan
penanganan dengan menggunakan alat semprot yang dikemas
dalam inhaler.
2. Influenza
Influenza merupakan gangguan sistem pernapasan yang ditandai
dengan gejala hidung tersumbat, demam, sakit kepala, batuk pilek,
dan bersin-bersin. Pengobatan terbaik influenza yang dapat
dilakukan adalah istirahat karena flu lebih sering diakibatkan
menurunnya daya tahan tubuh karena kelelahan. Minum air yang
banyak dan hangat dapat membantu meringankan gejala flu.
Vitamin C dosis tinggi (500 mg) dapat diberikan untuk membantu
tubuh meningkatkan kekebalan tubuh.

3. Sinusitis
Penyakit sinusitis merupakan gangguan sistem pernapasan akibat
adanya peradangan yang terjadi pada sebelah atas rongga hidung
(sinus paranasalis). Adapun gejalanya yakni berupa hidung
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tersumbat, ingus berbau, berwarna kuning hijau dan sakit di daerah
sinus yang terserang.

4. Renitis
Renitis merupakan penyakit yang disebabkan peradangan pada
rongga

hidung

sehingga

mengalami

pembengkakan

dan

mengeluarkan lendir. Penyakit ini dapat disebabkan oleh adanya
alergi terhadap sesuatu.
5. Bronkitis
Bronkitis merupakan penyakit yang disebabkan adanya peradangan
pada selaput lendir, saluran bronkial dan trakea. Seseorang yang
mengalami penyakit ini akan mengalami dada nyeri, batuk dan
sesak napas.
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6. Tonsilitis
Tonsilitis

merupakan

peyakit

yang

disebabkan

adanya

pembengkakan kelenjar limfe di daerah tekak sehingga terjadi
penyempitan pada saluran pernapasan. Pembengkakan ini bisa
disebabkan oleh bakteri. Gejala bagi penderita penyakit ini antara
lain demam, nyeri tenggorokan dan nyeri otot.

7. Tuberculosis (TBC)
Tuberculosis (TBC)

merupakan penyakit

pernapasan yang

disebabkan karena bakteri Mycobacterium tuberculosa. Penyakit
ini bisa menular melalui udara. Penderita akan mengalami
peradangan pada dinding alvelous sehingga difusi O2 akan
terganggu.

8. Emfisema
Emfisema merupakan penyakit pernapasan yang terjadi karena
adanya perobekan pada alveolus sehingga daerah pertukaran gas
menjadi lebih kecil. Gejala yang ditimbulkan:
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a. Nafsu makan yang menurun dan berat badan yang menurun
juga biasa dialami penderita emfisema.
b. Sesak dada
c. Batuk kronis
d. Kelelahan
e. Sesak napas dalam waktu lama dan tidak dapat disembuhkan
dengan obat pelega yang biasa digunakan penderita sesak
napas.
Cara mencegah penyakit Emfisema:
a. Penderita adalah perokok aktif, berhenti merokok dapat
membantu mencegah penderita dari penyakit ini.
b. Jika emfisema sudah menjalar, berhenti merokok mencegah
perkembangan penyakit. Pengobatan didasarkan pada gejala
yang terjadi, apakah gejalanya ringan, sedang atau berat.
c. Perlakuan termasuk menggunakan inhaler, pemberian oksigen,
obat-obatan dan kadang-kadang operasi untuk meredakan
gejala dan mencegah komplikasi.
9. Pleuritis
Pleuritis merupakan peradangan pada pleura. Penderita pleutiris
akan mengalami sakit ketika menarik napas. Diptasi Diptasi
merupakan gangguan pernapasan dimana faring atau laring
terinfeksi oleh bakteri Corynebacterium diptherial sehingga laring
atau faring mengalami penyumbatan.

10. Kanker Paru-paru
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Kanker paru-paru disebabkan oleh kelainan sel pada epitel
bronkial. Sel ini kemudian akan tumbuh dengan cepat sebagai
tumor ganas. Penyebab kanker diantaranya adalah merokok.

Ayo Renungkan:
Tahukah kamu makhluk hidup tidak dapat hidup tanpa bernapas? Begitupun yang
terjadi dalam tubuhmu. Tubuh tidak dapat melakukan aktivitas tanpa bantuan dari
O2. Mengapa? karena sel-sel yang ada dalam tubuh kita memerlukan O2 untuk
melakukan fungsinya. Jika tubuh kita kekurangan O2 maka semua organ yang
ada dalam tubuh kita tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan akibatnya
yaitu timbulnya berbagai penyakit. Coba pikirkan, bagaimana jika organ yang
bekerja dalam sistem pernapasanmu ada yang tidak berfungsi? Tentu saja
tubuhmu akan kesulitan unuk bernapas dan merasa tidak nyaman. Masalah pada
sistem pernapasan juga akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk
mengobatinya. Bersyukurlah kepada Tuhan yang telah menciptakan tubuhmu
dengan sempurna dengan adanya organ-organ pernapasan yang sedemikian
rumitnya melakukan proses pernapasan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan
O2 dalam sel dan udara yang bebas kita hirup serta adanya tumbuh-tumbuhan
yang menghasilkan O2. Tuhan telah menciptakan organ pernapasan kita dengan
begitu sempurna dan bermanfaat bagi tubuh kita. Apakah kamu sudah bersyukur
dan berupaya untuk menjaga kesehatan organ pernapasanmu? Coba jawablah
beberapa pertanyaan berikut ini dengan memberi centang (√) pada kolom “ya”
atau “tidak”!
No
Pertanyaan/Pernyataan
Ya
Tidak
1. Saya selalu menggunakan masker saat sakit flu
2. Saya rajin berolahraga agar sistem pernapasan saya
sehat
3. Saya tidak setuju dengan orang yang merokok
4. Sata tidak setuju pada pengolahan sampah dengan
cara dibakar
5. Saya suka menanam tumbuhan di sekitar rumah
Coba kamu hitung, berapa total skormu dengan ketentuan: Jawaban “ya”
mendapat skor 2 (dua) Jawaban “tidak” mendapat skor 0 (nol) Bandingkan total
skormu dengan kriteria berikut.
Skor 0 - 3 : kamu tidak peduli pada sistem pernapasanmu.
Skor 4 - 6 : kamu kurang peduli pada sistem pernapasanmu.
Skor 7 - 10 : kamu peduli pada sistem pernapasanmu.
Untuk kamu yang tidak peduli atau kurang peduli terhadap sistem pernapasanmu,
sebaiknya kamu terus berusaha untuk meningkatkan kepedulianmu terhadap
sistem pernapasanmu.
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BAGAN KONSEP
Sistem Pernapasan Manusia

Melibatkan
Struktur dan Fungsi Sistem
pernapasan Manusia

Terdapat
Gangguan pada sistem pernapasan manusia dan upaya
untuk mencegah atau menanggulanginya

Asma

Organ Pernapasan Manusia

Influenza

Hidung

Sinusitis
Faring
Renitis

Laring

Bronkitis
Trakea
Tonsilitis
Bronkus
TBC
Paru-paru
Emfisema
Pleuritis

Mekanisme Pernapasan
Manusia

Kanker
Paru-Paru

Pernapasan Dada
Pernapasan Perut
Volume Tidal
Frekuensi Pernapasan
Volume Pernapasan

Volume Cadangan Ekspirasi

Volume Cadangan Inspirasi
Volume Residu
Volume Vital
Volume Total
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