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ABSTRAK
PENGEMBANGAN MODUL BERBASIS POP-UP BOOK SEBAGAI
MEDIA PEMBELAJARAN PADA MATERI PENCEMARAN
LINGKUNGAN UNTUK KELAS VII SMP
Refika Yeisa Mukswadini
161434005
Pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman untuk
mengembangkan kompetensi agar mampu menjelajahi dan memahami alam
disekitar. Berdasarkan hasil wawancara survei kebutuhan di empat sekolah
menunjukan bahwa materi pencemaran lingkungan memiliki materi yang luas.
Luasnya materi terkadang menjadi kurang dilakukan pendalaman, sehingga
pembelajaran menjadi kurang menarik dan kurang memotivasi siswa. Maka perlu
media pembelajaran yang menarik dan memudahkan siswa dalam memahami dan
mendalami materi seperti menggunakan media modul berbasis pop-up book.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk desain modul berbasis popup book pada materi pencemaran lingkungan serta mengetahui kualitas dan
kelayakan pengembangan modul berbasis pop-up book sebagai media
pembelajaran pada materi pencemaran lingkungan untuk kelas VII SMP.
Jenis penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D)
berdasarkan prosedur Sugiyono. Peneliti mengadaptasi lima dari 10 tahap
penyederhanaan model pengembangan meliputi 1) potensi dan masalah, 2)
pengumpulan data, 3) rancangan produk, 4) validasi produk dan 5) revisi desain.
Produk tersebut divalidasi oleh empat validator yaitu ahli materi, ahli media, dan
dua guru IPA kelas VIII. Data yang diperoleh diolah menggunakan analisis
kuantitatif dan kualitatif.
Pengembangan modul berbasis pop-up book memiliki bentuk 2 dimensi
dan tergolong jenis pop-up transformation dan pull-tabs. Berdasarkan hasil
validator, produk tergolong dalam kategori “Sangat Baik” (rata-rata skor 3,65).
Berdasarkan data kualitatif dapat disimpulkan bahwa media modul berbasis popup book memiliki kualitas yang baik dan layak untuk diujicoba secara terbatas
dengan revisi.
Kata Kunci : Pembelajaran IPA, Pencemaran lingkungan, RnD, Modul Berbasis
Pop-Up Book.
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ABSTRACT
DEVELOPMENT OF POP-UP BOOK-BASED MODULE AS A LEARNING
MEDIA IN ENVIRONMENTAL POLLUTION MATERIALS FOR
CLASS VII OF JUNIOR HIGH SCHOOL
Refika Yeisa Mukswadini
161434005
Science learning emphasizes providing experience to develop
competencies in order to be able to explore and understand the natural
surroundings. Based on the results of the interviews with the needs survey in four
schools, it was shown that the material on environmental pollution had a broad
range of materials. The breadth of the material sometimes becomes insufficient in
depth, so that learning becomes less attractive and less motivating for students. So
it needs learning media that is attractive and makes it easier for students to
understand and explore material such as usingbased module media pop-up book-.
The purpose of this study was to determine the form ofbased module design popup book- on environmental pollution material and to determine the quality and
feasibility of developing abased module pop-up book as a learning medium on
environmental pollution material for grade VII SMP.
The type of research used is Research and Development (R&D) based on
the Sugiyono procedure. The researcher adapted five of the 10 stages of
simplifying the development model including 1) potentials and problems, 2) data
collection, 3) product design, 4) product validation and 5) design revision. The
product was validated by four validators, namely a material expert, a media
expert, and two class VIII science teachers. The data obtained were processed
using quantitative and qualitative analysis.
The development of abased module pop-up book has a 2-dimensional
shape and is classified as a pop-up transformation and pull-tabs type. Based on
the results of the validator, the product belongs to the "Very Good" category
(average score of 3.65). Based on the qualitative data, it can be concluded that
thebased module media pop-up book- has good quality and is feasible to be tested
on a limited basis with revisions.
Keywords: Natural Science Learning, Environmental Pollution, RnD, Based
Module Pop-Up Book.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) memiliki perbedaan
dibandingkan cabang ilmu yang lain, karena IPA mempunyai karakteristik
khusus seperti mempelajari fenomena alam secara faktual dan berhubungan
pada dampak dari fenomena alam tersebut, sehingga diharapkan proses
pembelajaran menjadi lebih optimal dan bermakna. Menurut Ali, dkk (2013)
Materi pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman untuk
mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan mampu memahami alam
disekitar. Pembelajaran IPA harus melibatkan siswa secara aktif untuk
berinteraksi dengan objek konkrit agar kualitas dari hasil pembelajaran tidak
relatif rendah dan tentunya tidak berdampak pada prestasi siswa, keterampilan
siswa, kemampuan memecahkan masalah, dan sebagainya. Sehingga,
seharusnya pembelajaran IPA menjadi menyenangkan apabila proses kegiatan
pembelajaran guru menggunakan alat bantu berupa media. Media memberikan
kontribusi besar terhadap efisien dan efektivitas pembelajaran agar adanya
komunikasi antara guru dengan siswa, dan siswa dengan lingkungan belajar.
Berdasarkan analisis kebutuhan pada aspek proses dan media
pembelajaran yang digunakan oleh guru IPA kelas VII di SMP Negeri 2
Depok, SMP Negeri 1 Yogyakarta, SMP Kristen Kalam Kudus Yogyakarta
dan SMP Stella Duce 2 Yogyakarta, menunjukan bahwa metode pembelajaran
yang digunakan oleh guru berupa ceramah, diskusi, dan presentasi. Media
yang digunakan di sekolah berupa media konvensional seperti buku cetak dan
1
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LKPD serta media IT seperti web geschool, power point dan video yang
ditampilkan dalam layar proyektor. Guru berpendapat bahwa dengan adanya
media pembelajaran dapat membantu siswa untuk memahami materi yang
dirasa masih sulit dipahami.
Hasil wawancara di empat sekolah, guru sudah melakukan variasi
pembelajaran agar siswa tidak mudah jenuh. Guru membuat ide-ide kreatif
agar pembelajaran tidak terlihat abstrak. Materi yang sulit dipahami oleh siswa
kelas VII adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan sulit untuk
dipahami apabila materi disampaikan hanya dengan metode ceramah dan buku
bacaan. Siswa akan mengalami kesulitan dalam membayangkan ilustrasi
gambar mengenai fenomena pencemaran lingkungan apabila materi tidak
tersampaikan dengan baik. Tindakan yang dilakukan oleh guru ketika siswa
masih kurang memahami materi, guru akan melakukan pengulangan
pembelajaran, mengubah cara penyampaian materi dan melakukan remidi
kepada siswa agar tercapainya tujuan kompetensi yang diharapkan.
Sistem pembelajaran yang masih terpusat pada guru akan membuat
siswa cenderung mendengarkan, memperhatikan, kurang mandiri, dan lebih
pasif. Penggunaan metode ceramah dan tanya jawab tanpa menggunakan
media pembelajaran tanpa melibatkan siswa untuk lebih aktif dalam proses
pembelajaran maka akan mengakibatkan proses pembelajaran tersebut menjadi
terlihat monoton. Bagi siswa yang hanya mendengarkan setiap materi yang
disampaikan kemudian diberi tugas seperti mengerjakan LKPD oleh guru,
proses pembelajaran tersebut akan terlihat membosankan karena kondisi kelas
yang tidak hidup. Kenyataannya, saat ini guru dituntut untuk menggunakan
kurikulum 2013 yang proses pembelajarannya lebih dipusatkan kepada siswa
2
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serta guru berperan sebagai fasilitator dengan mengupayakan ketertarikan
belajar siswa terhadap materi melalui pendekatan yang sesuai dengan
pembelajaran. Pembelajaran yang tidak membosankan dapat dilakukan dengan
mengadopsi media pembelajaran seperti modul berbasis pop-up book.
Menurut Hawarya (2014) modul berfungsi sebagai sarana pembelajaran
bagi siswa yang bersifat mandiri, sehingga siswa akan belajar sesuai
kemampuan dalam menangkap isi materi dan dapat menjadi tolak ukur
keberhasilan belajar secara mandiri. Sedangkan menurut Hanifah (2014) popup book merupakan kerajinan tangan berbentuk gambar yang mengandung
unsur 2 atau 3 dimensi. Sifat pop-up book yang menghibur, akan menjadi poin
plus bagi peneliti untuk menarik perhatian siswa dan memudahkan siswa
dalam memahami konsep materi pembelajaran pencemaran lingkungan yang
dianggap masih membosankan bagi siswa. Pemilihan pop-up book sebagai
media pembelajaran karena materi ini belum pernah dikembangkan dan dapat
meningkatkan minat baca siswa. Pada pop-up book materi yang disajikan
berupa gambar yang menarik karena terdapat bagian yang apabila dibuka dapat
bergerak, berubah atau menimbulkan kesan yang timbul. Sangat cocok untuk
materi pencemaran lingkungan yang memiliki teori abstrak dan sulit untuk
dipahami karena memiliki sub-bab yang cukup luas.
Berdasarkan

latar

belakang

tersebut

peneliti

tertarik

untuk

mengembangkan media pembelajaran berjudul “Pengembangan Modul
Berbasis Pop-Up Book Sebagai Media Pembelajaran Pada Materi
Pencemaran Lingkungan Untuk Kelas VII SMP”.

3
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Adanya keterbaruan dalam penelitian ini dibandingkan penelitian
sebelumnya yaitu penelitian Ariningsih (2018) berjudul “Pengembangan
Modul Ajar Pop-Up Book Berbasis Berfikir Kreatif Pada Mata Pelajaran
Biologi Peserta Didik Kelas VII Di Tingkat SMP/MTs/Sederajat”, penelitian
Khuzaimah (2019) berjudul “Pengembangan Modul Pembelajaran IPA
Berbasis Pop-Up Book MTsN Barru Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi
Selatan”, dan penelitian Cahyani (2014) berjudul “Pengembangan Modul
Berbasis Pop-Up Book Pada Materi Alat-Alat Optik Untuk Siswa SMPLB-B
(Tunarungu) Kelas VIII”. Di penelitian Ariningsih (2018), modul tidak hanya
berisi materi namun dilengkapi dengan LKS sebagai alat evaluasi
pembelajaran. Sedangkan penelitian dari Khuzaimah (2019) dan Cahyani
(2014) hanya berisikan materi pembelajaran. Keterbaruan penelitian ini adalah
pengembangan media pembelajaran disesuaikan dengan kurikulum dan
kebutuhan siswa. Media pembelajaran pop-up book dikemas secara menarik
dengan pemberian simbol-simbol grafis seperti ilustrasi dan gambar dengan
memperhatikan komposisi warna serta tata letak. Selain itu, peneliti
mengolaborasikan media pop-up book dengan kuis interaktif yang sudah
dituangkan dalam bentuk QR code yang berfungsi sebagai alat evaluasi guru.
Evaluasi guru dapat dilihat dari kegiatan siswa berdasarkan minat dan
perhatian siswa terhadap pelajaran, rasa ingin tahu siswa, keterampilan proses,
dan hasil mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Apabila salah satu atau
lebih kegiatan di atas dapat diterapkan maka, proses pembelajaran akan
menjadi lebih dinamis, tidak membosankan dan pusat kegiatan belajar menjadi
lebih maksimal.

4
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B. Rumusan Masalah
Penelitian ini mempunyai rumusan masalah berdasarkan latar belakang
masalah yang telah dideskripsikan pada bagian di atas, maka permasalahan
tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimana bentuk desain media modul berbasis pop-up book sebagai media
pembelajaran pada materi pencemaran lingkungan untuk kelas VII SMP ?
2. Bagaimana kualitas dan kelayakan pengembangan modul berbasis pop-up
book sebagai media pembelajaran pada materi pencemaran lingkungan
untuk kelas VII SMP ?
C. Pembatasan Masalah
Agar penelitian lebih terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran maka
batasan-batasan masalah yang dilakukan sebagai berikut :
A. Materi yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada Kompetensi
Dasar (KD) 3.8 dan 4.8 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018. Sub-materi yang
dipakai dalam pengembangan modul berbasis pop-up book meliputi
pengertian pencemaran lingkungan, pencemaran air, pencemaran udara,
pencemaran tanah, cara mengatasi pencemaran lingkungan dan latihan soal.
B. Media pembelajaran yang dikembangkan yaitu modul berbasis pop-up book
yang terdapat unsur 2 dimensi yang berisi penjelasan isi materi dan gambar
timbul pada saat membuka setiap halaman modul.
C. Penilaian kualitas dan kelayakan produk dalam penelitian pengembangan
modul berbasis pop-up book sebagai media pembelajaran pada materi
pencemaran lingkungan untuk kelas VII SMP dilakukan oleh validator ahli
materi dan ahli media.
5
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D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai
dalam penelitian pengembangan ini adalah sebagai berikut :
1. Mengetahui bentuk desain modul berbasis pop-up book sebagai media
pembelajaran pada materi pencemaran lingkungan untuk kelas VII SMP.
2. Mengetahui kualitas dan kelayakan pengembangan modul berbasis pop-up
book sebagai media pembelajaran pada materi pencemaran lingkungan untuk
kelas VII SMP.
E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi guru, bagi siswa, bagi
sekolah, dan bagi mahasiswa.
1. Manfaat Bagi Guru
a. Diharapkan dapat menambah cara pengajaran baru bagi guru dalam
menggunakan media pembelajaran konvensional.
b. Menambah pengetahuan baru dalam menyampaikan materi sehingga
mudah di pahami dan menjadikan sebagai salah satu inovasi dalam
pembelajaran.
2. Manfaat Bagi Siswa
a. Membantu mengoptimalkan proses belajar yang lebih optimal dan
efisien.
b. Membantu meningkatkan pemahaman siswa pada materi pencemaran
lingkungan.
3. Manfaat bagi sekolah
a. Diharapkan dapat meningkatkan kemampuan profesional guru.
b. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.
6
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c. Mampu memberikan landasan dan trobosan baru untuk membantu guru
dan siswa dalam proses pembelajaran.
4. Manfaat bagi mahasiswa
a. Mengetahui cara pembuatan media pembelajaran konvensional seperti
pengembangan

modul

berbasis

pop-up

book

sebagai

media

pembelajaran.
b. Menyumbangkan gagasan dan mengupayakan pengembangan media
pembelajaran

untuk

meningkatkan

pembelajaran.

7
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BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Dasar Teori
1. Pembelajaran IPA
Belajar adalah suatu usaha yang dikerjakan manusia untuk
mendapatkan suatu perubahan tingkah laku pada dirinya yang bisa
diterapkan sebagai salah satu hasil pengalaman dari interaksi dengan
lingkungannya. Kesanggupan untuk memicu timbulnya aktivitas belajar
yang menjamin pelaksanaan pembelajaran berlangsung dan menjadi tolak
ukur untuk memperoleh suatu tujuan dengan menerapkan seluruh pikiran
dan psikologis. Menurut Kosasih (2014) belajar ialah serangkaian kegiatan
individu untuk memperoleh suatu informasi perilaku sebagai hasil dari
pengalaman setiap individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar
yang berhubungan dengan kognitif individu dalam kemampuan mengingat
dan memecahkan masalah.
Menurut Jean Piaget (dalam sholeh 2017), perkembangan kognitif
merupakan suatu proses perubahan genetik yang didasarkan atas perubahan
mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Perubahan kognitif tidak
dapat didefinisikan secara kuantitatif, namun semakin bertambahnya usia
maka daya pikir atau kekuatan mental anak akan berbeda secara kualitatif.
Sehingga Jean Piaget memandang bahwa anak akan memainkan peran aktif
dalam menyusun perkembangan dan pengetahuan mengenai realitas.
Menurut Jean Piaget proses pembelajaran terdiri dari dua proses yaitu
asimilasi dan akomodasi. Proses asimilasi merupakan suatu proses
8
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penyatuan informasi, persepsi, konsep dan pengalaman kepada individu
dengan menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk menghadapi
permasalahan yang ada dilingkungannya. Sedangkan proses akomodasi
merupakan mengubah setiap diri individu agar dapat diterima di
lingkungannya. Contoh : dalam kegiatan proses pembelajaran IPA guru
menjelaskan materi kepada para siswa, kemudian guru memberikan
pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah diajarkan dengan tujuan
untuk mengetahui cara siswa dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
Pada hakikatnya, pembelajaran IPA mengacu pada tiga hal yaitu :
proses, produk, dan sikap. Menurut Muharram, dkk (2010) pembelajaran
IPA mengajak siswa untuk melakukan serangkaian keterampilan dalam
proses

sains

dari

segi

mengamati,

mengelompokkan

(klasifikasi),

mengkomunikasikan, bertanya, menyimpulkan, merancang dan sebagainya,
maka siswa telah berhasil mempelajari peristiwa-peristiwa yang ada di alam.
Tingkah laku dalam kegiatan belajar pada setiap individu tidaklah
sama. Menurut Arifin (2011) ada dua unsur yang mempengaruhi belajar
siswa, unsur pertama ialah unsur internal. Unsur internal yaitu kondisi yang
timbul dari dalam diri siswa. Unsur yang kedua yaitu unsur eksternal. Unsur
eksternal yaitu kondisi yang berasal dari luar diri siswa. Kegiatan setiap
individu tidak selamanya dapat berlangsung dengan baik. Terkadang siswa
kurang mampu memahami dengan yang disampaikan oleh guru dan
sebaliknya. Oleh karena itu perlu adanya media pembelajaran yang dapat
meningkatkan motivasi belajar dan diharapkan materi yang diajarkan dapat
tersampaikan dengan baik.
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Tujuan dan kurikulum pembelajaran saat ini, terutama dalam
pembelajaran IPA akan menjadi lebih efektif dan efisien jika sesuai dengan
hakikat IPA. Menurut Widjajanti, dkk (2013) IPA adalah sekumpulan ilmu
yang mempunyai karakteristik khusus seperti mempelajari fenomena alam
secara faktual atau berupa kenyataan dan berhubungan dengan dampak dari
fenomena alam tersebut sehingga diharapkan proses belajar siswa menjadi
lebih optimal dan bermakna. Menurut Permendikbud Nomor 35 Tahun 2018
menjelaskan bahwa pembelajaran IPA pada kurikulum 2013 mempunyai
tujuan untuk menekankan pada pemahaman mengenai lingkungan dan
kekayaan yang dimiliki alam perlu diterapkan secara bijaksana dalam
menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan.
Widodo, dkk (2016) menjelaskan bahwa pembelajaran IPA
mempunyai 3 tahapan proses pembelajaran agar menjadi lebih optimal dan
bermakna bagi siswa meliputi : perencanaan proses pembelajaran,
pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian terhadap hasil belajar (Gambar
2.1). Tercapainya tujuan dari suatu kurikulum pendidikan menjadi suatu
usaha bagi pendidik agar mampu menciptakan suasana pembelajaran yang
lebih menarik dan masih sesuai dengan karakteristik dari siswa serta
karakter materi belajar dalam bentuk media pembelajaran(Gambar 2.2).
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Perencanaan
Proses
Pembelajaran

Pelaksanaan
Pembelajaran

Penilaian
Hasil Belajar

Gambar 2.1 Siklus Proses Pembelajaran IPA

Kompetensi
Pembelajaran

Pendekatan,
Model/Metode,
Media

Materi
Pembelajaran

Hasil
Belajar
Gambar 2.2 Hubungan Antar Komponen Pembelajaran IPA
2. Media Pembelajaran
a) Pengertian dan Tujuan Media Pembelajaran
Media digunakan sebagai perantara antara pemberi pesan dan
penerima pesan. Media berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk
menyampaikan suatu infomasi agar dapat mudah dipahami oleh penerima
pesan. Menurut Ratumalan (2019) media pembelajaran memberikan
kontribusi besar terhadap efisiensi dan efektivitas pembelajaran sehingga
dapat terjalinnya komunikasi antara guru dengan siswa. Tujuan dari
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media pembelajaran yaitu: 1) mempermudah aktivitas pembelajaran di
kelas, 2) menciptakan suasana pembelajaran yang lebih interaktif, 3)
meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran, 4) proses
pembelajaran menjadi lebih menarik dan 5) meningkatkan pemahaman
pada siswa.
b) Jenis-Jenis Media Pembelajaran
Menurut Asyhar (2011) jenis-jenis media pembelajaran dibagi
menjadi 3 yaitu :
1) Media visual
Media visual merupakan suatu alat atau sumber belajar yang
memiliki informasi khususnya materi pelajaran yang disajikan dalam
bentuk menarik dan kreatif yang dapat dilihat melalui indra
penglihatan. Contoh : gambar / foto, diagram, peta konsep, poster, dan
globe.
2) Media audio
Media audio merupakan media pembelajaran yang disajikan
secara menarik dan kreatif berupa suara yang diterapkan dengan
menggunakan indra pendengar. Contoh: laboratorium bahasa, radio,
dan alat perekam pita magnetik.
3) Media audio visual
Media audio visual merupakan jenis media pembelajaran yang
memiliki informasi dan dibuat secara menarik dan kreatif berupa
gambar dan suara serta diterapkan menggunakan indra pendengaran
dan penglihatan. Media audio visual dibagi menjadi dua yaitu audio
12
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visual gerak dan audio visual diam. Contoh audio visual gerak : film
bersuara, kartun, televisi, dan video. Sedangkan audio visual diam :
sound slide, dan film rangkai bunyi.
c) Jenis Media Ditinjau Dari Penggunaannya
Menurut Intan, dkk (2016) berdasarkan penggunaannya, media
dibagi menjadi dua jenis yaitu media proyeksi (modern) dan media nonproyeksi (konvensional)
1) Media Proyeksi
Media proyeksi merupakan media yang membutuhkan alat
bantu berupa proyektor untuk menghubungkan dan menyampaikan
pesan kepada penerima dalam bentuk gambar yang ditampilkan pada
layar. Berikut merupakan jenis-jenis media proyeksi :
a. Proyektor Transparansi /Over Head Proyektor (OHP)
Proyektor transparansi dirancang untuk memproyeksikan
transparansi kearah layar dengan melewati samping kepala orang
yang menggunakannya. Media OHP memiliki kelebihan seperti : 1)
biaya operasional lebih murah, 2) mudah digunakan, 3) dapat
meningkatkan daya ingat, 4) dapat dikombinasikan dengan dinding
atau papan tulis dan 5) pesan mudah tersampaikan.
b. Komputer
Komputer di desain untuk membantu siswa dalam belajar
(pembelajaran

individu)

misalnya

multimedia.

Pemanfaatan

multimedia lebih bermakna karena mampu menampilkan teks,
gambar, warna, video, animasi, dan gerak yang menarik sehingga
pembelajaran menjadi lebih interaktif. Pemanfaatan komputer tidak
13
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harus berisikan materi pembelajaran, namun dapat dimanfaatkan
sebagai alat evaluasi pembelajaran seperti latihan soal. Berikut
contoh program komputer yang digunakan sebagai media
pembelajaran : microsoft excel, microsoft power point, dan media
peta konsep.
c. Internet
Internet

dapat

dijadikan sebagai

alat

bantu

media

pembelajaran yang efektif dan efisien. Selain digunakan untuk
browsing

dan

chatting,

internet

dapat

dijadikan

sebagai

pengembangan media pembelajaran contohnya adalah e-learning
dan blog.
2) Media Non-Proyeksi
Media non-proyeksi merupakan media visual yang dapat
digunakan secara mandiri tanpa memerlukan alat bantu berupa
proyektor atau alat lain. Media non-proyeksi merupakan jenis media
yang paling banyak digunakan oleh guru dalam pembelajaran.
Menurut Intan, dkk (2016) media non-proyeksi dapat menterjemahkan
ide abstrak menjadi realistik. Berikut merupakan kelebihan dan
kelemahan media non-proyeksi :
1) Kelebihan
- Tidak memerlukan banyak kelengkapan
- Dapat menstimulasi ekspresi dan ide kreatif
- Menarik perhatian siswa
- Mempermudah menangkap isi materi
- Bentuk yang bervariasi dan mudah diperoleh
14
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2) Kekurangan
- Tidak memiliki audio
- Kurang praktis
- Jika tidak dirawat dengan baik, media cetak akan mudah rusak
Berikut merupakan jenis-jenis media Non-Proyeksi antara lain :
a. Buku Cetak
Buku cetak merupakan media konvensional yang sering
digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Penggunaan buku
cetak dapat membantu siswa dalam melihat dan mengakses pesan
dari materi pembelajaran secara langsung tanpa bantuan alat lain
yang bersifat proyektif.
b. Wallsheets
Wallsheets

merupakan

media

konvensional,

karena

tampilan dan cara penggunaannya tidak memerlukan bantuan alat
seperti proyektor. Contoh : poster, diagram, peta, dan chart.
c. Papan Tulis
Papan tulis merupakan media yang sering digunakan oleh
guru dalam proses pembelajaran tanpa dibantu alat proyektor.
Sehingga siswa dapat memahami materi pembelajaran secara
langsung tanpa menggantungkan alat bantu lainnya.
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3. Media Pembelajaran Pop-up Book
a. Pengertian Media Pop-up Book
Media memiliki peran yang sangat penting dalam proses
pembelajaran. Adanya media dapat mendukung proses pembelajaran,
mempermudah siswa dalam memahami materi, meningkatkan kognitif
siswa dan mempermudah guru dalam menyampaikan materi. Pop-up
book merupakan sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat bergerak
sealami mungkin serta memiliki unsur dua atau tiga dimensi. Menurut
Rahmawati (2015) pop-up book memiliki daya tarik lebih dibandingkan
buku lainnya karena media pop-up book merupakan buku yang akan
memunculkan suatu objek gambar yang bergerak ketika halaman dibuka,
maka buku akan memberikan banyak kejutan pada halaman dan
mengundang ketakjuban kepada pembaca untuk membuka halaman
berikutnya.
Menurut Dzuanda (2009) Pop-up book memiliki beberapa jenis
diantaranya :
a) Peepshow
Peepshow merupakan pop-up book yang menunjukan tampilan
dari serangkaian tumpukan kertas yang disusun menjadi satu
tumpukan sehingga menciptakan ilusi kedalaman dan perspektif.

Gambar 2.3 Pop-up Book Jenis Peepshow
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b) Pull-tabs
Pull-tabs merupakan pop-up book yang

memunculkan

terjadinya perubahan bentuk serta gerakan objek secara menarik pada
salah satu bagian pop-up book halaman kertas.

Gambar 2.4 Pop-up Book Jenis Pull-tabs
Transformations menunjukan terjadinya perubahan bentuk dan
gerakan objek secara vertikal dengan cara membuka halaman kertas
ke samping sehingga slide pop-up book bergerak dan konstruksi objek
berubah.

Gambar 2.5 Pop-up Book Jenis Transformations
c) Volvelles
Volvelles merupakan jenis pop-up book yang berbentuk benda
cakram dengan menunjukan bagian-bagian pop-up book yang dapat
diputar.

Gambar 2.6 Pop-up Book Jenis Volvelles
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d) Carousel
Carousel merupakan pop-up book yang didukung bahan
tambahan berupa tali, kancing, atau pita, sehingga apabila pop-up
book dibuka dan dilipat kembali maka pop-up book tersebut akan
berbentuk benda yang kompleks.

Gambar 2.7 Pop-up Book Jenis Carouse
b Manfaat Media Pop-up Book
Menurut Dzuanda (2009) media pop-up book mempunyai
beberapa manfaat seperti (1) mengembangkan kreativitas dan berfikir
kritis, (2) menambah pengetahuan dan memberikan gambaran bentuk
benda, (3) merangsang imajinasi, dan (4) menjembatani hubungan antara
situasi kenyataan dengan simbol yang mewakilinya.
c. Kelebihan dan Kekurangan Media Pop-up Book
Menurut Dzuanda (2009) media pop-up book memiliki kelebihan
dan kekurangan. Kelebihan dari media pop-up book yaitu (1)
memberikan kejutan pada tiap halaman yang membuat pembaca ingin
terus membuka halaman berikutnya, (2) bersifat konkret, artinya lebih
realistis dari pada media verbal, (3) tampilan visual media yang lebih
berdimensi

membuat

cerita

semakin

terasa

nyata,

sehingga

mempermudah dalam penyampaian pesan, dan (4) memberikan
visualisasi yang lebih menarik mulai dari tampilan gambar berdimensi
18
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yang dapat bergerak ketika halamannya dibuka atau digeser. Kemudian
kekurangan media pop-up book yaitu : (1) pembuatan media memerlukan
waktu yang lebih lama dan (2) harga media relatif mahal.
4. Modul Pembelajaran
a. Pengertian Modul
Modul merupakan seperangkat bahan ajar yang disampaikan
secara sistematis dan dilengkapi dengan petunjuk pembelajaran. Hawarya
(2014) modul berfungsi sebagai sarana pembelajaran bagi siswa yang
bersifat mandiri, sehingga siswa akan belajar sesuai kemampuan dalam
menangkap isi materi dan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan belajar
secara mandiri. Pembelajaran secara mandiri akan efektif apabila dalam
sebuah modul mempunyai karakteristik minimal seperti : 1) petunjuk
pembelajaran, 2) kompetensi pencapaian, 3) isi materi, 4) informasi
penunjang seperti ilustrasi gambar, 5) latihan soal, 6) lembar kerja, dan 7)
evaluasi.
b. Karakteristik Modul
Sesuai pedoman penulisan modul yang dikeluarkan oleh
Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional
(2008) mengemukakan bahwa dalam menulis modul, harus memikirkan
karakteristik yang berbeda dengan bentuk materi pembelajaran yang
lainnya agar modul yang buat menjadi lebih menarik. Dalam
mengembangkan modul, harus memperhatikan karakteristik berikut :
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1) Self Instruction
Self

instruction

adalah

karakteristik

terpenting

dalam

pengembangan modul, dengan adanya karakter tersebut diharapkan
mampu membuat pembaca lebih mandiri dan tidak bergantung pada
fasilitator. Dalam memenuhi karakter tersebut, maka dalam sebuah
modul

harus

memuat

tujuan

pembelajaran

dan

mampu

menggambarkan pencapaian kompetensi inti maupun kompetensi
dasar. Selain itu, modul harus mampu memuat materi pembelajaran
yang dikemas menjadi unit yang lebih spesifik, penggunaan bahasa
yang lebih sederhana dan harus berisikan soal latihan dan contoh
ilustrasi yang jelas.
2) Self Contained
Self Contained bertujuan untuk memudahkan pembaca untuk
menangkap isi materi karena modul tersebut dikemas dalam kesatuan
yang utuh.
3) Stand Alone
Stand

Alone

adalah

karakteristik

modul

yang

tidak

berkesinambungan dengan bahan ajar lainnya. Apabila siswa masih
bergantung pada bahan ajar lain maka bahan ajar yang digunakan
tidak dapat dikategorikan sebagai stand alone.
4) Adaptif
Modul

dapat

dikatakan

adaptif

apabila

modul

dapat

menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan bersifat fleksibel.
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5) User Friendly
Penggunaan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan
menggunakan

istilah

yang

secara

umum

digunakan

akan

menghasilkan modul yang memiiki fungsi dan peran yang semestinya,
sehingga penggunaannya akan menjadi lebih efektif.
c. Langkah-Langkah Penyusunan Modul
Berikut merupakan langkah-langkah dalam penyusunan modul
menurut Daryanto (2013) antara lain :
a) Analisis Kebutuhan Modul
Analisis kebutuhan modul bertujuan untuk mengidentifikasi
judul modul akan dikembangkan dalam satu program. Satu program
yang dimaksud adalah satu tahun pelajaran, satu mata pelajaran dalam
satu semester. Analisis kebutuhan modul juga dijadikan sebagai
kegiatan untuk menganalisis silabus dan RPP.
b) Peta Modul
Peta modul harus disusun mengacu pada satu program yang
digambarkan dalam bentuk diagram. Bentuk diagram sesuai dengan
pencapaian kompetensi yang termuat dalam kurikulum.
c) Desain Modul
Desain modul yang dimaksud adalah RPP. Dalam RPP,
strategi pembelajaran sudah disusun baik materi, metode, dan
perangkat pembelajaran lainnya. Namun apabila belum memiliki
desain modul, maka dapat menerapkan langkah-langkah seperti
berikut :
1) Menetapkan kerangka bahan yang ingin dibuat.
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2) Menetapkan tujuan akhir pembelajaran seperti tujuan yang ingin
dicapai dalam pembelajaran.
3) Menetapkan skema evaluasi.
4) Menetapkan garis-garis besar untuk mencapai tujuan dari
pembelajaran seperti komponen KI, KD, deskripsi singkat, waktu,
dan sumber pustaka.
5) Materi yang terdapat dalam modul harus sesuai fakta.
6) Soal latihan yang terdapat dalam modul harus di sesuaikan estimasi
waktunya, sehingga tugas-tugas dapat diselesaikan oleh siswa.
7) Evaluasi untuk mengukur kemampuan dari siswa.
8) Kunci jawaban dan soal latihan harus terdapat dalam modul.
d) Implementasi
Dalam melakukan implementasi modul, dapat dilaksanakan
sesuai dengan alur yang sudah digariskan dalam sebuah modul. Agar
tujuan pembelajaran dapat terpenuhi maka bahan, alat, media, dan
lingkungan belajar harus dapat diupayakan.
d. Kelebihan dan Kekurangan Modul
Menurut Hawarya (2014) Modul memiliki kelebihan dan
kekurangan berikut merupakan kelebihan dan kekurangan modul dalam
proses pembelajaran :
a) Kelebihan Modul
Berikut merupakan kelebihan modul antara lain :
1) Menimbulkan motivasi belajar yang kuat.
2) Guru dapat berperan sebagai pembimbing.
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3) Siswa lebih mandiri.
4) Belajar lebih efektif dan evaluasi perbaikan yang cukup berarti.
5) Fleksibel.
6) Adanya kompetisi sehat antar siswa.
7) Meningkatkan motivasi dan gairah belajar siswa.
8) Mengatasi keterbatasan waktu dan ruang.
b) Kekurangan Modul
Berikut merupakan kekurangan modul antara lain :
1) Kesukaran pada siswa tidak bisa dibatasi.
2) Tidak semua siswa dapat belajar secara mandiri.
3) Tidak semua bahan ajar dapat dibuat modul.
4) Memerlukan banyak biaya.
5. Materi Pencemaran Lingkungan
Materi pencemaran lingkungan adalah satu materi pembelajaran IPA
yang diperoleh pada jenjang kelas VII SMP semester dua. Materi
pembelajaran ini mempunyai jumlah pertemuan 10 JP. Materi ini berbasis
kompetensi sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran IPA,
yaitu KD 3.8 Menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan
dampaknya bagi ekosistem. KD 4.8 mengenai membuat tulisan tentang
gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan
hasil pengamatan. Dalam menguasai materi pencemaran lingkungan, hal
pertama yang dilakukan adalah perlunya pemahaman mengenai konsep
dasar tentang apa yang dimaksud pencemaran, macam-macam pencemaran,
dampak pencemaran dan bagaimana cara menanggulanginya
.
23

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Menurut Widjajanti, dkk (2013) Pencemaran lingkungan merupakan
segala bentuk aktivitas manusia yang dapat menghasilkan bahan fisika
maupun kimia sehingga dapat mengganggu dan merugikan keseimbangan
ekosistem lainnya. Zat yang dapat mencemari

lingkungan dan dapat

mengganggu keberlangsungan hidup ekosistem lainnya disebut polutan.
Polutan dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk
ke dalam lingkungan, sehingga lingkungan tersebut menjadi tercemar. Ada
tiga macam pencemaran lingkungan yaitu pencemaran air, pencemaran
udara dan pencemaran tanah. Pada tiap macam pencemaran tersebut akan
dibahas mengenai pengertian, penyebab dan dampaknya, serta upaya
mengatasi pencemaran lingkungan.
6. QR Code
QR merupakan singkatan dari Quick Response. QR code berfungsi
sebagai teknik mengubah data tertulis menjadi barcode 2 dimensi yang
dicetak kedalam suatu media yang lebih ringkas. Menurut Irawan &
Andriantantri (2018) awalnya, barcode digunakan sebagai pendataan
inventaris produk namun sekarang dapat digunakan dalam segala bidang.
QR code salah satu tipe barcode yang dapat dibaca oleh kamera handphone
dari berbagai sisi (Gambar 2.8). QR code mampu menampung data secara
horizontal atau vertikal seperti jenis data angka/numerik, alphanumerik,
biner dan sebagainya, jadi data yang ditampung secara otomatis ukuran dari
tampilan gambar QR code menjadi lebih kecil dibandingkan ukran barcode.
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Gambar 2.8 QR Code
Menurut Irawan & Andriantantri (2018) QR code memiliki
kelebihan seperti (1) efisien waktu, (2) kapasitas data lebih besar, (3) tipe
data yang disimpan beragam, (4) ukuran cetak QR code lebih kecil, dan (5)
hasil cetakan QR code lebih tahan lama dari kerusakan (maksimum 30%)
dari debu dan sobek. Selain kelebihan, QR code memiliki kekurangan
seperti : (1) masih menggunakan pemindai dan (2) QR code sangat sulit
terbaca apabila ukuran QR code mengalami penyusutan.
7. Kuis Interaktif
Kegiatan pembelajaran saat ini, guru dituntut untuk menggunakan
kurikulum 2013. Guru harus memiliki kreatifitas dalam mengembangkan
strategi pembelajaran khususnya proses penilaian hasil belajar siswa.
Penilaian hasil belajar siswa dapat dilakukan dengan tes dan non-tes. Salah
satu metode penilaian hasil belajar siswa adalah dengan memberikan tugas
atau soal menggunakan aplikasi kuis interaktif. Menurut Meryansumayeka,
dkk (2018) dalam aplikasi kuis interaktif dapat memuat materi pembelajaran
dalam bentuk soal atau pertanyaan untuk meningkatkan wawasan mengenai
materi pembelajaran secara mandiri. Kuis interaktif di desain sedemikian
rupa agar efektif, efisien dan malatih kemampuan belajar siswa. Kuis
interaktif mempunyai kelebihan seperti 1) proses pembelajaran lebih
menyenangkan, 2) memudahkan guru menghitung hasil belajar siswa, dan
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3) melatih motorik pada siswa. Sedangkan kelemahan kuis interaktif seperti:
1) tidak semua guru paham tentang teknologi, 2) fasilitas sekolah yang
kurang memadai, dan 3) keterbatasan waktu guru dalam merancang
pembelajaran.
B. Penelitian Relevan
Adapun beberapa hasil penelitian yang relevan yang dijadikan sebagai
acuan pembuatan modul berbasis pop-up book sebagai berikut :
Penelitian Ariningsih (2016) berjudul “Pengembangan Modul Ajar
Pop-Up Book Berbasis Berfikir Kreatif Pada Mata Pelajaran Biologi Peserta
Didik Kelas VII Di Tingkat SMP/MTS/Sederajat”. Tujuan penelitian ini
adalah menghasilkan modul ajar pop-up book berbasis kemampuan berfikir
kreatif pada pembelajaran biologi peserta didik kelas VII di sekolah menengah
pertama, serta mengetahui kelayakan modul ajar pop-up book yang telah
dihasilkan sehingga layak digunakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah
Research and Development (R&D) dengan menggunakan model Borg & Gall.
Produk yang dikembangkan oleh Ariningsih tidak hanya berisikan materi ajar,
namun menambahkan evaluasi pembelajaran dalam bentuk LKS berisi dua
soal esai. Hasil validasi ahli materi mendapatkan skor sebesar 77,5% dengan
tergolong kategori “Layak”, penilaian bahasa sebesar 92,5% dengan kategori
“Sangat Layak” dan penilaian validasi ahli media sebesar 94% dengan
kategori “Sangat Layak”. Sehingga data dapat disimpulkan bahwa modul ajar
pop-up book berbasis kemampuan berfikir kreatif pada pembelajaran biologi
materi pencemaran lingkungan layak digunakan sebagai media pembelajaran.
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Penelitian Khuzaimah (2019) berjudul “Pengembangan Modul
Pembelajaran IPA Berbasis Pop-Up Book MTsN Barru Kabupaten Barru
Provinsi Sulawesi Selatan”. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui langkalangkah pengembangan modul IPA berbasis pop-up book dan profil modul
IPA berbasis pop-up book yang memiliki kriteria valid, efektif dan kreatif.
Jenis penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D)
dengan menggunakan model 4D Thiagarajan yang terdiri dari (define, design,
developdan disseminate). Produk yang dikembangkan oleh Khuzaimah hanya
berisikan materi ajar. Peneliti tidak melengkapi soal yang dapat digunakan
sebagai evaluasi pembelajaran. Hasil validasi pakar “PP” media pembelajaran
konvensional pop-up book yang mendapatkan skor nilai 4,62 dan tergolong
kategori “sangat baik”. Hasil validasi pakar ”GK” media pembelajaran
konvensional pop-up book yang mendapatkan skor nilai 4,75 atau tergolong
kategori “sangat baik”. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari ketiga
validator diperoleh indeks Aiken V = 1,0 sehingga produk dapat dikatakan
layak digunakan. Sementara itu praktis dapat dilihat dari aktivitas siswa
diperoleh 81% siswa aktif dalam pembelajaran serta respon siswa
menunjukan 100% memberikan tanggapan positif dengan rincian 57%
memberikan tanggapan “Sangat Baik” dan 43% memberikan tanggapan
“Baik”. Sedangkan untuk segi efektif hasil belajar siswa diperoleh 100%
siswa mendapatkan hasil memuaskan dengan kategori 14% pada kategori
“Sangat Baik”, 48% pada kategori “Baik” dan 38% pada kategori “Cukup”.
Sehingga, pengembangan modul pembelajaran IPA berbasis pop-up book
MTsN Barru kabupaten Barru provinsi Sulawesi Selatan layak digunakan.
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Penelitian Cahyani (2014) berjudul “Pengembangan Modul Berbasis
Pop-Up Book Pada Materi Alat-Alat Optik Untuk Siswa SMPLB-B
(Tunarungu) Kelas VIII”. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kualitas
dan respon siswa terhadap modul yang dikembangkan. Jenis penelitian yang
digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan menggunakan
model 4D Thiagarajan yang terdiri dari (define, design, developdan
disseminate). Produk yang dikembangkan oleh Cahyani hanya berisikan
materi ajar. Peneliti tidak melengkapi soal yang dapat digunakan sebagai
evaluasi pembelajaran. Hasil penelitian menunjukan bahwa hasil validasi oleh
validator ahli materi, ahli media dan guru fisika SMPLB-B (tunarungu)
memberikan respon “Sangat Baik” dan produk telah memenuhi elemen mutu
modul dengan karateristik yang “Baik” dan respon dari siswa SMPLB-B
(tunarungu) memberikan respon sangat setuju dengan adanya modul berbasis
pop-up book yang dapat membantu dalam proses pembelajaran fisika.
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Peta literatur dari penelitian relevan seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya dapat dilihat pada Gambar 2.9 di bawah ini.

Ariningsih (2016)
“Pengembangan
Modul Ajar Pop-Up
Book Berbasis
Berfikir Kretif Pada
Mata Pelajaran
Biologi Peserta
Didik Kelas VII di
Tingkat
SMP/MTs/Sederajad
”

Khuzaimah (2019)
“Pengembangan
Modul
Pembelajaran IPA
Berbasis Pop-Up
Book MTsN Barru
Kabupaten Barru
Provinsi Sulawesi
Selatan”

Cahyani (2014)
“Pengembangan
Modul Berbasis
Pop-Up Book Pada
Materi Alat-Alat
Optik untuk Siswa
SMPLB-B
(Tunarungu) Kelas
VIII”

Refika (2020)
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya di antaranya:
- Pengembangan modul berbasis Pop-Up Book
- Mata Pelajaran IPA Biologi
- Materi Pencemaran Lingkungan
- Terdapat penjelasan materi dan gambar, LKPD praktikum dan
latihan soal dalam bentuk QR-code

Gambar 2.9 Peta Penelitian Relevan
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C. Keterbaruan Penelitian
Produk media dalam penelitian pengembangan ini merupakan media
cetak berbasis visual yang berfokus pada konten visual buku berupa gambar
yang dibuat 2 dimensi. Secara umum, modul berfungsi sebagai sarana
pembelajaran bagi siswa agar mampu belajar secara mandiri. Menurut
Daryanto (2013) pembelajaran secara mandiri akan efektif apabila dalam
sebuah modul mempunyai karakteristik salah satunya adalah adanya informasi
penunjang seperti ilustrasi gambar. Hal tersebut di dukung dengan adanya
media pop-up book sebagai penunjang tampilan visual media yang lebih
berdimensi membuat materi dalam modul semakin terasa nyata dan
mempermudah dalam penyampaian pesan. Selain itu, peneliti juga melakukan
keterbaruan modul berbasis pop-up book yang berbeda dari penelitian
sebelumnya yaitu peneliti menambahkan evaluasi pembelajaran dalam bentuk
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) praktikum dan soal pilihan ganda. Soal
pilihan ganda dibuat daalam bentuk kuis interktif. Kuis di desain sedemikian
rupa agar penggunaanya lebih efektif, efisien, menarik, dan melatih
kemampuan belajar siswa. Menurut Meryansumayeka, dkk (2018) materi
pembelajaran dalam bentuk kuis interaktif seperti soal atau pertanyaan, dapat
meningkatkan wawasan materi pembelajaran secara mandiri.
Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakaan kuis interaktif sebagai
keterbaruan produk yang kemudian dikemas dalam bentuk QR code. Dengan
adanya QR code diharapkan dapat memudahkan siswa dalam menggunakan
aplikasi hanya dengan kamera handphone. Sehingga siswa tidak perlu
menuliskan link dan membuat penggunaanya jauh lebih efisien. Menurut Saleh,
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dkk (2018) media QR code mampu berkontribusi dalam meningkatkan hasil
belajar siswa sehingga dapat dijadikan sebagai evaluasi pembelajaran karena
siswa mampu mengingat pelajaran dengan baik dan memahami apa yang telah
diajarkan sebelumnya.
D. Kerangka Berfikir
Keberhasilan dalam pembelajaran dapat diamati dari bagaimana
keberlangsungan proses pembelajaran tersebut. Ketika pembelajaran dapat
dilaksanakan dengan baik dan siswa mudah memahami apa yang disampaikan,
maka pembelajaran tersebut sudah mencapai indikator yang diharapkan. Proses
pembelajaran dapat ditunjang dengan adanya media pembelajaran sebagai daya
dukung penyampaian materi pembelajaran ketika cangkupan materi tersebut
sangat luas.
Materi pencemaran lingkungan merupakan materi yang memiliki materi
yang luas. Materi tersebut akan menjadi membosankan apabila media yang
digunakan oleh guru masih kurang menarik perhatian siswa. Pada materi
pencemaran lingkungan, guru menggunakan media berupa Microsoft power
point yang berisi materi dan gambar. Selain itu guru juga mengajak siswa
untuk melakukan pengamatan dilingkungan sekitar sekolah akan tetapi,
kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan setiap saat karena cuaca dan waktu
yang kurang memungkinkan. Sehingga, pembelajaran IPA yang seharusnya
menyenangkan dengan cara melakukan pengamatan langsung dan praktikum
menjadi kurang menarik untuk siswa sehingga terlihat monoton dan
membosankan.
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Berdasarkan alasan tersebut maka peneliti mengembangkan media
pembelajaran khusus untuk materi pencemaran lingkungan kelas VII. Media
pembelajaran yang dikembangkan berupa pengembangan modul berbasis popup book sebagai media pembelajaran yang berkualitas dan layak diuji coba
dalam proses pembelajaran. Modul berbasis pop-up book yang dikembangkan
merupakan penelitian Reseach and Development (R&D) menggunakan langkah
prosedur milik Sugiyono. Berikut adalah bagan kerangka berfikir dari hasil
analisis kebutuhan yang dilakukan di empat Sekolah Menengah Pertama
(SMP) seperti SMP Negeri 2 Depok, SMP Negeri 1 Yogyakarta, SMP Kristen
Kalam Kudus Yogyakarta dan SMP Stella Duce 2 Yogyakarta. Berdasarkan
penjelasan di atas, penulis telah membuat skema kerangka berpikir yang dapat
dilihat pada Gambar 2.10 berikut ini.
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Identifikasi masalah yang dibutuhkan
dalam pengembangan media pembelajaran

Analisis pembelajaran

Analisis materi IPA di kelas VII

Sub-bab materi pencemaran lingkungan cukup
luas
Media pembelajaran konvensional belum
sepenuhnya digunakan
Kegiatan pembelajaran bersifat abstrak dan
membosankan sehingga berpengaruh terhadap
KKM siswa.

Dibutuhkan media pembelajaran yang menarik dan
membantu guru dalam menyampaikan materi pencemaran
lingkungan sehingga mampu meningkatkan motivasi
belajar siswa dan hasil KKM siswa.

Pengembangan media pembelajaran berupa modul
berbasis pop-up book sebagai media pembelajaran yang
menarik dan relevan sesuai dengan standar KI, KD, dan
Kurikulum 2013

Dihasilkan media pembelajaran modul
berbasis pop-up book yang layak digunakan
di sekolah
Gambar 2.10 Peta Kerangka Berfikir
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Reserch and
Development (RnD), langkah-langkah dapat dilihat pada Gambar 3.1.
Penelitian ini mengikuti prosedur metode penelitian pengembangan dari
Sugiyono (2016). Metode penelitian menurut Sugiyono adalah metode
penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk serta menguji
keefektifan dan efisien produk tersebut. Prosedur pengembangan peneliti yang
dimaksud berfungsi untuk menghasilkan dan menguji kualitas serta kelayakan
produk baru yang akan digunakan dalam memperbaiki praktik pembelajaran.
Produk yang dihasilkan berupa pengembangan modul berbasis pop-up book
sebagai media pembelajaran pada materi pencemaran lingkungan untuk kelas
VII. Berikut merupakan 10 langkah pengembangan penelitian RnD menurut
Sugiyono (2016) sebagai berikut :
Potensi dan
masalah

Validasi desain
Revisi

Pengumpulan
data

Uji coba produk

Desain produk

Revisi

Uji pemakaian
Revisi
Produk massal

Gambar 3.1 Bagan Prosedur Penelitian Pengembangan Sugiyono

34

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

B. Langkah-langkah Penelitian Pengembangan
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan prosedur pengembangan
Sugiyono (2016) yang mempunya sepuluh tahap pengembangan (Gambar 3.1)
namun, peneliti membatasi penelitian dilakukan hanya pada tahap lima
(Gambar 3.2) yaitu pada tahap revisi produk karena peneliti keterbatasan
waktu, tenaga dan biaya, hal tersebut karena produk buku yang dikembangkan
tidak untuk di produksi secara massal, melainkan hanya sebuah produk
percontohan atau prototipe.
Alasan peneliti menggunakan model pengembangan ini karena tahapan
dasar desain pengembangan milik Sugiyono (2016) cukup sederhana, mudah
dipelajari dan dipahami serta mudah dipraktikkan dalam pengembangan media
pembelajaran. Adapun langkah-langkah pengembangan media modul berbasis
pop-up book yang dilakukan peneliti sebagai berikut :
Potensi dan
Masalah

Pengumpulan
Data

Revisi Desain

Rancangan
Produk

Tahapan
Validasi

Gambar 3.2 Langkah-Langkah Penggunaan Metode RnD sesuai prosedur Sugiyono
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1. Potensi dan Masalah
Langkah

pertama

dalam

pengembangan

penelitian,

peneliti

melakukan penggalian potensi dan masalah melalui survei. Peneliti
melakukan

survei

analisis

kebutuhan

di

empat

sekolah

terkait

pengembangan modul sebagai media pembelajaran IPA. Survei analisis
kebutuhan dilakukan di empat Sekolah Menengah Pertama (SMP) meliputi
dua sekolah negeri yaitu SMP Negeri 1 Yogyakarta dan SMP Negeri 2
Depok serta dua sekolah swasta yaitu SMP Kristen Kalam Kudus
Yogyakarta dan SMP Stella Duce 2 Yogyakarta. Survei analisis kebutuhan
dilakukan dengan melakukan wawancara yang telah disusun oleh peneliti.
Data yang sudah diperoleh akan digunakan sebagai pedoman dalam
pengembangan produk yang akan dibuat.
Dari wawancara tersebut ditemukan masalah yang dialami sekolah
adalah berkaitan dengan media pembelajaran berbasis kurikulum 2013 pada
materi pencemaran lingkungan. Hal tersebut didukung oleh hasil
pengamatan peneliti selama magang di sekolah SMP Kristen Kalam Kudus
Yogyakarta siswa yang mengikuti pembelajaran pencemaran lingkungan
kurang berantusias, sehingga proses pembelajaran terlihat membosankan
karena gerak siswa dibatasi oleh sekolah serta siswa tidak bisa menerima
semua praktikum yang menyimpang dari motto yang dipakai sekolah.
Sehingga, berpengaruh terhadap keterampilan siswa dan hasil KKM siswa
selama proses pembelajaran. Oleh karena itu, modul berbasis pop-up
book ditawarkan sebagai salah satu alternatif untuk pengembangan
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media pembelajaran agar lebih menarik, tidak membosankan dan siswa
mampu mengasah keterampilan secara mandiri namun isi materi masih
sesuai dengan kurikulum 2013.
2. Pengumpulan Data
Setelah peneliti mendapatkan potensi masalah di lapangan, hal
yang perlu dilakukan selanjutnya adalah pengumpulan data. Pengumpulan
data dilakukan untuk mempermudah peneliti memperoleh referensi
perencanaan pembuatan produk yang akan dibuat, dan membantu dalam
mengatasi

permasalahan

serta

memperbaiki

praktik

pembelajaran

sebelumnya. Hasil pengumpulan data diperoleh dari informasi yang
diberikan oleh guru biologi kelas VII dari empat sekolah yang disurvei.
3. Rancangan Produk
Tahapan selanjutnya, peneliti merancang modul berbasis pop-up
book sebagai media pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan
keterampilan dan hasil KKM siswa. Adapun langkah-langkah yang
dilakukan dalam penelitian ini :
a. Merangkum materi pencemaran lingkungan untuk kelas VII dari
berbagai sumber relevan dan disesuaikan dengan kurikulum 2013.
b. Membuat perangkat pembelajaran berupa silabus dan Rencana
Perangkat Pembelajaran (RPP).
c. Merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.
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d. Menentukan komponen-komponen dalam media modul berbasis popup book mencangkup :
1) Sampul modul berbasis pop-up book sebagai media pembelajaran.
2) Kata pengantar.
3) Kompetensi

Inti

(KI),

Kompetensi

Dasar (KD),

metode

pembelajaran, indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran.
4) Cara penggunaan media.
5) Informasi terkait media.
6) Materi pencemaran lingkungan untuk kelas VII SMP.
7) Latihan soal.
8) Daftar pustaka.
9) Sampul belakang.
e. Menentukan gambar dan latihan soal yang akan dimasukan dalam
modul berbasis pop-up book sebagai media pembelajaran.
f. Membuat skenario pengembangan modul berbasis pop-up book
sebagai media pembelajaran.
g. Mendesain latihan soal kelompok dan latihan soal individu dalam
bentuk QR code.
h. Membuat sampul menggunakan aplikasi canva.
i. Mendesain media menggunakan aplikasi coreldraw.
j. Mencetak media berwarna, ukuran 20x25cm, dan menggunakan kertas
ivory 260gr.
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4. Tahap Validasi
Langkah selanjutnya yaitu tahap validasi. Tahapan validasi
bertujuan untuk menilai kualitas dan kelayakan pengembangan modul
berbasis

pop-up

book

sebagai

media

pembelajaran

yang

telah

dikembangkan pada materi pencemaran lingkungan untuk kelas VII SMP.
Validasi produk dapat dilakukan dengan menghadirkan dua ahli yang
sudah berpengalaman dan memberikan lembar validasi berupa kuesioner
untuk menilai dari produk dari segi kelebihan serta kekurangan produk.
Hasil validasi dijadikan peneliti sebagai perbaikan produk akhir yang akan
dihasilkan. Dua ahli tersebut yaitu :
a. Validasi ahli materi
Validasi produk dilakukan oleh validator yang berkompeten
pada bidangnya seperti ahli materi media modul berbasis pop-up book
dan ahli materi pembelajaran yaitu guru IPA kelas VII. Validator
menilai kelengkapan materi dalam modul berbasis pop-up book. Ahli
materi akan memeriksa seluruh aspek materi, sistematika materi,
kebenaran materi dan hal yang berkaitan dengan materi pembelajaran.
b. Validasi ahli media
Validasi produk dilakukan oleh validator yang berkompeten
pada bidangnya seperti ahli media modul berbasis pop-up book dan ahli
media pembelajaran yaitu guru IPA kelas VII. Validator akan menguji
produk dari sisi tampilan, tata letak gambar, pemilihan warna, tulisan,
pemilihan huruf, font yang digunakan dan background yang sesuai
dengan media pembelajaran.
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5. Revisi Desain
Setelah desain produk divalidasi, langkah terakhir yaitu revisi
desain. Revisi desain dilakukan sesuai hasil komentar dan saran yang
diberikan oleh validator ahli materi dan ahli media yang dapat dilihat dari
lembar validasi (Lampiran 11). Kekurangan dari produk yang telah
divalidasi oleh beberapa ahli, selanjutnya diperbaiki untuk memperoleh
hasil produk yang lebih baik.
C. Spesifikasi Produk
1) Jenis kertas yang digunakan untuk pengembangan modul berbasis pop-up
book sebagai media pembelajaran adalah kertas ivory 260gr berukuran
20x25cm.
2) Pengembangan modul berbasis pop-up book sebagai media pembelajaran
merujuk pada KD 3.8 yaitu menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan
dan dampaknya bagi ekosistem.
3) Media dibuat untuk siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada materi
pencemaran lingkungan.
4) Media disajikan dalam bentuk gambar pop-up book sehingga akan terlihat
seperti tulisan 2 dimensi serta gambar yang timbul membuat media lebih
menarik.
5) Media dilengkapi latihan praktikum berkelompok dan latihan soal individu
dalam bentuk QR code bertujuan sebagai alat evaluasi guru atas hasil KKM
siswa.
6) Media digunakan secara berkelompok dengan jumlah 5-6 siswa.
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D. Teknik dan Instrument Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian berbentuk pengembangan
modul berbasis pop-up book sebagai media pembelajaran pada materi
pencemaran lingkungan untuk kelas VII SMP diperlukan instrument sebagai
berikut :
1. Angket analisis kebutuhan
Angket analisis kebutuhan digunakan untuk memperoleh hasil data
mengenai kebutuhan pengembangan modul berbasis pop-up book sebagai
media pembelajaran pada materi pencemaran lingkungan untuk kelas VII
SMP. Angket analisis kebutuhan dilakukan dengan melakukan wawancara
di empat sekolah yaitu SMP Negeri 1 Yogyakarta, SMP Negeri 2 Depok,
SMP Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, dan SMP Stella Duce 2
Yogyakarta.

Sebelum

melakukan

wawancara,

peneliti

menyiapkan

instrument berupa daftar pertanyaan wawancara yang berisi 14 pertanyaan
(Lampiran 7). Berikut merupakan kisi-kisi pertanyaan analisis kebutuhan
guru IPA yang dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini.
Tabel 3.1 Kisi-Kisi Pertanyaan Analisis Kebutuhan
No
1.
2
3.
4.
5.

Aspek Pertanyaan Analisis Kebutuhan
Biografi guru biologi kelas VII SMP
Media pembelajaran
Materi yang sulit diajarkan
Materi pencemaran lingkungan
Modul berbasis pop-up book

Nomor Pertanyaan
1,2
3,4
5
6,7
8,9,10,11,12,13,14

2. Angket Validasi
Angket validasi digunakan untuk menguji kualitas yang dihasilkan
dari pengembangan modul berbasis pop-up book sebagai media
pembelajaran. Validasi tersebut berisikan penilaian terhadap produk yang
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dibuat, baik dari segi kelebihan atau kekurangan produk yang telah
dikembangkan agar dapat diperbaiki dan disempurnakan sebagai produk
akhir dari pengembangan modul berbasis pop-up book sebagai media
pembelajaran pada materi pencemaran lingkungan kelas VII SMP.
Panduan angket kuesioner validasi produk yang telah dibuat oleh peneliti
dapat dilihat pada tabel 3.2 dan tabel 3.3 berikut.
a. Kisi-Kisi Kuesioner untuk Ahli Materi
Tabel 3.2 Kisi-Kisi Angket Kuesioner untuk Ahli Materi
Aspek yang dinilai

Nomor item

Aspek Materi
Kejelasan KI, KD, indikator dan tujuan pembelajaran
Kesesuaian indikator
Kelengkapan materi
Motivasi belajar siswa pada materi pencemaran
Lingkungan
Keefektivitas dan keefisien penggunaan QR code
pada latihan soal
Keefektifan
penyampaian
informasi
tentang
pencemaran lingkungan pop-up book
Contoh kasus sesuai realita
Kesesuaian tuntunan pembelajaran
Kesesuaian sumber literatur
Materi sesuai dengan tingkat kemampuan siswa
Kejelasan petunjuk pengerjaan soal
Kejelasan tulisan dan gambar pada pop-up book
Aspek Bahasa
Penggunaan bahasa dalam pop-up book
Bahasa yang digunakan dalam pop-up book

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

b. Kisi-Kisi Kuesioner untuk Ahli Media
Tabel 3.3 Kisi-Kisi Angket Kuesioner untuk Ahli Media
Aspek yang dinilai
Aspek Tampilan
Tampilan media
Desain media
Kualitas media
Kontras warna
Keefektivitas dan keefisien media
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1
2
3
4
5
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Ukuran huruf
Kemenarikan pop-up book
Motivasi belajar siswa pada materi pencemaran
Lingkungan
Materi pencemaran lingkungan memberikan umpan
Balik
Aspek Bahasa
Penggunaan bahasa dalam pop-up book
Bahasa yang digunakan dalam pop-up book
Aspek Pembelajaran
Kejelasan petunjuk penggunaan pop-up book
Kesesuaian sajian tuntutan pembelajaran
Keterkaitan pencapaian KI dan KD
Kejelasan media dalam menyampaikan pesan

6
7
8
9

1
2
1
2
3
4

E. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis
kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif berupa skor penilaian dari dua ahli
media dan ahli materi. Kemudian, data kuantitatif akan dianalisis secara
statistik deskriptif dan di lanjutkan untuk di konversikan ke data kualitatif.
Menurut Sugiyono (2018) teknik analisis data memiliki peran sentral
dalam proses data kuantitatif dan kualitatif adapun penjabaran sebagai berikut :
1. Analisis Kualitatif
Analisa kualitatif dapat berupa komentar atau informasi yang
diperoleh dari dua ahli materi dan ahli media pembelajaran. Komentar dan
saran yang diberikan kemudian dianalisis untuk mengetahui kualitas dan
kelayakan dari pengembangan modul berbasis pop-up book sebagai media
pembelajaran yang dihasilkan, sehingga produk dapat direvisi agar layak
diuji coba.
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2. Analisis Kuantitatif
Analisa kuantitatif berupa perolehan skor yang didapatkan dari hasil
validasi oleh dua ahli media dan ahli materi. Perolehan skor total dari
validator terhadap pengembangan modul berbasis pop-up book sebagai
media

pembelajaran,

menggunakan

Skala

kemudian
Likert.

dilanjutkan

Adapun

dengan

kategori

menghitung

penilaian

terhadap

pengembangan modul berbasis pop-up book sebagai media pembelajaran
pada materi pencemaran lingkungan untuk kelas VII SMP dapat dilihat pada
tabel 3.4.
Tabel 3.4 Pedoman Penilaian Skor
Pernyataan/
Dukungan Sikap
(Data Kualitatif)

Sangat
Baik
(SB)

Baik (B)

Kurang
Baik (KB)

Sangat
Kurang
Baik (SKB)

Skor
Penilaian
(Data Kuantitatif)

4

3

2

1

Berikut merupakan kategorisasi skor hasil pengukuran Skala Likert
untuk mengetahui interval penilaian skala numerik seperti pada tabel 3.5
dibawah ini.
Tabel 3.5 Kategori Sikap Berdasarkan Skor
Skor
x < 𝑥̅ – 1. SBx
𝑥̅ > x ≥ 𝑥̅ – 1. SBx
𝑥̅ + 1.SBx > x ≥ 𝑥̅
x ≥ 𝑥̅ + 1.SBx

Kategori
Sangat Kurang Baik
Kurang Baik
Baik
Sangat Baik

Keterangan :
x̅ ∶ Rerata skor keseluruhan =

1
(skor maksimal + skor minimal)
2

1
𝑆𝐵𝑥̅ ∶ Simpangan baku skor = (skor maksimal − skor minimal)
6

x : skor empiris/ yang sebenarnya diperoleh
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Masing-masing skor, kemudian dirata-rata dan dikonversikan dari
data kuantitatif ke data kualitatif sesuai dengan Skala Likert. Berikut
merupakan hasil pengubahan data kuantitatif ke data kualitatif berdasarkan
ketentuan Skala Likert tabel 3.6.
Tabel 3.6 Acuan untuk Mengubah Data Kuantitatif ke Kualitatif
Skor
1
2
3
4

Interval Skor
x<2
2,5 > x ≥ 2
3 > x ≥ 2,5
x≥3

Kategori
Sangat Kurang Baik
Kurang Baik
Baik
Sangat Baik

Pada penelitian ini ditetapkan kategori baik sebagai minimal nilai
kualitas dan kelayakan produk modul berbasis pop-up book sebagai media
pembelajaran. Apabila nilai yang didapatkan tergolong kategori kurang baik
dan sangat kurang baik, maka produk memiliki kualitas yang sangat tidak
layak diujicobakan, maka produk harus di revisi kekurangan produk.
Penilaian tersebut di validasi oleh validator ahli materi dan ahli media. Data
kualitatif juga ditambahkan pada bagian akhir dari angket kuesioner
berbentuk saran atau komentar dari validator sebagai masukan bagi peneliti
dalam menyempurnakan produk yang dikembangkan sehingga memiliki
kualitas yang baik dan layak untuk diuji cobakan secara terbatas.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan hasil data analisis kebutuhan, pengembangan
produk awal, hasil validasi produk, revisi produk, pembahasan dan keterbatasan
pengembangan produk yang dapat diuraikan sebagai berikut :
A. Hasil Pengembangan Produk Awal
1. Data Hasil Wawancara
Pada analisis kebutuhan guru IPA, peneliti menyiapkan 14
pertanyaan meliputi 5 aspek seperti yang sudah disajikan pada tabel 3.1
hasil wawancara lengkap terdapat pada lampiran 8 dari enam aspek
tersebut, terdapat empat aspek penting sebagai dasar pengembangan produk.
Keempat aspek tersebut meliputi materi yang sulit diajarkan, penggunaan
media pembelajaran di sekolah, materi pencemaran lingkungan, dan
pemahaman pendidik mengenai pengembangan modul berbasis pop-up book
sebagai media pembelajaran.
a Aspek materi yang sulit diajarkan
Pada aspek ini dua sekolah seperti SMP Negeri 1 Yogyakarta dan
SMP Kristen Kalam Kudus tidak memiliki kesulitan materi untuk kelas
VII SMP. Sedangkan untuk SMP Negeri 2 Depok, guru mengalami
kesulitan pada materi ciri mahkluk hidup dan pencemaran. Guru sudah
melakuan variasi model pembelajaran namun, materi menjadi kurang
mendalam untuk diajarkan karena faktor waktu yang tidak sesuai target,
siswa yang mudah tidak fokus, dan siswa sulit untuk berfikir kritis.
Sedangkan untuk sekolah SMP Stella Duce 2 Yogyakarta, guru
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mengalami kesulitan hampir beberapa materi karena latar belakang
pendidikan guru tersebut bukanlah guru biologi melainkan guru fisika,
sehingga guru perlu belajar memahami materi yang akan diajarkan agar
mudah menyampaikan kepada siswa, seperti materi daur mahkluk hidup
dan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan memiliki materi
yang cukup luas dan abstrak apabila hanya disampaikan dalam bentuk
tulisan. Oleh karena itu, guru harus menyiapkan media pembelajaran
yang menarik sehingga siswa tidak mudah merasa jenuh agar nantinya
tidak membawa dampak yang buruk. Media menjadi faktor yang dapat
mempengaruhi hasil belajar siswa. Oleh karena itu, guru perlu menguasai
dan menerapkan media atau model pembelajaran yang lebih menarik.
Dalam menyiapkan media pembelajaran, guru harus menghitung berapa
lama waktu yang diperlukan untuk membuat media tersebut sehingga
dapat digunakan secara maksimal seperti guru dapat menggunakan media
pembelajaran seperti pop-up book. Pop-up book memudahkan guru
dalam menyampaikan materi pembelajaran. Bentuk yang menarik,
memiliki banyak kejutan setiap halaman dibuka, terdapat berbagai
macam gambar, dan mudah dibawa kemana saja, membantu siswa tidak
mudah mengalami kejenuhan, diam, dan tidak ada interaksi. Media
tersebut juga membantu sekolah yang tidak memperbolehkan siswa
membawa handphone namun tetap menginginkan proses pembelajaran
yang menyenangkan. Dalam proses pembuatannya, guru hanya perlu
menyiapkan materi dan corel draw untuk membuat desain kemudian
media dapat dicetak. Pembuatan media pop-up book hanya membutuhkan
waktu 3 hari dan media dapat digunakan dimana saja.
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b Aspek penggunaan media pembelajaran di sekolah
Pada aspek ini, semua guru menggunakan media yang sama.
Guru menggunakan power point (PPT), video, charta dan buku sebagai
media pembelajaran. Selain itu, guru juga memanfaatkan kreativitas
pembelajaran dengan mengajak siswa untuk melakukan sebuah
permainan seperti ice breaking, monopoli, ular tangga, dan TTS. Ketiga
sekolah seperti SMP Negeri 1 Yogyakarta, SMP Negeri 2 depok, dan
SMP

Kristen

Kalam

Kudus

memperkenankan

siswa

untuk

menggunakan handphone saat pembelajaran karena terkadang guru juga
memberikan kuis melalui web sekolah. Sedangkan SMP Stella Duce 2
Yogyakarta, siswa tidak diperkenankan untuk membawa handphone,
sehingga guru hanya berpegang pada buku dan alat peraga sebagai
media pembelajaran.
Pada materi pencemaran lingkungan, guru menggunakan media
pembelajaran berupa PPT, video, dan pengamatan langsung di
lingkungan sekitar sekolah. Menurut para guru dari empat sekolah
mengatakan bahwa media pembelajaran menjadi bagian terpenting dalam
proses pembelajaran dikarenakan menjadi syarat pokok untuk membantu
siswa dalam memahami materi dan suatu objek secara nyata. Apabila
siswa masih belum memahami materi yang disampaikan maka guru
melakukan

cara

pengulangan

materi,

memaksimalkan

media

pembelajaran yang digunakan dan mengubah pendekatan pembelajaran,
sehingga tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan.
Guru mengalami hambatan dalam mengembangkan media
pembelajaran. hambatan tersebut berupa : terbatasnya waktu guru untuk
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membuat dan mengembangkan media, guru harus memikirkan ide-ide
kreatif agar siswa lebih mudah memahami materi dan siswa mampu
belajar secara mandiri serta guru belum pernah mendapatkan penyuluhan
pembuatan media pembelajaran, sehingga guru harus belajar mandiri
dalam membuat media tersebut. Spesifikasi materi yang telah
disampaikan oleh ketiga guru tersebut berkaitan pemanfaatan media
konvensional dan IT menjadi dukungan bagi peneliti dalam penelitian
ini untuk membuat media alternatif dari pada buku paket yaitu modul
berbasis pop-up book pada materi pencemaran lingkungan. Pop-up book
memerlukan waktu yang singkat dalam pembuatannya. Meskipun harga
yang

sedikit

mahal

dibandingkan

LKS,

namun

guru

dapat

memanfaatkan media konvensional dan IT dalam satu buku. Media
konvensional berupa materi dan praktikum, sedangkan media IT berupa
kuis interaktif dalam bentuk QR code.
c Aspek materi pencemaran lingkungan
Pada butir aspek ini, pembelajaran pencemaran lingkungan
memerlukan visualisasi objek langsung yang dilakukan dengan
pengadaan praktikum, melakukan observasi di sekitar lingkungan
sekolah, dan berdiskusi. Dalam menyampaikan materi pencemaran
lingkungan, sekolah menggunakan metode yang berbeda-beda seperti di
SMP Negeri 1 Yogyakarta, guru hanya mengajak siswa untuk berdiskusi
dan melakukan pengamatan secara langsung di sekitar lingkungan
sekolah. SMP Negeri 2 Depok guru sudah menggunakan media IT seperti
LCD dan proyektor untuk menampilkan PPT atau video. Selanjutnya,
untuk SMP Kristen Kalam Kudus guru menggunakan metode
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pembelajaran pengamatan objek langsung di sekitar lingkungan sekolah
dengan cara melakukan praktikum, power point, video, dan mading.
Sedangkan untuk SMP Stella Duce 2 Yogyakarta guru menggunakan
media PPT atau video serta sumber lain seperti buku perpustakaan. Oleh
karena itu, untuk memudahkan guru dalam membuat dan mempersiapkan
media pembelajaran peneliti membuat alternatif media pembelajaran
berupa modul berbasis pop-up book dapat membantu guru dalam
mengatasi permasalahan yang ada di sekolah.
Meskipun guru sudah menggunakan metode pembelajaran yang
bervariasi, beberapa siswa yang masih kesulitan dalam memahami materi
tersebut dan merasa mudah jenuh karena materi yang diajarkan kurang
menarik dan masih bersifat abstrak. Menurut Ariningsih (2018)
karakteristik pembelajaran pada materi pencemaran lingkungan tersebut
berkaitan dengan psikomotorik yang empiris, hal ini menjadi inovasi bagi
peneliti untuk mengkombinasi media pembelajaran berupa modul
berbasis pop-up book dengan kegiatan lain yang dapat melatih
keterampilan siswa.

Kombinasi tersebut dilakukan dengan cara

menyisipkan LKPD pada modul berbasis pop-up book sebagai
pengamatan langsung terhadap lingkungan sekitar serta kuis latihan soal
pilihan ganda yang dikemas dalam bentuk QR code.
d Aspek modul berbasis pop-up book
Pada aspek ini, keempat sekolah belum pernah mendengar dan
mengenal tentang modul berbasis pop-up book. Guru belum pernah
membuat dan mendapatkan pelatihan membuat media serta keterbatasan
waktu guru untuk mengejar materi selanjutnya. Sehingga guru merasa
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tertarik mengenal dan mempelajari buku tersebut untuk melihat kualitas
dan kelayakan buku dalam membantu guru dalam proses pembelajaran.
Berdasarkan hasil seluruh kegiatan wawancara analisis kebutuhan
di atas, menunjukan perlu adanya pengembangan media pembelajaran
pada materi pencemaran lingkungan. Media yang diharapkan guru, dapat
dikemas menjadi media menarik dan mengarah pada kehidupan sehari
hari. Hal ini karena, siswa dapat memberikan pemahaman mengenai
konsep dasar tentang manusia dan lingkungannya, dapat mengetahui
dasar kemampuan untuk melakukan analisis mengenai permasalahan
lingkungan aktual dari berbagai tingkatan, serta memahami contoh solusi
alternatif tentang bagaimana mengatasi permasalahan lingkungan.
Guru masih belum mampu mengembangkan hal tersebut
dikarenakan terbatasnya media yang digunakan. Selama ini, guru hanya
menggunakan media buku, power point dan praktikum saja. Sehingga
materi pencemaran lingkungan belum memiliki daya tarik yang kuat
untuk siswa agar mau mempelajarinya lebih dalam. Maka dari itu, salah
satu media yang dapat dikembangkan sebagai salah satu cara untuk
mengatasi permasalahan dan memenuhi kebutuhan sekolah adalah
dengan melakukan pengembangan modul berbasis pop-up book sebagai
media pembelajaran pada materi pencemaran lingkungan untuk kelas VII
SMP. Media yang dibuat dapat mengakomodasi harapan guru seperti
memberikan pemahaman dasar tentang konsep lingkungan beserta
contohnya, mampu menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang
ada dilingkungan, dan mengetahui cara mengatasi permasalahan yang ada
di lingkungan.
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Melihat kondisi di atas, peneliti mendapat dukungan dari guru
dengan sikap antusias para guru dalam menerima ide pengembangan
modul berbasis pop-up book sebagai media pembelajaran pada materi
pencemaran lingkungan untuk kelas VII SMP. Berdasarkan pernyataan
yang disampaikan guru bahwa, guru menambahkan jika pengembangan
modul berbasis pop-up book diharapkan mampu menjembatani siswa
untuk lebih tertarik dalam memahami materi pencemaran lingkungan dan
meningkatkan hasil belajar siswa.
2. Deskripsi Produk Awal
Dalam mengembangkan modul berbasis pop-up book sebagai media
pembelajaran, maka peneliti merancang media yang dikembangkan. Pada
tahap ini, peneliti terlebih dahulu menyusun silabus dan RPP beserta
instrumen lainnya (lampiran 1 dan lampiran 2). Materi yang dipilih oleh
peneliti adalah materi pencemaran lingkungan kelas VII SMP Semester II
disusun sedemikian rupa. Peneliti mengembangkan modul berbasis pop-up
book pada media pembelajaran pada materi pencemaran lingkungan karena
selama ini, guru hanya menggunakan media buku, PPT dan praktikum,
membuat materi tersebut kurang menarik dan bersifat abstrak, sehingga
hasil belajar dan keterampilan siswa masih belum maksimal. Oleh karena
itu, materi pencemaran lingkungan dianggap perlu dibantu dengan
menggunakan media yang menarik, salah satunya adalah pengembangan
modul berbasis pop-up book sebagai media pembelajaran agar dapat
menunjang tercapainya hasil belajar yang diharapkan. Langkah selanjutnya
yaitu peneliti mulai merancang desain media menggunakan aplikasi canva
dan coreldraw. Desain yang disusun peneliti kemudian dijadikan landasan
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dalam membuat produk awal sebuah media modul berbasis pop-up book.
Berikut merupakan proses pembuatan modul berbasis pop-up book dengan
beberapa tahapan sebagai berikut :
a) Pemilihan Media
Media yang dikembangkan adalah modul berbasis pop-up book
sebagai media pembelajaran pada materi pencemaran lingkungan untuk
kelas VII SMP. Hal tersebut karena modul berbasis pop-up book
memiliki daya tarik dibandingkan buku lainnya. Hal ini sesuai dengan
yang dikemukkan oleh Dzuanda (2009) menyatakan bahwa penggunaan
pop-up book dapat menambah antusias siswa dalam belajar. Selain itu,
modul dapat membantu siswa belajar secara mandiri tanpa bantuan
fasilitator, sehingga siswa akan belajar sesuai kemampuan dalam
menangkap isi materi dan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan belajar
siswa. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Hawarya (2014) bahwa
modul berfungsi sebagai sarana pembelajaran bagi siswa yang bersifat
mandiri, sehingga siswa akan belajar sesuai kemampuan dalam
menangkap isi materi dan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan belajar
secara mandiri.
b) Desain Awal
Desain awal pembuatan modul berbasis pop-up book, dilakukan
dengan pembutan skenario yang dimulai dari penentuan desain sampul
depan, pembuatan materi, pemilihan gambar, dan pembuatan soal.
Pertama, peneliti membuat desain sampul dengan menggunakan aplikasi
canva, kemudian untuk materi dan gambar dibuat dalam bentuk PPT. Hal
ini karena dalam pembuatan desain pop-up book peneliti bekerjasama
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dengan perusahaan bernama popuplab.id. Desain di buat menggunakan
aplikasi coreldraw, sedangkan untuk percetakan pop-up book dicetak
menggunakan kertas ivory 260gr dengan ukuran buku 20x25cm Setelah
produk selesai di cetak, produk dapat divalidasi dan diserahkan kepada
dua validator ahli media dan ahli materi.
c) Komponen – komponen dalam modul berbasis pop-up book.
Berikut merupakan komponen – komponen dalam modul berbasis
pop-up book seperti :
a. Sampul modul berbasis pop-up book
Komponen pertama pada media modul berbasis pop- up book
adalah sampul halaman depan modul berbasis pop-up book. Bagian
sampul media modul berbasis pop-up book berwarna biru dengan
ukuran buku 20x25cm. Sampul depan media modul berbasis pop-up
book memuat informasi judul buku, materi, kelas, logo Universitas
Sanata Dharma, nama, dan program studi pembuat. Tulisan modul
berbasis

pop-up

book

pada

materi

pencemaran

lingkungan

menunjukan materi yang terdapat di dalam modul. Selain itu, tulisan
IPA biologi SMP kelas VII, menunjukan bahwa materi pencemaran
lingkungan untuk mata pelajaran IPA siswa kelas VII. Gambar
gedung, asap, dan kendaraan pada sampul menunjukkan gambaran isi
dari materi pencemaran lingkungan yang dapat dilihat pada Gambar
4.1.
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Gambar 4.1 Sampul Media Modul Berbasis Pop-Up Book
b. Kata Pengantar
Komponen kedua pada media modul berbasis pop- up book
adalah kata pengantar. Kata pengantar ditujukan kepada pembaca agar
tertarik membaca media yang dibuat oleh peneliti untuk membaca
lebih jauh tentang isi dari media modul berbasis pop-up book. Kata
pengantar pada media modul berbasis pop-up book dapat dilihat dari
Gambar 4.2.
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Gambar 4.2 Kata Pengantar Media Modul
Berbasis Pop-Up Book
c. Kompetensi Inti dan Kompetensi dasar
Komponen ketiga pada media modul berbasis pop- up book
adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti
merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi
lulusan yang harus dimiliki setiap siswa sesuai dengan tingkat kelas
dan program. Sedangkan kompetensi dasar merupakan tingkat
kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, pengalaman
belajar, atau mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti.
Kompetensi dasar yang diterapkan pada media modul berbasis popup book adalah kompetensi dasar 3.8 yang dapat dilihat pada
Gambar 4.3.
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Gambar 4.3 KI dan KD Media Modul Berbasis Pop-Up Book

d. Indikator Pencapaian Kompetensi
Komponen keempat pada media modul berbasis pop- up book
adalah indikator pencapaian kompetensi.

Indikator merupakan

panduan bagi pendidik dalam mengembangkan materi pembelajaran
agar tercapainya kompetensi dasar yang diharapkan. Indikator media
modul berbasis pop-up book pada materi pencemaran lingkungan
dapat dilihat pada Gambar 4.4.

Gambar 4.4 Indikator Media Modul Berbasis Pop-Up Book

57

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

e. Petunjuk Penggunaan Media Modul Berbasis Pop-Up Book
Komponen kelima pada media modul berbasis pop-up book
adalah petunjuk penggunaan. Petunjuk penggunaan media modul
berbasis pop-up book bertujuan untuk memudahkan kepada pengguna
dalam menggunakan media modul berbasis pop-up book. Langkahlangkah penggunaan media modul berbasis pop-up book sebagai
media pembelajaran dapat dilihat pada Gambar 4.5.

Gambar 4.5 Petunjuk Penggunaan Media Modul
Berbasis Pop-Up Book
f. Pendahuluan
Komponen keenam pada media modul berbasis pop- up book
adalah pendahuluan. Pendahuluan berisi ringkasan singkat mengenai
materi pencemaran lingkungan dan media yang dibuat yaitu modul
berbasis pop-up book. Pendahuluan pada media modul berbasis popup book dapat dilihat pada Gambar 4.6.
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Gambar 4.6 Pendahuluan Media Modul
Berbasis Pop-Up Book
g. Daftar Isi
Komponen ketujuh pada media modul berbasis pop- up book
adalah daftar isi. Daftar isi merupakan bagian terpenting dalam modul
berbasis pop-up book karena pembaca akan terbantu menemukan
bahasan tertenu dengan mudah yang dapat dilihat pada gambar 4.7.

Gambar 4.7 Daftar Isi Media Modul
Berbasis Pop-Up Book
h. Isi Media Modul Berbasis Pop-Up Book
Komponen kedelapan pada media modul berbasis pop-up
book adalah materi. Materi yang terdapat pada media modul berbasis
pop-up book yaitu pencemaran lingkungan. Materi ini dipilih karena
sangat dekat dengan kehidupan lingkungan sekitar siswa. Maka dari
itu, materi ini dipilih dengan tujuan lebih memahami dampak yang
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dilakukan bagi mahkuk hidup lainnya. Pokok bahasan media ini
meliputi

bagan

konsep

pencemaran

lingkungan,

pengertian

pencemaran lingkungan, pencemaran air, faktor penyebab pencemaran
air, dampak pencemaran air, pencemaran udara, macam-macam
pencemaran udara, komponen-komponen pencemaran udara, dampak
pencemaran udara, pencemaran tanah, faktor penyebab pencemaran
tanah, dampak pencemaran tanah, cara mengatasi pencemaran
lingkungan, dan latihan soal. Isi media modul berbasis pop-up book
sebagai media pembelajaran dapat dilihat pada Gambar 4.8.
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Gambar 4.8 Isi Media Modul Berbasis Pop-Up Book
i. Daftar Pustaka
Komponen kesembilan pada media modul berbasis pop-up
book adalah daftar pustaka. Daftar pustaka berisi refrensi peneliti
dalam membuat media modul berbasis pop-up book. Daftar pustaka
pada media modul berbasis pop-up book sebagai media pembelajaran
dapat dilihat pada Gambar 4.9.
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Gambar 4.9 Daftar Pustaka Media Modul
Berbasis Pop-Up Book
j. Biografi Peneliti
Komponen terakhir pada media modul berbasis pop-up book
adalah biografi peneliti berisi identitas diri yang dapat dilihat pada
Gambar 4.10.

Gambar 4.10 Biografi Peneliti Media Modul
Berbasis Pop-Up Book
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B. Hasil Validasi Produk
Pengembangan produk selanjutnya divalidasi oleh dua ahli materi dan
ahli media. Tujuan validasi yaitu mengetahui kelayakan dan kualitas pada
produk berupa pengembangan modul sebagai media pembelajaran berbasis
pop-up book yang dapat digunakan oleh pendidik dan siswa dalam sistem
pembelajaran. Hasil validasi, peneliti menggunakan skor skala Likert dapat
dilihat pada tabel 3.6.
1. Data Hasil Validasi Ahli Materi Pembelajaran
Produk pengembangan modul berbasis pop-up book sebagai media
pembelajaran

pada

materi

pencemaran

lingkungan

yang

sudah

dikembangkan oleh peneliti, kemudian divalidasi oleh ahli materi
pembelajaran yaitu Dosen Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma,
Bapak K.B sebagai validator Dosen 1 dan dua guru IPA kelas VII SMP
yaitu guru IPA di SMP Negeri 1 Depok, Ibu A.W sebagai validator Guru 1
dan guru IPA di SMP Kristen Kalam Kudus, Ibu C.S.W.P sebagai Guru 2.
Validator ahli materi menilai kelayakan produk materi dan bahasa
dengan total 14 kisi-kisi pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel 3.2.
Produk pengembangan modul berbasis pop-up book divalidasi oleh para ahli
materi sebanyak satu kali. Berikut merupakan rekapitulasi data hasil validasi
ahli materi yang dapat dilihat pada tabel 4.1.

64

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 4.1 Rekapitulasi Data Hasil Validasi Ahli Materi
Hasil Skor
No

Aspek Materi
Dosen 1

Guru 1

Guru 2

1.

Aspek Isi Materi

39

46

45

2.

Aspek Bahasa

7

8

7

Skor Total

46

54

52

Rata-Rata

3,28

3,85

3,7

Rata-Rata Validator

3,61

Kategori

Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan perolehan rata-rata skor
keseluruhan hasil validasi yang dilakukan oleh ahli materi untuk materi
pencemaran lingkungan yaitu 3,61. Berdasarkan kategori skala Likert tabel
3.6, produk pengembangan modul berbasis pop-up book sebagai media
pembelajaran pada materi pencemaran lingkungan untuk kelas VII SMP,
tergolong kriteria “Sangat Baik”. Maka dari hasil kategori “Sangat Baik”
dari validator ahli materi pembelajaran dapat disimpulkan bahwa
pengembangan modul berbasis pop-up book sebagai media pembelajaran
pada materi pencemaran lingkungan untuk kelas VII SMP yang
dikembangkan oleh peneliti dinyatakan layak untuk diujicoba dengan syarat
peneliti melakukan revisi terhadap produk sesuai dengan komentar dan
saran dari validator.
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2. Data Hasil Validasi Ahli Media Pembelajaran
Selanjutnya, produk pengembangan modul berbasis pop-up book
sebagai media pembelajaran pada materi pencemaran lingkungan untuk
Kelas VII SMP yang sudah dikembangkan oleh peneliti, kemudian
divalidasi kembali oleh ahli media pembelajaran yaitu Dosen Pendidikan
Biologi Universitas Sanata Dharma, Ibu L.D.H sebagai validator Dosen 2
serta dua guru IPA kelas VII SMP yaitu guru IPA di SMP Negeri 1 Depok,
Ibu A.W sebagai validator Guru 1 dan guru IPA di SMP Kristen Kalam
Kudus, Ibu C.S.W.P sebagai Guru 2.
Validator ahli media menilai kelayakan 3 produk tampilan, bahasa,
dan pembelajaran, dengan total 15 kisi-kisi pertanyaan yang dapat dilihat
pada tabel 3.3. Produk pengembangan modul berbasis pop-up book sebagai
media pembelajaran divalidasi oleh para ahli media sebanyak satu kali.
Berikut merupakan rekapitulasi data hasil validasi ahli media yang dapat
dilihat pada tabel 4.2.
Tabel 4.2 Rekapitulasi Data Hasil Validasi Ahli Media
No Aspek Media
1. Aspek Tampilan
2. Aspek Bahasa
3. Aspek Pembelajaran
Skor Total
Rata-Rata
Rata-Rata Validator
Kategori2
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Hasil Skor
Dosen 2
Guru 1
32
34
7
7
12
16
51
57
3,4
3,8
3,69
Sangat Baik

Guru 2
34
8
16
58
3,87
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Berdasarkan tabel diatas, menunjukan perolehan rata-rata skor
keseluruhan hasil validasi yang dilakukan oleh ahli media untuk materi
pencemaran lingkungan yaitu 3,69. Berdasarkan kategori skala Likert tabel
3.6, produk pengembangan modul berbasis pop-up book sebagai media
pembelajaran pada materi pencemaraan lingkungan untuk kelas VII SMP,
tergolong kategori “Sangat Baik”. Maka dari hasil kriteria “Sangat Baik”
dari validator ahli media dapat disimpulkan bahwa pengembangan modul
berbasis pop-up book sebagai media pembelajaran pada materi pencemaran
lingkungan untuk kelas VII SMP yang dikembangkan oleh peneliti
dinyatakan layak untuk diuji coba dengan syarat peneliti melakukan revisi
terhadap produk sesuai dengan komentar dan saran dari validator.
3. Rekapitulasi Kualitas dan Kelayakan Produk
Berdasarkan rerata skor tabel 4.1 dan tabel 4.2 diatas, maka dapat
dihitung rerata skor total keseluruhan validasi ahli materi dan ahli media.
Tujuan rekapitulasi rerata skor keseluruhan adalah untuk melihat kualitas
dan kelayakan pengembangan modul berbasis pop-up book sebagai media
pembelajaran pada materi pencemran lingkungan untuk kelas VII SMP.
Perolehan rerata skor secara keseluruhan tersebut dapat dilihat pada rincian
tabel 4.3 berikut
Tabel 4.3 Rekapitulasi Rerata Skor Kualitas & Kelayakan Produk
No

Hasil validasi modul berbasis
pop-up book
Rata-Rata
Kategori
3,61
Sangat Baik
3,69
Sangat Baik
7,3
3,65
Sangat Baik

Aspek

1.
Materi
2.
Media
Total
Rerata skor total
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Berdasarkan rerata total pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa
produk memiliki rerata skor total 3.65, menurut kategori tabel skala likert
(tabel 3.6) produk berada pada kategori “Sangat Baik”, artinya
pengembangan modul berbasis pop-up book sebagai media pembelajaran
pada materi pencemaran lingkungan untuk kelas VII SMP sebagai produk
yang memiliki kualitas dan kelayakan yang sangat baik sehingga dapat diuji
coba dengan skala terbatas dengan syarat peneliti harus melakukan revisi
sesuai komentar dan saran dari validator.
C. Revisi dan Kajian Produk
1. Revisi Produk
Produk penelitian berupa pengembangan modul berbasis pop-up
book sebagai media pembelajaran pada materi pencemaran lingkungan
untuk kelas VII SMP direvisi sesuai masukan dari para ahli materi dan ahli
media dapat dilihat pada lampiran 11. Berikut merupakan hasil revisi yang
dilakukan oleh peneliti atas masukan dari para validator telah tersaji dalam
tabel 4.4 berikut.
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Tabel 4.4 Hasil Revisi Produk dari Masukan Para Validator
Masukan (Revisi)
 Beberapa tulisan masih ada yang
typo seperti halaman 10 dan
halaman 12.

Sebelum

 QR code tidak dapat diakses.
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Masukan (Revisi)
 Visual gambar a, b, dan c perlu
diganti lebih kontekstual seperti :
- Pencemaran
air
misal
gambar berbusa.
- Pencemaran udara misal
pembakaran ladang/ hutan/
sampah.
- Pencemaran tanah contoh
gambar pencemaran tanah
dan limbah domestik.

Sebelum
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Masukan (Revisi)
 Daftar pustaka pada buku siswa
belum relevan.

Sebelum

 Perlu dalam latihan dituliskan
dikerjakan berkelompok.
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Masukan (Revisi)
 Pada materi akan lebih baik
banyak gambar khususnya pada
halaman 6, halaman 8, dan
halaman 10.

Sebelum
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Masukan (Revisi)

Sebelum
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Masukan (Revisi)
 Sampul diganti dengan warna
yang lebih cerah.

Sebelum

 Ukuran font terlalu besar.
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Masukan (Revisi)
 Kegiatan
praktikum
kurang
lengkap.

Sebelum

 Perhatikan rumusan indikator.
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Masukan (Revisi)
 Berilah spasi pada isi karena
terlalu padat dan penuh tulisan.

Sebelum

 Masih ada beberapa kesalahan
penulisan kata. Contoh : halaman
13.
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Masukan (Revisi)
 Pada LKPD ditambah media
berupa objek yang ingin diamati
seperti ikan

Sebelum

 Penggunaan bahan daur ulang
sesuai dengan tema pencemaran
lingkungan atau apakah media
dapat awet digunakan ?
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2. Produk Akhir
Penyempurnaan produk akhir berupa prototipe hasil revisi oleh
validator ahli materi dan ahli media. Revisi dilakukan berdasarkan komentar
dan saran yang diberikan validator kepada peneliti terkait produk awal
berupa pengembangan modul berbasis pop-up book sebagai media
pembelajaran pada materi pencemaran lingkungan untuk kelas VII SMP
yang telah dibuat. Ada beberapa produk awal yang direvisi oleh peneliti
untuk menghasilkan produk akhir yang lebih baik dari produk sebelumnya.
Sehingga produk yang dihasilkan sangat layak untuk diuji coba dalam
lingkup terbatas.
Adapun komponen dalam produk ini tidak berubah secara signifikan
dibandingkan produk awal. Terdapat perbaikan dengan tambahan metode
pembelajaran, tujuan pembelajaran, gambar pada media, dan praktikum
berkelompok. Berikut merupakan tampilan produk akhir yang modul
berbasis pop-up book yang telah direvisi.
a. Sampul utama modul berbasis pop-up book
Berdasarkan masukan dari validator guru 1, maka peneliti
memutuskan mengubah warna yang lebih berani pada bagian sampul.
Warna sampul depan yang awalnya berwarna biru tua diubah menjadi
warna merah muda. Hal ini bertujuan agar pada saat pembaca melihat,
akan tertarik terhadap buku tersebut. Sebagai perbaikan dari produk awal
yang dapat dilihat pada Gambar 4.11 di bawah ini.
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Gambar 4.11 Sampul Utama Modul
Berbasis Pop-Up Book
b. Kata Pengantar
Berdasarkan masukan dari validator dosen 1, maka peneliti
memutuskan untuk sedikit mengubah kata pengantar pada paragraf ke
dua yang awalnya lebih berfokus kepada guru sekarang berubah lebih
berfokus kepada guru dan siswa. Sebagai perbaikan dari produk awal
yang dapat dilihat pada Gambar 4.12 di bawah ini.

Gambar 4.12 Kata Pengantar Modul
Berbasis Pop-Up Book
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c. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
Berdasarkan masukan dari validator, untuk kompetensi inti dan
kompetensi dasar sudah baik dan tidak ada yang perlu diubah, untuk
kompetensi inti dan kompetensi dasar sudah baik dan tidak ada yang
diubah yang dapat dilihat pada Gambar 4.13 dibawah ini.

Gambar 4.13 KI dan KD Modul Berbasis Pop-Up Book
d. Metode Pembelajaran dan Indikator Pembelajaran
Berdasarkan masukan dari validator dosen 2, terdapat perubahan
pada komponen ini. Peneliti menambahkan metode pembelajaran dan
sedikit mengubah indikator pembelajaran agar sesuai dengan tujuan yang
diharapkan, sebagai perbaikan dari produk awal yang dapat dilihat pada
Gambar 4.14 di bawah ini.
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Gambar 4.14 Metode dan Indikator Pembelajaran
Modul Berbasis Pop-up Book
e. Tujuan Pembelajaran
Tampilan

tujuan

pembelajaran

merupakan

bagian

yang

ditambahkan peneliti karena pada produk awal belum dilengkapi dengan
tujuan pembelajaran yang dapat dilihat pada Gambar 4.15 dibawah ini.

Gambar 4.15 Tujuan Pembelajaran Pada
Modul Berbasis Pop-Up Book
f. Cara penggunaan media pop-up book
Cara penggunaan media pop-up book pada produk awal dan
produk akhir masih sama. Berdasarkan masukan dari validator, cara
penggunaan media pop-up book sudah baik dan tidak ada yang perlu
diubah yang dapat dilihat pada Gambar 4.16 di bawah ini.
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Gambar 4.16 Cara Penggunaan Pada Modul
Berbasis Pop-Up Book
g. Pendahuluan
Isi pendahuluan pada produk awal dan produk akhir masih
sama. Berdasarkan masukan dari validator, isi pendahuluan sudah baik
dan tidak ada yang perlu diubah. Namun peneliti sedikit mengubah
background belakang pada pendahuluan agar lebih menarik yang dapat
dilihat pada Gambar 4.17 dibawah ini.

Gambar 4.17 Pendahuluan Pada Modul
Berbasis Pop-Up Book
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h. Daftar isi
Daftar isi pada produk awal dan akhir tidak ada perubahan
signifikan, hanya terdapat sedikit perubahan pada penomoran halaman
pada tiap sub-bab. Sebagai perbaikan dari produk awal yang dapat dilihat
pada Gambar 4.18 di bawah ini.

Gambar 4.18 Daftar Isi Pada Modul
Berbasis Pop-Up Book
i. Isi media
Berdasarkan masukan dari validator dosen 1, dosen 2 dan guru 1
maka peneliti memutuskan untuk sedikit mengubah isi pada modul
berbasis pop-up book. Hal tersebut karena pada produk awal, isi media
yang dibuat peneliti masih padat dengan tulisan dan sedikit gambar.
Sehingga media terkesan lebih membosankan untuk dibaca. Peneliti juga
melakukan perbaikan pada LKPD, seperti masukan dari validator guru 1
untuk memperbaikan latihan praktikum 1 dengan menambahkan objek
untuk diamati, selain itu masukan dari dosen 1 untuk menambahkan
tulisan

“praktikum

kelompok atau soal

pengerjaan. Peneliti juga

individu”

pada petunjuk

menambahkan satu praktikum kelompok

pada produk akhir agar produk lebih menarik dan bervariatif.
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Sebagai perbaikan dari produk awal yang dapat dilihat pada
Gambar 4.19 di bawah ini.
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Gambar 4.19 Isi Materi Pada Modul Berbasis Pop-Up Book
j. Daftar Pustaka
Berdasarkan masukan dari validator dosen 1, maka peneliti
memutuskan untuk sedikit mengubah daftar pustaka pada modul berbasis
pop-up book. Hal tersebut karena pada produk awal, daftar pustaka yang
digunakan oleh peneliti belum relevan dengan daftar pustaka yang
digunakan untuk siswa. Sebagai perbaikan dari produk awal yang dapat
dilihat pada Gambar 4.20 dibawah ini.
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Gambar 4.20 Daftar Pustaka Modul
Berbasis Pop-Up Book
k. Biografi Peneliti
Biografi pada produk awal dan produk akhir masih sama.
Berdasarkan masukan dari validator, biografi peneliti sudah baik dan
tidak ada yang perlu diubah yang dapat dilihat pada Gambar 4.21 di
bawah ini.

Gambar 4.21 Biografi Peneliti Modul
Berbasis Pop-Up Book
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D. Pembahasan
Pengembangan media dilakukan beberapa tahap. Pada langkah awal,
peneliti memilih materi dengan pedoman pada Kompetensi Inti (KI),
Kompetensi Dasar (KD), indikator, silabus dan buku pelajaran kelas VII
semester II. Setelah memilih materi, peneliti melakukan wawancara
menggunakan daftar pertanyaan (kisi-kisi tabel 3.1) yang telah disusun.
Langkah selanjutnya, merencanakan produk yang akan dikembangkan dengan
mendesain modul berbasis pop-up book.
Modul yang telah dikembangkan dinilai atau divalidasi oleh dua ahli
materi dan ahli media. Ada empat aspek yang divalidasi dalam pengembangan
modul tersebut yaitu aspek materi, aspek bahasa, aspek tampilan, dan aspek
pembelajaran. Untuk melakukan validasi produk yang telah dibuat, peneliti
membuat instrument validasi yang mencakup keseluruhan produk dapat dilihat
pada tabel 3.2 dan tabel 3.3. Produk yang telah di validasi kemudian di revisi
oleh peneliti sebagai produk akhir. Berikut merupakan saran dan komentar dari
validator dalam pengembangan modul berbasis pop-up book sebagai media
pembelajaran pada materi pencemaran lingkungan untuk kelas VII SMP yang
dapat dijabarkan berdasarkan aspek validasi sebagai berikut :
Pada aspek materi dan pembelajaran, materi yang dikembangkan
mengacu pada kurikulum 2013 dan kompetensi dasar yang diambil adalah 3.8
dan 4.8 sesuai Permendikbud No 37 Tahun 2018. Adapun materi yang
mencakup didalamnya antara lain : pencemaran air, pencemaran udara,
pencemaran tanah dan cara mengatasi pencemaran lingkungan. Produk yang
dikembangkan tidak hanya berisikan materi pencemaran lingkungan, namun
peneliti juga membuat evaluasi pembelajaran dalam bentuk Lembar Kerja
87

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Peserta Didik (LKPD) praktikum dan soal pilihan ganda yang tidak dimiliki
oleh penelitian sebelumnya. Praktikum digunakan sebagai penilaian afektif dan
psikomotorik pada siswa, sedangkan soal pilihan ganda dapat digunakan
sebagai penilaian kognitif siswa. Peneliti membuat satu praktikum dan 25
pertanyaan pada soal pilihan ganda. RPP dibuat sesuai level tingkat berfikir
siswa SMP. Soal-soal tersebut tidak harus sulit, redaksinya panjang dan
berbelit-belit ketika dibaca, tetapi soal dibuat secara proporsional dan
sistematis untuk mengukur ketercapaian kompetensi yang dibuat agar lebih
efektif dan efisien serta memiliki kedalam materi yang lebih menarik sehingga
siswa termotivasi untuk menjawab pertanyaan dengan baik.
Agar kegiatan pembelajaran tidak membosankan, soal-soal tersebut
dibuat dalam bentuk kuis interaktif. Menurut Meryansumayeka, dkk (2018)
kuis interaktif memiliki beberapa kelebihan yaitu proses pembelajaran lebih
menyenangkan, memudahkan guru menghitung hasil belajar siswa dan melatih
motorik siswa. Tujuan peneliti menggunakan kuis interaktif agar membantu
guru menghitung indeks ketuntasan hasil belajar siswa, siswa dapat belajar
secara mandiri, proses pembelajaran tidak membosankan, lebih efektif dan
efisien dalam melatih kemampuan belajar siswa. Kemudian mempermudah
siswa dalam mengakses kuis interaktif, peneliti menggunakan QR code.
Menurut Irawan & Andrianrantri (2018) QR code merupakan sebuah aplikasi
yang dapat menampung data secara horizontal atau vertikal seperti jenis data
numerik, alphanumerik, biner, dan sebagainya dalam kapasitas yang besar.
Tujuan menggunakan QR code selain karena dapat menyimpan bermacammacam jenis data dalam kapasitas besar, QR code memudahkan siswa untuk
mengakses kuis interaktif dengan cara scan melalui kamera handphone.
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Pada aspek ini yaitu Bapak K.B sebagai validator Dosen 1 memberikan
masukan terhadap produk yang peneliti buat yaitu visual gambar pada modul
berbasis pop-up book perlu di perbaiki kembali terutama pada sub-bab
pencemaran tanah, air, dan udara. Hal tersebut bertujuan agar tidak adanya
mispersepsi dari siswa. Peneliti juga perlu memperhatikan QR code yang
digunakan pada modul, hal tersebut karena waktu diuji coba QR code tidak
dapat di akses. Selain itu, Ibu L.D.H sebagai validator dosen 2 dan Ibu A.W
sebagai validator guru 1 memberikan masukan mengenai font, serta Lembar
Kerja Peserta Didik (LKPD), dan menurut beliau produk akan lebih baik lagi
apabila praktikum pada produk tersebut ditambahkan agar psikomotorik pada
siswa dapat lebih terasah dan modul tersebut mampu menghasilkan umpan
balik. Peneliti juga harus memperhatikan rumusan indikator yang dibuat agar
tidak menyimpang dari proses pembelajaran.
Berdasarkan masukan diatas, maka peneliti melakukan perbaikan pada
materi pencemaran lingkungan seperti peneliti menambahkan satu praktikum
secara berkelompok pada modul yang peneliti kembangkan. Peneliti
melakukan perbaikan terhadap QR code agar diakses dalam jangka panjang.
Dapat diketahui bahwa QR code memiliki kelemahan yaitu masih
menggunakan pemindai. Pemindai digunakan untuk memindai suatu bentuk
seperti dokumen, foto, dan sebagainya. Penyebab QR code tidak dapat diakses
karena google drive yang digunakan peneliti untuk menyimpan soal sudah
tidak dapat digunakan (mati). Maka peneliti perlu memperbaiki google drive
agar dapat diakses dalam jangka panjang. Peneliti juga memperbaiki poin-poin
materi dan peneliti juga mengubah ukuran font dan gambar pada modul sesuai
dengan teori yang dikemukakan oleh Sukiman (2012) bahwa kualitas hasil
89

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

belajar dapat ditingkatkan apabila integrasi kata dan gambar pada media
pembelajaran dapat mengkomunikasikan poin-poin pengetahuan dengan cara
yang terorganisasikan secara baik, jelas dan spesifik.
Kemudian, pada aspek bahasa, terdapat masukan dari dosen 2 mengenai
font dan penulisan yang kurang tepat. Oleh karena itu peneliti melakukan
perbaikan dengan cara konsisten dalam penulisan huruf, kata, jarak spasi, dan
format halaman sesuai dengan karakter siswa. Hal tersebut sesuai dengan
kemukakan dari Hawarya (2014) bahwa modul harus di sesuaikan dengan
perkembangan siswa dan penggunaan kalimat serta gambar yang sederhana
akan mempermudah siswa dalam menangkap isi materi.
Aspek terakhir yaitu tampilan. Terdapat masukan dari Ibu A.W sebagai
validator guru 1 mengenai sampul pada modul, menurut beliau warna pada
sampul kurang mencolok dan kurang berwarna sehingga dikhawatirkan siswa
tidak tertarik untuk membuka dan membaca modul tersebut, maka peneliti
harus mengubah sampul dengan warna yang lebih berani. Selain itu, terdapat
masukan dari Ibu C.S.W.P sebagai validator guru 2 mengenai kertas yang
digunakan pada modul. Kertas yang tipis dikhawatirkan modul tidak akan
bertahan lama dan mudah rusak. Sehingga, berdasarkan masukan dari Ibu A.W
sebaagai validator guru 1 dan Ibu C.S.W.P sebagai validator guru 2, peneliti
melakukan perbaikan pada warna sampul dan mengganti kertas yang lebih
tebal. Peneliti mengubah warna dan gambar sampul yang lebih berani, hal
tersebut bertujuan untuk menarik perhatian siswa dan memunculkan rasa ingin
tahu siswa untuk membuka. Peneliti juga melakukan perbaikan modul dengan
mengganti kertas yang digunakan dalam desain modul berbasis pop-up book
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dengan yang lebih tebal dan mengganti lem yang lebih kuat agar modul dapat
bertahan lebih lama.
Jenis pop-up book yang digunakan adalah transformations dan pulltabs. Transformations yaitu jenis pop-up book yang menunjukan terjadinya
perubahan bentuk serta gerakan objek secara vertikal. Sedangkan pull-tabs
yaitu menunjukkan perubahan bentuk dan gerakan objek dengan cara menarik
pada tiap halaman kertas. Gambar pop-up book dalam modul berfungsi sebagai
gambar pendukung untuk materi agar siswa termotivasi dalam proses
pembelajaran pencemaran lingkungan serta membuat siswa menjadi lebih aktif
dalam pembelajaran. Modul juga dilengkapi dengan praktikum dan soal uji
kompetensi di akhir bab sebagai evaluasi siswa untuk mengetahui sejauh mana
siswa memahami materi.
Berdasarkan hasil validasi, pengembangan modul berbasis pop-up book
sebagai media pembelajaran memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan
produk. Kelebihan media tersebut diantaranya : media buku tidak hanya
berisikan materi, namun berisikan soal latihan praktikum secara berkelompok
dan latihan soal untuk individu dalam bentuk kuis yang dapat diakses melalui
handphone. Modul yang dikembangkan oleh peneliti dapat meningkatkan rasa
ingin tahu dan minat siswa untuk membaca, hal tersebut sesuai dengan
penelitian yang dilakukan oleh Hanifah (2014) yang menjelaskan bahwa
penggunaan buku pop-up book memberikan peningkatan signifikan terhadap
kecerdasan verbal-linguistik. Peneliti menggunakan kertas yang tebal sehingga
gambar pop-up book bisa berdiri dengan tegak. Sedangkan kekurangan dari
media ini adalah harga yang relatif mahal untuk memperbanyak produk dalam
skala besar.
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Harga pembuatan modul berbasis pop-up book ± Rp. 450.000/ produk.
Harga buku yang relatif mahal, tidak semua guru tertarik membeli buku
tersebut sebagai media pembelajaran, bahkan memilih merancang media
pembelajaran lain dengan harga yang terjangkau. Kekurangan tersebut tidak
akan terlalu berarti apabila guru dapat mensiasatinya dengan baik. Salah satu
cara yang dapat dilakukan oleh guru adalah guru dapat berlatih cara pembuatan
media modul berbasis pop-up book dengan harga terjangkau, dan yang
terpenting materi dapat tersampaikan dengan baik.
Modul berbasis pop-up book layak digunakan sekolah karena dapat
meningkatkan imajinasi dan interaksi pada siswa berdasarkan apa yang
diperoleh pada saat membaca. Teknik 2 dimensi dan bentuk gambar yang
timbul, memiliki kesempatan yang baik untuk menarik perhatian siswa, karena
dapat menampilkan detail yang lebih jelas melalui gaya pop-up book yang bisa
dijadikan sebagai pedoman bantuan guru dalam mengajar. Menurut Rahmawati
(2015) visual buku yang menarik, dapat memunculkan keinginan siswa untuk
membaca secara mandiri, berfikir secara kritis dan kreatif sehingga dapat
berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan modul
berbasis pop-up book sebagai media pembelajaran pada materi pencemaran
lingkungan untuk kelas VII SMP sudah memiliki kualitas yang baik dan layak
untuk diuji coba. Hal terpenting dalam penggunaan media ini adalah kesiapan
dan kemantapan guru untuk mengoperasikan produk tersebut sebagai media
pembelajaran. Sehingga dapat membantu guru dalam meningkatkan hasil
belajar siswa serta membantu siswa agar tidak mudah jenuh dalam mengikuti
pembelajaran. hal tersebut didukung berdasarkan hasil komentar atau saran dari
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Ibu C.S.W.P sebagai validator guru 2 serta Ibu A.W sebagai validator guru 1
yang mengatakan bahwa media sudah bagus dan menarik sehingga mampu
meningkatkan motivasi belajar siswa.
Pengembangan dan penggunaan media akan lebih optimal apabila
dapat didukung oleh pelatihan dan sosialisasi bagi guru mengenai produk.
Sehingga tidak menutup kemungkinan untuk selanjutnya bahwa terdapat
peluang yang besar untuk mengembangkan produk serupa dengan materi
lainnya. Gambar ilustrasi benda atau hewan secara tiba-tiba muncul dari balik
halaman akan dapat memicu daya abstraksi siswa, menarik perhatian siswa
dalam memusatkan perhatian ke satu titik, menambah konsentrasi siswa,
menambah pengetahuan serta merangsang imajinasi siswa. Sehingga dengan
adanya media modul berbasis pop-up book siswa memiliki banyak kesempatan
untuk menuangkan ide dan pengalaman yang kaya dan bermakna ke dalam
bentuk bahasa atau tulisan.
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E. Keterbatasan Pengembangan
Dalam pengembangan modul berbasis pop-up book sebagai media
pembelajaran pada materi pencemaran lingkungan untuk kelas VII SMP,
adapun keterbatasan dalam pengembangan media dalam penelitian ini adalah :
1. Media yang dikembangkan hanya sebatas survei analisis kebutuhan dari 4
SMP di Yogyakarta yaitu : SMP Negeri 1 Yogyakarta, SMP Negeri 2
Depok, SMP Kristen Kalam Kudus dan SMP Stella Duce 2 Yogyakarta,
sehingga tingkat permasalahan pembelajaran cangkupannya belum luas.
2. Bahan yang digunakan berupa kertas, sehingga perlu perawatan agar media
tidak mudah rusak.
3. Harga pembuatan modul berbasis pop-up book relatif mahal apabila hanya
mencetak 1 buku. Namun apabila media dibuat secara massal dan bekerja
sama dengan satu perusahaan percetakan maka harga akan lebih terjangkau.
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BAB V
REKOMENDASI

A. Simpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti beserta hasil yang
diperoleh dari validator, maka dapat simpulkan bahwa :
1. Media modul berbasis pop-up book memiliki bentuk 2 dimensi dan
tergolong jenis pop-up transformation dan pull-tabs.
2. Kualitas yang dihasilkan dari pengembangan modul berbasis pop-up
book sebagai media pembelajaran pada materi pencemaran
lingkungan untuk kelas VII SMP, dikategorikan “Sangat Baik” (ratarata skor yang diperoleh 3,65) dan layak diuji coba.
B. Saran
Saran yang disusun oleh peneliti berkaitan dengan produk dalam
penelitian pengembangan ini adalah :
1. Wawancara analisis kebutuhan penelitian sebaiknya dilakukan pada
sekolah yang berbeda dengan minimal analisis kebutuhan 5
narasumber guru IPA kelas VII SMP, hal tersebut bertujuan agar
peneliti memperoleh informasi yang konkret.
2. Pengembangan

media

modul

berbasis

pop-up

book

perlu

menggunakan bahan yang berkualitas serta bahan perekat yang kuat
agar media tidak mudah rusak dan bertahan lama.
3. Untuk meringankan beban biaya, sebaiknya peneliti membuat desain
produk sendiri dari cover, isi dan bentuk media. Sehingga peneliti
hanya mengeluarkan biaya dalam pencetakan produk.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1. Silabus Kegiatan Pembelajaran

SILABUS
Satuan Pendidikan

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Mata Pelajaran

: Ilmu Penngetahuan Alam (IPA) Terpadu

Kelas/ Semester

: VII/ 2

Tahun Pelajaran

: 2020/2021

KOMPETENSI INTI
KI 1 :

Menghargai dan menghayati agama yang dianutnya.

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (toleransi, gotong
royong), santun, dan percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, prosedural) berdasarkan rasa
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait
fenomena dan kejadian tampak mata.
KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji 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.

100

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kompetensi Dasar

Indikator Pencapaian

3.8 Menganalisis
3.8.1 Menjelaskan pengertian
Terjadinya
pencemaran lingkungan
pencemaran
(C1)
lingkungan dan 3.8.2 Menjelaskan macam –
dampaknya bagi
macam
pencemaran
ekosistem
lingkungan (C1)
3.8.3 Menjelaskan pengertian
pencemaran air (C1)
3.8.4 Menyelidiki pengaruh air
jernih dari tercemar
terhadap
kondisi
pergerakan ikan (C3)
3.8.5 Menjelaskan pengertian
pencemaran udara (C1)
3.8.6 Menjelaskan pengertian
pencemaran tanah (C1)
3.8.7
Menyelidiki dampak
pencemaran
tanah
terhadap mahkluk hidup
(C3)

Materi
Pencemaran
lingkungan
- Pengertian
pencemaran
- Macam
–
macam
pencemaran
- Dampak
pencemaran
Bagi
kehidupan
- Dampak
pencemaran
Bagi
ekosistem

Kegiatan Pembelajaran

Penilaian

Waktu

10 JP
- LKPD dan soal
Latihan
 Mengamati
berbagai
antar
pencemaran
di - Jurnal
teman
lingkungan sekitar
- Jurnal penskoran
 Mengumpulkan
informasi
serta
menganalisis penyebab
dan
dampak
pencemaran udara, air,
dan
tanah
bagi
ekosistem, dengan cara
membaca
modul
berbasis pop-up book.

101

Sumber
- Widjajanti, R &
Supriyana 2013,
IPA Biologi 1
untuk SMP/MTS
Kelas
VII:
Kurikulum 2013,
Erlangga, Jakarta.
- Widodo,
W,
Rachmadiarti &
Nurul, S 2016,
Ilmu
Pengetahuan
Alam,
Pusat
Kurikulum dan
Pembukuan,
Balitbang
Permendikbud,
Jakarta.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kompetensi Dasar

Indikator Pencapaian

4.8 Membuat tulisan 4.8.1 Mengamati salah satu
tentang gagasan
contoh
pencemaran
penyelesaian
lingkungan di sekitar
masalah
tempat tinggal (C3)
pencemaran
di 4.8.2 Membuat gagasan ide
lingkungannya
tentang bagaimana cara
berdasarkan hasil
menanggulangi masalah
pengamatan
pencemaran lingkungan
(C5)

Materi

Kegiatan Pembelajaran

 Membuat poster tentang
penyelesaian
masalah
pencemaran yang terjadi
di lingkungan sekitar.
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Lampiran 2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Terpadu

Kelas/Semester

: VII/2

Materi Pokok

: Pencemaran Lingkungan

Alokasi Waktu

: 10 JP

A. Kompetensi Inti (KI)
KI 1 :

Menghargai dan menghayati agama yang dianutnya.

KI 2 : Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (toleransi, gotong
royong), santun, dan percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, prosedural) berdasarkan rasa
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait
fenomena dan kejadian tampak mata.
KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji 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.

103

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar

Indikator Pencapaian

3.8 Menganalisis terjadinya 3.8.1 Menjelaskan pengertian pencemaran
pencemaran lingkungan
dan

dampaknya

lingkungan

bagi 3.8.2 Menjelaskan

ekosistem

–

macam

macam

pencemaran lingkungan
3.8.3 Menjelaskan pengertian pencemaran
air
3.8.4 Menyelidiki pengaruh air jernih dari
tercemar

terhadap

kondisi

pergerakan ikan
3.8.5 Menjelaskan pengertian pencemaran
udara
3.8.6 Menjelaskan pengertian pencemaran
tanah
3.8.7

Menyelidiki dampak pencemaran
tanah terhadap mahkluk hidup

4.8 Membuat tulisan tentang
gagasan

penyelesaian

masalah pencemaran di
lingkungannya
berdasarkan
Pengamatan

4.8.1

Mengamati

salah

satu

contoh

pencemaran lingkungan di sekitar
tempat tinggal
4.8.2 Membuat gagasan ide tentang

hasil

bagaimana

cara

menanggulangi

masalah pencemaran lingkungan
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C. Tujuan Pembelajaran
3.8.1

Melalui

pengamatan

siswa

mampu

menjelaskan

pengertian

pencemaran lingkungan.
3.8.2

Siswa dapat menjelaskan macam-macam pencemaran lingkungan.

3.8.3

Siswa dapat menjelaskan pengertian pencemaran air.

3.8.4

Siswa menyelidiki pengaruh air jernih dan tercemar terhadap kondisi
pergerakan ikan.

3.8.5

Siswa dapat menjelaskan pengertian pencemaran udara.

3.8.6

Siswa dapat menjelaskan pengertian pencemaran tanah.

3.8.7

Siswa menyelidiki dampak pencemaran tanah terhadap mahkluk
hidup.

4.8.1

Siswa mengamati salah satu contoh pencemaran lingkungan di sekitar
tempat tinggal.

D. Materi Pelajaran
1. Fakta
1.1 Penyebab pencemaran tanah
1.2 Dampak-dampak pencemaran lingkungan terhadap ekosistem
2. Konsep
2.1 Pencemaran lingkungan adalah perubahan sebuah tananan lingkungan
akibat terjadinya proses alam serta kegiatan manusia.
2.2 Jenis-jenis pencemaran lingkungan meeliputi pencemaran air, pencemaran
tanah dan pencemaran udara
3. Prosedur
3.1 Menyelidiki pengaruh dampak polutan terhadap terhadap kecepatan pernafasan
ikan
3.2 Langkah-langkah melakukan percobaan uji kualitas tanah
4. Metakognitif
4.1 Mengaitkan peran manusia sebagai mahkluk hidup untuk mengelola
lingkungan dengan benar dan mencari penanggulangan permasalahan
pencemaran.
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E. Pendekatan, Model, Metode, dan Teknik Pembelajaran
 Pendekatan

: Scientific

 Model

: Pembelajaran Berbasis Masalah

 Metode

: Contextual Teaching and Learning, tanya jawab,
diskusi, dan praktikum

F. Media dan Alat / Bahan Pembelajaran
 Alat :
Laptop, LCD, dan pointer
 Bahan :
- 3 buah gelas mineral
- 3 ekor ikan
- Label
- Detergen
- Sendok teh
- Tinta
 Media :

-

Air mineral
Stopwatch
3 mangkok kecil
Cacing
Minyak jelantah
Tanah

1) LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik)
2) Slide power point
3) Video interaktif
4) Buku paket dan sumber belajar lainnya
G. Sumber Belajar
- Widjajanti, R & Supriyana 2013, IPA Biologi 1 untuk SMP/MTS Kelas VII:
Kurikulum 2013, Erlangga, Jakarta.
- Widodo, W, Rachmadiarti & Nurul, S 2016, Ilmu Pengetahuan Alam, Pusat
Kurikulum dan Pembukuan, Balitbang Permendikbud, Jakarta.
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H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
1. Pertemuan Ke-1 (2 x 40menit)
Kegiatan Pendahuluan (10 menit)
Apersepsi
- Guru dan siswa saling memberikan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran
- Guru memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap disiplin
- Menyiapkan fisik dan psikis siswa dalam mengawali kegiatan pembelajaran dengan cara siswa diminta untuk menjawab pertanyaan dari guru
mengenai materi “interaksi mahkluk hidup dengan lingkungannya” yang telah dipelajari oleh siswa sebelumnya sebagai salah satu cara
pengulangan materi untuk menggali pengetahuan yang dimiliki siswa
- Siswa diminta untuk melihat disekitar tempat duduk dan laci siswa untuk mengambil sampah (jika ada) dan meminta untuk membuang
sampah tersebut pada tempatnya. Diajukan pertanyaan : “Dampak apa yang akan terjadi apabila sampah tersebut hanya dibiarkan saja ?”
- Guru menanggapi jawaban siswa sekaligus memberikan penguatan : “Dengan demikian, benar apabila sampah hanya dibiarkan saja maka
akan menyebabkan sumber penyakit bagi manusia”
Motivasi/ pemberi acuan
- Melalui power point, guru menampilkan gambar gedung-gedung besar yang ada di lingkungan sekitar

“Apakah gambar diatas merupakan salah satu contoh kegiatan manusia yang dapat merusak lingkungan ?”
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- Guru menampilkan gambar dan mengajukan pertanyaan:

“Apakah dari kedua gambar tersebut terjadinya keseimbangan biotik dan abiotik pada mahkluk hidup ?”
- Guru menyampaikan permasalahan “Mengapa terjadinya perubahan lingkungan akibat proses alam dan kegiatan manusia akan
mempengaruhi keseimbangan mahkluk hidup lainnya ?”
- Siswa diminta untuk menjawab dan guru menanggapi jawaban tersebut “Untuk memahami tersebut maka hari ini kita akan mempelajari
mengenai pencemaran lingkungan”
Orientasi
- Guru menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan / kecapaian pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung
- Guru menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran
Pengorganisasian
- Siswa diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 5-6 siswa
- Siswa diminta untuk membuka modul berbasis pop-up book yang telah dibagikan oleh guru
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Kegiatan Inti (65 menit)

Sintak Model

Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran

Siswa diberi rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi Pencemaran Lingkungan
dengan cara :
Problem
Orientation

- Guru mengajak siswa untuk membuka dan membaca modul berbasis Pop Up Book Bab A “Bagan
konsep pencemaran lingkungan”, dan Bab B “Pencemaran lingkungan” dengan tetap dibantu
oleh guru
- Setelah membaca siswa dipandu oleh guru untuk memunculkan pendapat, pertanyaan maupun
jawaban terkait bacaan yang cermati
Diajukan pertanyaan :

Critical

- Menurutmu bagaimana lingkungan dapat dikatakan tercemar ?

Thinking

- Aktivitas manusia seperti limbah industri dan limbah pertanian merupakan contoh pencemaran
lingkungan. Berikan contoh lain akibat aktivitas manusia dan sebutkan dampaknya !
- Sebutkan 3 bagaimana cara mengatasi pencemaran lingkungan tersebut ?

109

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hipothesis
Generation and
Hipothesis Testing

- Siswa diminta untuk memulai melakukan diskusi dalam kelompok terkait dalam pertanyaan
tersebut. Informasi dapat diperoleh dari sumber buku paket dan sumber internet
- Siswa di dalam kelompok menyatukan pendapat dan jawaban, kemudian di tulis dan di
presentasikan di depan kelas
- Guru akan memilih kelompokk secara acak untuk mempresentasikan hasil jawaban di depan kelas
- Kelompok yang tidak ditunjuk untuk melakukan presentasi dapat menanggapi apabila terdapat

Conclusion

jawaban yang kurang tepat atau kurang
- Guru memberikan penjelasan/klarifikasi singkat di setiap jawaban agar siswa semakin memahami
inti dari materi pembelajaran

Catatan :
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap : kerja sama, rasa ingin tahu,
disiplin, dan rasa percaya diri.
Kegiatan Penutup (5 menit)
Critical Thinking and Creative :

Siswa diminta untuk membuat kesimpulan dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran
Guru melakukan refleksi dengan bimbingan guru terhadap hal/nilai apa saja yang didapatkan dari materi hari ini
Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru terkait materi yang sudah dibahas sebagai umpan balik pembelajaran

Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang memiliki kinerja dan kerja sama yang baik pada kegiatan diskusi pada hari ini.
Guru menginformasikan kepada siswa untuk membawa beberapa alat dan bahan yang akan digunakan bersama kelompok untuk praktikum
pertemuan selanjutnya yang berjudul “Dampak Polutan Bagi Ekosistem”

Guru menutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan salam
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2. Pertemuan Ke-2 (3 x 40 menit)
Kegiatan Pendahuluan (25 menit)
Apersepsi
- Guru dan siswa melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran
- Guru memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap disiplin
- Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru sebagai bagian untuk menggali pengetahuan siswa
tentang pencemaran lingkungan dengan penampilan gambar melalui power point dan diajukan pertanyaan :
KIRI
KANAN

“Menurut kalian lingkungan mana yang bersih serta tidak tercemar dan apa saja perbedaan lingkungan yang tercemar
dan tidak tercemar”
- Siswa diminta untuk menjawab dan guru menanggapi jawaban tersebut “dengan demikian, apabila sudah mampu
membedakan lingkungan yang tercemar dan tidak tercemar, maka perhatikan video berikut”
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Motivasi/ pemberi acuan
- Siswa diminta untuk memperhatikan video yang ditayangkan oleh guru melalui layar proyektor
- Guru menyampaikan permasalahan dengan menampilkan gambar dan mengajukan pertanyaan :
1
2
3

“Berdasarkan gambar 1,2, dan 3 identifikasikan gambar tersebut merupakan faktor penyebab pencemaran lingkungan
berasal dari mana”(Guru menulis bulir-bulir jawaban dari siswa di papan tulis)
- Guru menanggapi jawaban siswa : “Ternyata kalian semua sudah tahu banyak mengenai pencemaran lingkungan, begitu
juga kalian dapat mengidentifikasi contoh kasus pencemaran lingkungan dan jawaban saling melengkapi”
Orientasi
- Guru menyampaikan tujuan / pencapaian pembelajaran pada saat ini
Pengorganisasian
- Siswa diminta untuk membuka modul berbasis pop-up book
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Kegiatan Inti (80 menit)

Sintak Model

Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran
Problem
Orientation

- Siswa diminta untuk membaca dan mencermati modul berbasis pop-up book tersebut pada bagian
bab A “Pencemaran Air” dengan tetap dibantu oleh guru
- Setelah membaca siswa dipandu oleh guru untuk memunculkan pendapat, pertanyaan maupun
jawaban terkait bacaan yang cermati
- Diajukan pertanyan :

Critical Thingking

Hipothesis
Generation and
Hipothesis Testing

1. Bagaimana kondisi disekitar tempat tinggalmu ? apakah terjadi pencemaran lingkungan di
sekitar tempat tinggalmu ?
2. Jika iya, pencemaran apa dan bagaimana cara menanggulangi pencemaran tersebut ? jelaskan!
- Siswa mulai mencari jawaban atas pertanyaan yang diberikan, dan informasi yang diberikan
berdasarkan kenyataan yang berada di sekitar lingungan tempat tinggal
- Siswa di minta untuk menuliskan hasil jawaban di selembar kertas dan dikumpulkan
- Siswa diminta untuk mempersiapkan diri sebelum praktikum dan membentuk kelompok 3-4 orang
- Guru membagikan LKPD dan meminta siswa untuk membuka praktikum 1 pada modul berbasis
pop-up book halaman 15 “dampak polutan bagi eksositem”
- Siswa diminta untuk membaca dan mencermati LKPD tersebut dengan bantuan dari guru
- Siswa diminta untuk mempersiapkan alat dan bahan praktikum di dampingi oleh guru
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Conclusion

- Siswa diminta bekerjasama di dalam kelompok untuk melakukan praktikum dibawah pengawasan
guru
- Siswa diminta untuk menuliskan hasil observasi dari penelitian praktikum pada LKPD
- Siswa diminta untuk melaporkan hasil penelitian sesuai format dan menyimpulkannya
- Guru memilih kelompok secara acak untuk maju mempresentasikan
- Guru memberikan klarifikasi terhadap jawaban yang kurang tepat dan memberikan penguatan
terhadap penyampaian hasil yang benar
- Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang dirasa kurang jelas
- Siswa diminta untuk mengumpulkan lembar LKPD

Catatan :
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap : kerja sama, rasa
ingin tahu, disiplin, dan tanggung jawab
Kegiatan Penutup (20 menit)
Critical Thinking and Creative :
- Siswa diminta untuk membuat kesimpulan dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting dalam kegiatan pembelajaran
- Guru melakukan refleksi dengan bimbingan guru terhadap hal/nilai apa saja yang didapatkan dari materi hari ini
- Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru terkait praktikum yang telah dilakukan sebagai umpan
balik pembelajaran
- Siswa diajak untuk membereskan alat dan bahan yang digunakan pada saat praktikum
- Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang memiliki kinerja dan kerja sama yang baik pada kegiatan pembelajaran pada
hari ini.
- Guru menutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan salam

114

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Pertemuan Ke-3 (2 x 40menit)
Kegiatan Pendahuluan (10 menit)
Apersepsi
- Guru dan siswa saling memberi salam dan berdoa untuk memulai proses pembelajaran
- Guru memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap disiplin
- Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru sebagai bagian untuk menggali pengetahuan siswa tentang
pencemaran lingkungan dengan penampilan gambar melalui powerpoint dan diajukan pertanyaan :

“Menurut kalian apa perbedaan dari kedua gambar tersebut ?”
- Siswa diminta untuk menanggapi pertanyaan dan guru menanggapi jawaban tersebut “Dengan demikian, apabila teman kalian
sudah bisa menjawab perbedaan kedua gambar diatas, coba perhatikan gambar berikut”
Motivasi/ pemberi acuan
- Guru menyampaikan permasalahan dengan menampilkan gambar dan mengajukan pertanyaan :
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“Apakah kalian tahu hubungan dari masing-masing gambar diatas ?”
- Siswa diminta untuk menjawab dan guru menanggapi jawaban tersebut “Untuk memahami tersebut maka hari ini kita akan
mempelajari mengenai pencemaran udara dan pencemaran tanah”
Orientasi
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini
Pengorganisasian
- Siswa diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 5-6 siswa
- Siswa diminta untuk membuka modul berbasis pop-up book yang telah dibagikan oleh guru
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Kegiatan Inti (65 menit)

Sintak Model

Kegiatan Pembelajaran

Pembelajaran

- Siswa diminta untuk membaca dan mencermati modul berbasis pop-up book pada bagian B)
“Pencemaran udara”, bagian C) “Pencemaran Tanah” beserta cara mengatasi pencemaran
lingkungan
Problem Orientation

- Setelah membaca, siswa dipandu oleh guru untuk memunculkan pendapat dan jawaban dengan
memberikan pertanyaan tentang bacaan yang telah dicermati

Diajukan pertanyaaan :
- Sebutkan contoh lain dari faktor eksternal dari pencemaran udara yang kalian ketahui beserta
dampaknya!
Critical Thinking

- Bagaimana kondisi lingkungan di sekitar lingungan sekolah ? apakah terjadi pencemaran lingkungan
di sekitar ?
- Bagaimana cara kalian menanggulangi masalah pencemaran berdasarkan prinsip 4R dari modul
berbasis pop-up book yang kalian baca ?
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- Siswa mulai mencari jawaban pertanyaan tersebut. Informasi yang didapat berdasarkan hasil ingatan
Hipothesis Generation

Hipothesis Testing

Conclusion

siswa serta didukung oleh informasi dari buku paket dan internet sebagai penguat.

- Siswa diminta untuk menulis jawabannya di buku catatan yang dibimbing oleh guru
- Siswa diberi kesempatan oleh guru untuk menyampaikan jawaban yang sudah dikerjakan
- Guru memberikan klarifikasi kepada siswa, jika dirasa ada yang kurat tepat maka guru akan memberikan
penguatan terhadap pennyampaian hasil yang benar
- Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang dirasa masih kurang jelas

Catatan :
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap : kerja sama, rasa ingin
tahu, disiplin, dan rasa percaya diri.
Kegiatan Penutup (5 menit)
Critical Thinking and Creative :
- Siswa diminta untuk membuat kesimpulan dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan
pembelajaran
- Guru melakukan refleksi dengan bimbingan guru terhadap hal/nilai apa saja yang didapatkan dari materi hari ini
- Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru terkait materi yang sudah dibahas sebagai umpan balik
pembelajaran
- Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang memiliki kinerja dan kerja sama yang baik pada kegiatan diskusi pada hari ini.
- Guru menginformasikan kepada siswa untuk membawa beberapa alat dan bahan yang akan digunakan bersama kelompok untuk
praktikum pertemuan selanjutnya yang berjudul “Dampak Pencemaran Tanah Terhadap Mahkluk Hidup”
- Siswa diminta untuk mempelajari ulang materi pencemaran liingkungan yang sudah dibahas karena akan diadakan penilaian
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ulangan harian pertemuan selanjutnya dalam bentuk quis pada handphone
- Guru menutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan salam

4. Pertemuan Ke-4 (3 x 40 menit)
Kegiatan Pendahuluan (10
menit)
Apersepsi
- Guru dan siswa melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran
- Guru memeriksa kehadiran siswa sebagai sikap disiplin
- Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru tentang materi sebelumnya untuk menggali kembali
pengetahuan siswa
- Guru menanggapi jawaban siswa
Orientasi
- Guru mengingatkan kembali kepada siswa bahwa hari ini akan diadakan praktikum mengenai “Dampak Pencemaran Tanah
Terhadap Mahkluk Hidup” maka siswa diminta menyiapakan alat dan bahan yang akan digunakan saat praktikum
- Guru mengingatkan kepada siswa setelah kegiatan praktikum akan diadakan kuis sebagai ulangan harian “Bagaimana apakah
kalian siap untuk melakukan praktikum dan mengerjakan kuis yang akan dilaksanakan pada hari ini”
Pengorganisasian
- Siswa diminta untuk mempersiapkan diri sebelum mengikuti praktikum dan ulangan harian
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Kegiatan Inti (90 menit)

Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan praktikum :
- Siswa diminta membentuk kelompok praktikum berjumlah 3-4 orang
- Guru membagikan LKPD dan meminta siswa untuk membuka praktikum 2 pada modul berbasis pop-up book halaman 16
“dampak pencemaran tanah terhadap mahkluk hidup”
- Siswa diminta untuk membaca dan mencermati LKPD tersebut dengan bantuan dari guru
- Siswa diminta untuk mempersiapkan alat dan bahan praktikum di dampingi oleh guru
- Siswa diminta bekerjasama di dalam kelompok untuk melakukan praktikum dibawah pengawasan guru
- Siswa diminta untuk menuliskan hasil observasi dari penelitian praktikum pada LKPD
- Siswa diminta untuk melaporkan hasil penelitian sesuai format dan menyimpulkannya
- Guru memilih kelompok secara acak untuk maju memprementasikan
- Guru memberikan klarifikasi terhadap jawaban yang kurang tepat dan memberikan penguatan terhadap penyampaian hasil yang
benar
- Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang dirasa kurang jelas
- Siswa diminta untuk mengumpulkan lembar LKPD
Ulangan harian :
- Siswa diminta untuk mempersiapkan diri sebelum mengikuti ulangan harian dan mengatur posisi duduknya
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- Siswa diminta untuk menyimpan segala bentuk catatan buku tulis dan buku paket kecuali handphone untuk mengerjakan kuis
- Siswa diminta untuk membuka buku modul berbasis pop-up book pada halaman 17 untuk menscan QR code dan menyimpann
buku itu kembali
- Siswa diminta untuk membuka aplikasi tersebut dan menngerjakan soal pilihan ganda yang ada didalam aplikasi tersebut
berjumlah 25 soal dan guru menuliskan soal uraian
- Siswa diminta untuk menjawab kemudian menyebutkan jumlah skor total yang diperoleh siswa dan guru mencatat hasilnya
Catatan :
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap : rasa percaya diri dan
kerjasama.
Kegiatan Penutup (20 menit)

Critical Thinking and Creative :
- Guru melakukan refleksi dengan bimbingan guru terhadap hal/nilai apa saja yang didapatkan dari materi hari ini
- Siswa diminta untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru terkait materi yang sudah dibahas sebagai umpan balik
- Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang memiliki kinerja dan kerja sama yang baik pada kegiatan diskusi pada hari ini.
- Siswa diberi penugasan untuk mempelajari materi baru pada pertemuan selanjutnya yang akan membahas materi perubahan
iklim dan dampaknya bagi kehidupan
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I. Penilaian Pembelajaran dan Pengayaan
1. Aspek Pengetahuan
No. IP

Teknik Penilaian

Keterangan

3.8.1

LKPD untuk praktikum (Lampiran 3.1)

3.8.2

Ulangan Harian (Lampiran 3.3)

3.8.3

Proses Pembelajaran

3.8.4
3.8.5

Tertulis dan lisan

3.8.6
3.8.7
4.8.1
4.8.2

Tertulis

Portofolio/ karya tulis

2. Aspek Sikap
a Sikap spiritual

: jurnal observasi (Lampiran 4.1)

b Sikap Ilmiah dan sosial : Jurnal penskoran (Lampiran 4.2)
c Sikap kerjasama

: Penilaian antar teman (Lampiran 4.3)

3. Aspek Keterampilan
a Unjuk kerja praktikum (lampiran 5)

J. Instrumen Penilaian
1. Aspek Pengetahuaan: Lampiran 3
2. Aspek Sikap

: Lampiran 4

3. Aspek Keterampilaan: Lampiran
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Lampiran 3. Instrumen Penilaian Aspek Pengetahuan
Lampiran 3.1 LKPD 1 Praktikum

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

DAMPAK POLUTAN BAGI EKOSISTEM

Alat dan Bahan :
 3 buah gelas mineral

 Tinta

 3 ekor ikan

 Air mineral

 Label

 Deterjen

 Sendok the

 Stopwatch

Cara Kerja :
1. Siapkan 3 buah gelas mineral diatas meja.
2. Berilah label pada masing – masing gelas dengan menuliskan huruf A, B, dan C.
3. Isilah masing – masing gelas dengan air seperti berikut :
- Gelas A = Air mineral
- Gelas B = Air deterjen
- Gelas C = Air Tinta
4. Masukan 1 ekor ikan ke dalam masing-masing gelas.
5. Hitung kecepatan pernafasan ikan pada masing-masing gelas setelah 5
menit, 10 menit dan 15 menit.
6. Amati jumlah pergerakan tutup insang pada ikan sesuai waktu yang sudah
ditentukan.
7. Masukan data ke dalam tabel dan bandingkan perbedaan dari ke tiga
perlakuan tersebut.
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Hasil Penelitian :
Tabel 1. Jumlah pergerakan tutup insang
Perlakuan

Kondisi 5
Menit

Kondisi 10
menit

Kondisi 15
menit

Keterangan

A
B
C
Tabel 2. Kondisi Fisik Ikan
Perlakuan

Kondisi 5
Menit

Kondisi 10
menit

Kondisi 15
menit

Keterangan

A
B
C
Keterangan :
****

: Sehat

***

: Berenang melambat

**

: Berenang sangat lambat, insang berdarah dan mulai sekarat

*

: Ikan mati
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Lampiran 3.2 LKPD 2 Praktikum

DAMPAK PENCEMARAN TANAH TERHADAP MAHKLUK HIDUP

Alat dan Bahan :
-

3 mangkok kecil
Sendok
Cacing

- Minyak jelantah
- Tanah

Cara Kerja :
1. Tempatkan tanah pada masing-masing mangkok
2. Berilah label pada masing – masing mangkok dengan menuliskan huruf A, B, dan C.
3. Isilah masing – masing mangkok dengan campuran seperti berikut :
- Mangkok A = 3 sendok minyak jelantah
- Mangkok B = 10 sendok minyak jelantah
- Mangkok C = Tidak diberi apapun
4. Masukan cacing pada masing-masing wadah
5. Kemudian amati dengan seksama
Hasil Penelitian :
Mangkok A

Mangkok B

Mangkok C

Kadar minyak
Jumlah cacing
Selang waktu 15 menit
Selang waktu 25 menit
Keterangan :
***

: Cacing hidup

**

: Cacing ingin keluar dari mangkok cacing menggeliat dan cacing sekarat

*

: Cacing mati
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Lampiran 3.3 Kisi-Kisi dan Soal Ulangan Harian
Tabel 3.3.1 Kisi-Kisi Soal Ulangan Harian
KD

Materi

Menganalisis
terjadinya
pencemaran
lingkungan
dan
dampaknya
bagi ekosistem

Pencemaran
lingkungan
- Pengertian
pencemaran
- Macam
–
macam
pencemaran
- Dampak
pencemaran
bagi kehidupan
- Dampak
pencemaran
bagi ekosistem

-

-

-

-

Indikator
Pembelajaran
Menjelaskan pengertian
pencemaran lingkungan
(C1)
Menjelaskan macam –
macam
pencemaran
lingkungan (C1)
Menjelaskan pengertian
pencemaran air (C1)
Menyelidiki pengaruh
air jernih dari tercemar
terhadap
kondisi
pergerakan ikan (C3)
Menjelaskan pengertian
pencemaran udara (C1)
Menjelaskan pengertian
pencemaran tanah (C1)
Menyelidiki
dampak
pencemaran
tanah
terhadap
mahkluk
hidup (C3)

Indikator Butir Soal
Menyebutkan dampak buruk air limbah
Menyebutkan sumber mata air layak
dikonsumsi
Menyebutkan jenis limbah pertanian yang
menyebabkan pencemaran
Menyebutkan cara limbah rumah tangga
tidak merusak ekosistem
Menyebutkan upaya air sungai dapat
dikonsumsi
Menyebutkan penyebab terjadinya efek
rumah kaca
Menyebutkan upaya perbaikan hutan
gundul
Menyebutkan jenis sampah organik
Menyebutkan penyakit yang bukan
ditimbulkan dari pencemaran air
Menyebutkan zat yang menyebabkan
pencemaran lingkungan
Menyebutkan penyebab pencemaran udara
Menyebutkan penyebab kenaikan suhu
Menyebutkan cara mengolah air yang
tercemar
Menyebutkan
upaya
penanganan
pemanasan global
Menyebutkan pengertian pencemaran
lingkungan
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Ranah
Kognitif
C1
C2

Bentuk Soal

Nomor

Pilihan ganda
Pilihan ganda

1
2

C1

Pilihan ganda

3

C1

Pilihan ganda

4

C1

Pilihan ganda

5

C2

Pilihan ganda

6

C1

Pilihan ganda

7

C2
C1

Pilihan ganda
Pilihan ganda

8
9

C1

Pilihan ganda

10

C1
C1
C2

Pilihan ganda
Pilihan ganda
Pilihan ganda

11
12
13

C1

Pilihan ganda

14

C1

Pilihan ganda

15
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KD

Materi

Indikator
Pembelajaran

Indikator Butir Soal
Menyebutkan penyebab terjadinya NO2
Menyebutkan dampak pencemaran udara
Menyebutkan akibat membuang limbah
sembarangan
Menyebutkan yang tidak termasuk
pencegahan pencemaran tanah
Menyebutkan indikator pencemaran air
Menyebutkan jenis limbah biodegradable
Menyebutkan pengertian reuse
Menyebutkan
penyebab
penggunaan
insektisida berlebihan
Menyebutkan terjadinya gas rumah kaca
Menyebutkan zat yang dapat menyerap
energi matahari secara berlebihan
Menjelaskan
pengertian
pencemaran
lingkungan
Menyebutkan upaya penanggulangan
pencemaran
Menjelaskan pengertian pencemaran air
dan udara
Menyebutkan 3 langkah mengurangi
pencemaran air
Menyebutkan macam-macam pencemaran
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Ranah
Kognitif
C1
C2
C1

Bentuk Soal

Nomor

Pilihan ganda
Pilihan ganda
Pilihan ganda

16
17
18

C2

Pilihan ganda

19

C1
C1
C2
C1

Pilihan ganda
Pilihan ganda
Pilihan ganda
Pilihan ganda

20
21
22
23

C1
C1

Pilihan ganda
Pilihan ganda

24
25

C1

Uraian

1

C1

Uraian

2

C1

Uraian

3

C2

Uraian

4

C2

Uraian

5
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SOAL PILIHAN GANDA
Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d dan e di depan jawaban yang paling benar!
1. Perhatikan uraian berikut!
i) Menimbulkan keindahan lingkungan
ii) Ganguan kesehatan
iii) Meningkatnya daya tahan tubuh
iv) Penurunan kualitas lingkungan
Yang merupakan dampak buruk dari air
limbah ditunjukkan oleh nomor ...
6.
a. iii dan iv
b. ii dan iv
c. i dan ii
d. i dan iii
2. Di bawah ini yang merupakan sumber mata
air yang layak untuk di konsumsi yaitu ...
a. Air limbah industri dan air got
7.
b. Air hujan dan air got
c. Air sumur dan air pegunungan
d. Air sumur dan air limbah industri
3. Jenis limbah pertanian yang dapat
mengakibatkan terjadinya pencemaran
lingkungan yaitu ...
8.
a. Sisa makanan
b. Minyak
c. Detergen
d. Pestisida
4. Ada beberapa cara agar limbah rumah
tangga yang masuk ke sungai tidak
mencemari ekosistem, yaitu ...
a. Pembuangan limbah rumah tangga
dilakukan malam hari supaya tidak
mengenai penduduk yang beraktifitas di
sungai
b. Melakukan pembungan limbah sedikit
9.
demi sedikit namun terus menerus
c. Melakukan penyaringan terlebih dahulu
agar zat kimia yang terdapat dalam
limbah tidak masuk ke sungai
d. Pembuangan dilakukan secara besarbesaran agar tidak terlalu sering
10.
melakukan pembuangan
5. Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar
air sungai yang keruh dapat digunakan
kembali untuk memenuhi kebutuhan seharihari yaitu …
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a. Tidak mengkonsumsi air sungai lagi
b. Melakukan penjernihan air
c. Mencuci baju disungai dengan
sabun
d. Membiarkan air sungai sampai
jernih sendiri
Efek rumah kaca sebagai masalah
lingkungan secara global terjadi
karena..
a.Kenaikan kadar karbondioksida
b.Naiknya kelembapan udara
c.Adanya radiasi sinar ultravioler
d.Suhu lingkungan yang rendah
Upaya perbaikan hutan yang gundul
dapat dilakukan dengan cara …
a. Fertilisasi
b. Humidikasi
c. Reboisasi
d. Transmigrasi
Berikut adalah beberapa sampah
1. Sisa sayuran
2. Kaleng
3. Botol plastik
4. Kertas pembungkus makanan
5. Kulit buah
Yang termasuk dalam sampah organik
adalah...
a. 1 dan 4
b. 1 dan 5
c. 2 dan 3
d. 4 dan 5
Yang bukan merupakan penyakit yang
ditimbulkan oleh pencemaran air
adalah ...
a. Busung lapar
b. Diare
c. Kolera
d. Disentri
Zat yang menyebabkan pencemaran
lingkungan disebut juga dengan …
a. Sampah
b. Polutan
c. Kotoran
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d. Limbah
11. Berikut ini zat yang menyebabkan
pencemaran udara adalah …
a. Sampah
b. Kotoran hewan
c. Asap kendaraan
d. Minyak atau oli
12. Zat berikut yang menjadi penyebab
utama kenaikan suhu bumi adalah …
a. Karbon dioksida
b. Karbon monoksida
c. Belerang
d. Ozon
13. Air yang tercemar dapat diolah dengan
cara berikut ini, kecuali …
a. Penyaringan
b. Pewarnaan
c. Pengendapan
d. Penyerapan
14. Upaya penanganan pemanasan global
yang telah dilakukan oleh pemerintah
adalah …
a. Penanaman sejuta pohon
b. Perluasan lahan pertanian
c. Program keluarga berencana
d. Penanggulangan penyakit menular
15. Masuknya komponen - komponen
asing pada suatu lingkungan sehingga
kualitas lingkungan tidak sesuai lagi
dengan pembentukkannya adalah …
a. Pencemaran lingkungan
b. Kerusakan lingkungan
c. Kualitas lingkungan
d. Gangguan lingkungan
16. Akumulasi gas rumah kaca yang ada
di atmosfer yang dapat menyebabkan
hujan asam adalah …
a. CO2
b. SO2
c. NO2
d. FO2
17. Dampak suatu pencemaran
1) ISPA
2) Gatal-gatal
3) Radang tenggorokan
4) Tifus
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Yang merupakan dampak pencemaran
udara adalah …
a. 1) dan 3)
b. 2) dan 4)
c. 1) dan 2)
d. 3) dan 4)
18. Limbah rumah tangga bila dibuang
sembarangan dan masuk ke sistem
perairan
dapat
menyebabkan
penyakit…
a. Influensa
b. Demam berdarah
c. Pes
d. Jamur kulit
19. Berikut ini yang tidak termasuk
bentuk penanggulangan yang dapat
dilakukan
untuk
mencegah
pencemaran tanah adalah …
a. Mengelola sisa radioaktif
b. Menanggulangi sampah plastik
c. Sistem tanam monokuler
d. Pemakaian
pupuk
sesuai
kebutuhan
20. Tanaman yang bisa dijadikan sebagai
indikator terjadinya pencemaran air
adalah …
a. Eceng gondok
b. Semanggi
c. Ganggang
d. Teratai
21. Jenis limbah berikut yang termasuk
biodegradable adalah …
a. Kaca
b. Plastik
c. Kayu
d. Keramik
22. Salah satu prinsip penanggulangan
sampah dengan cara menggunakan
kembali barang bekas disebut …
a. Recycle
b. Reuse
c. Recovery
d. Replace
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23. Penggunaan
insektisida
dan
pemupukan secara berlebihan dapat
menyebabkan pencemaran …
a. Lapisan ozon
b. Air dan udara
c. Udara dan tanah
d. Air dan tanah
24. Gas rumah kaca yang dihasilkan oleh
kegiatan
pembakaran
kendaraan
bermotor adalah …
a. CO

b. Zn
c. NO
d. H2
25. Gas rumah kaca berikut yang paling
banyak menyerap energi matahari
adalah …
a. Karbon dioksida
b. Uap air
c. Metana
d. Nitrogen oksida

SOAL URAIAN

Kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan singkat dan jelas.
1.
2.
3.
4.
5.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan!
Sebutkan upaya penanggulangan pencemaran lingkungan!
Jelaskan apa yang di maksud dengan pencemaran air dan udara!
Sebutkan 3 contoh langkah penting untuk mengurangi pencemaran detergen di perairan!
Sebutkan dan jelaskan macam-macam pencemaran berdasarkan zat pencemarnya!

TUGAS INDIVIDU!
Amatilah di lingkungan sekitar tempat tinggalmu salah satu contoh bukti nyata
pencemaran lingkungan, dari pencemaran lingkungan tersebut buatlah sebuah
poster berisikan apa saja dampak yang dapat ditimbulkan dan bagaimana cara
menanggulanginya. Carilah informasi dari berbagai sumber – sumber relevan seperti
buku ataupun internet. Tugas ini dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya.

Selamat mengerjakan
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Lampiran 3.4 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran
Tabel 3.4.1 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Pilihan Ganda
No

Pertanyaan

Jawaban

Skor

1.

Perhatikan uraian berikut!
i) Menimbulkan keindahan lingkungan
ii) Ganguan kesehatan
iii) Meningkatnya daya tahan tubuh
iv) Penurunan kualitas lingkungan
Yang merupakan dampak buruk dari air
limbah ditunjukkan oleh nomor ...
a. iii dan iv
b. ii dan iv
c. i dan ii
d. i dan iii

B

Benar : 1

Di bawah ini yang merupakan sumber
mata air yang layak untuk di konsumsi
yaitu ....
a. Air limbah industri dan air got
b. Air hujan dan air got
c. Air sumur dan air pegunungan
d. Air sumur dan air limbah industri

C

Jenis limbah pertanian yang dapat
mengakibatkan terjadinya pencemaran
lingkungan yaitu ...
a. Sisa makanan
b. Minyak
c. Detergen
d. Pestisida

D

Ada beberapa cara agar limbah rumah
tangga yang masuk ke sungai tidak
mencemari ekosistem, yaitu ...
a Pembuangan limbah rumah tangga
dilakukan malam hari supaya tidak
mengenai penduduk yang beraktifitas
di sungai
b Melakukan pembungan limbah
sedikit demi sedikit namun terus
menerus
c Melakukan penyaringan terlebih
dahulu agar zat kimia yang terdapat
dalam limbah tidak masuk ke sungai

C

2.

3.

4.
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Salah : 0

Benar : 1
Salah : 0

Benar : 1
Salah : 0

Benar : 1
Salah : 0
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No

Pertanyaan

Jawaban

Skor

Salah satu upaya yang dapat dilakukan
agar air sungai yang keruh dapat
digunakan kembali untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari yaitu …
a. Tidak mengkonsumsi air sungai lagi
b. Melakukan penjernihan air
c. Mencuci baju disungai dengan sabun
d. Membiarkan air sungai sampai jernih
sendiri

B

Benar : 1

Efek rumah kaca sebagai masalah
lingkungan secara global terjadi
karena...
a. Kenaikan kadar karbondioksida
b. Naiknya kelembapan udara
c. Adanya radiasi sinar ultravioler
d. Suhu lingkungan yang rendah

A

Upaya perbaikan hutan yang gundul
dapat dilakukan dengan cara....
a. Fertilisasi
b. Humidikasi
c. Reboisasi
d. Transmigrasi
Berikut adalah beberapa sampah
1. Sisa sayuran
2. Kaleng
3. Botol plastik
4. Kertas pembungkus makanan
5. Kulit buah
Yang termasuk dalam sampah organik
adalah:
a. 1 dan 4
b.1 dan 5
c. 2 dan 3
d.4 dan 5
Yang bukan merupakan penyakit yang
ditimbulkan oleh pencemaran air
adalah...
a. Busung lapar c. Kolera
b. Diare
d. Disentri

C

d Pembuangan dilakukan secara besarbesaran agar tidak terlalu sering
melakukan pembuangan
5.

6.

7.

8.

9.
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Salah : 0

Benar : 1
Salah : 0

Benar : 1
Salah : 0

B

Benar : 1
Salah : 0

A

Benar : 1
Salah : 0

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

No

Pertanyaan

10. Zat yang menyebabkan pencemaran
lingkungan disebut juga dengan...
a. Sampah
b. Polutan
c. Kotoran
d. Limbah
11. Berikut ini zat yang menyebabkan
pencemaran udara adalah …
a. Sampah
b. Kotoran hewan
c. Asap kendaraan
d. Minyak atau oli
12.

Zat berikut yang menjadi penyebab
utama kenaikan suhu bumi adalah …
a. Karbon dioksida
b. Karbon monoksida
c. Belerang
d. Ozon

13. Air yang tercemar dapat diolah dengan
cara berikut ini, kecuali …
a. Penyaringan
b. Pewarnaan
c. Pengendapan
d. Penyerapan
14. Upaya penanganan pemanasan global
yang telah dilakukan oleh pemerintah
adalah …
a. Penanaman sejuta pohon
b. Perluasan lahan pertanian
c. Program keluarga berencana
d. Penanggulangan penyakit menular
15. Masuknya komponen-komponen asing
pada suatu lingkungan sehingga
kualitas lingkungan tidak sesuai lagi
dengan pembentukkannya adalah …
a. Pencemaran lingkungan
b. Kerusakan lingkungan
c. Kualitas lingkungan
d. Gangguan lingkungan
16 Akumulasi gas rumah kaca yang ada di
atmosfer yang dapat menyebabkan
hujan asam adalah …
a. CO2
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Jawaban

Skor

B

Benar : 1
Salah : 0

C

Benar : 1
Salah : 0

A

Benar : 1
Salah : 0

B

Benar : 1
Salah : 0

A

Benar : 1
Salah : 0

A

Benar : 1
Salah : 0

C

Benar : 1
Salah : 0
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No

Pertanyaan

Jawaban

Skor

17. Dampak suatu pencemaran
1) ISPA
2) Gatal-gatal
3) Radang tenggorokan
4) Tifus
Yang merupakan dampak pencemaran
udara adalah …
a. 1) dan 3)
b. 2) dan 4)
c. 1) dan 2)
d. 3) dan 4)
18. Limbah rumah tangga bila dibuang
sembarangan dan masuk ke sistem
perairan dapat menyebabkan penyakit..
a. Influensa
b. Demam berdarah
c. Pes
d.Jamur kulit
19. Berikut ini yang tidak termasuk bentuk
penanggulangan yang dapat dilakukan
untuk mencegah pencemaran tanah
adalah …
a. Mengelola sisa radioaktif
b. Menanggulangi sampah plastik
c. Sistem tanam monokuler
d. Pemakaian pupuk sesuai kebutuhan
20. Tanaman yang bisa dijadikan sebagai
indikator terjadinya pencemaran air
adalah …
a. Eceng gondok
b. Semanggi
c. Ganggang
d. Teratai

A

Benar : 1

21. Jenis limbah berikut yang termasuk
biodegradable adalah …
a. Kaca
b.Plastik
c. Kayu
d.Keramik

B

b.SO2
c. NO2
d.FO2
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Salah : 0

D

Benar : 1
Salah : 0

D

Benar : 1
Salah : 0

A

Benar : 1
Salah : 0

Benar : 1
Salah : 0
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No

Pertanyaan

22. Salah satu prinsip penanggulangan
sampah dengan cara menggunakan
kembali barang bekas disebut …
a. Recycle
b. Reuse
c. Recovery
d. Replace
23. Penggunaan
insektisida
dan
pemupukan secara berlebihan dapat
menyebabkan pencemaran …
a. Lapisan ozon
b. Air dan udara
c. Udara dan tanah
d. Air dan tanah
24. Gas rumah kaca yang dihasilkan oleh
kegiatan
pembakaran
kendaraan
bermotor adalah …
a. CO
b. Zn
c. NO
d. H2
25. Gas rumah kaca berikut yang paling
banyak menyerap energi matahari
adalah …
a. Karbon dioksida
b.Uap air
c. Metana
d.Nitrogen oksida
Skor Total Maksimal
Skor Yang di Capai
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Jawaban

Skor

B

Benar : 1
Salah : 0

D

Benar : 1
Salah : 0

A

Benar : 1
Salah : 0

A

Benar : 1
Salah : 0
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Tabel 3.4.2 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Uraian
NO
SOAL
1.
Jelaskan apa yang
dimaksud dengan
pencemaran
lingkungan!

2.

Sebutkan
upaya
penanggulangan
pencemaran
lingkungan

3.

Jelaskan apa yang
di maksud dengan
pencemaran air dan
udara!

4.

Sebutkan 3 contoh
langkah
penting

JAWABAN
Pencemaran
lingkungan
adalah masuknya atau
dimasukkannya makhluk
hidup, zat, energi, dan/atau
komponen lain ke dalam
lingkungan hidup oleh
kegiatan manusia.
- Membuang sampah pada
tempatnya
- Penanggulangan limbah
industri
- Penanggulangan
pencemaran udara
- Melakukan penghijauan
- Penggunaan pupuk dan
pembasmi hama tanaman
yang sesuai
- Pencemaran air, yaitu
masuknya
makhluk
hidup, zat, energi atau
komponen lain ke dalam
air, sehingga kualitas air
turun sampai ke tingkat
tertentu
yang
menyebabkan air tidak
berfungsi lagi sesuai
dengan peruntukannya.
- Pencemaran
udara
didefinisikan
sebagai
suatu kondisi dimana
udara
mengandung
senyawa-senyawa kimia
atau
substansi
fisik
maupun biologi dalam
jumlah
yang
memberikan
dampak
buruk bagi kesehatan
manusia,
hewan
,
ataupun tumbuhan.
- Mengurangi penggunaan
detergen
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3 : Jika tidak menjelaskan
secara detail-benar
5 : Jika menjelaskan secara
detail-benar serta

2 : Jika menjelaskan 1 upaya
5 : Jika menjelaskan 2 upaya
saja.
8 : Jika menjelaskan 3 upaya
saja.
10 : Jika menjelaskan lebih
dari 3 upaya.

5 : jika mampu menjelaskan 1
pencemaran saja
10 : jika menjelaskan semua
pencemaran

2 : Jika memberikan contoh 2
saja.
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NO

5.

SOAL
JAWABAN
untuk mengurangi - Tidak membuang sisa
pencemaran
detergen
disembarang
detergen
di
tempat
- Membuat
tempat
perairan!
pembuangan detergen
sendiri
Sebutkan
dan - Pencemaran kimiawi :
jelaskan
macam
pencemaran
yang
pencemaran
disebabkan oleh sisa zatberdasarkan
zat
zat kimia organik dan
pencemarnya!
anorganik
- Pencemaran biologi :
pencemaran yang terjadi
akibat
beberapa
mikroorganisme
menyebabkan penyakit
Seperti E. Coli yang
menyebabkan sakit perut
- Pencemaran fisika :
Pencemaran yang terjadi
akibat zat cair (limbah
industi),
zat
padat
(sampah) dan gas (asap)
Skor Maksimal
Total Skor
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5 : Jika memberikan contoh
lebih dari 3.

10 : Hanya menyebutkan
macam pencemarannya
saja
15 : Jika menyebutkan macam
pencemaran dan
menjelaskan dua zat
pencemarnya
20 : Jika menyebutkan dan
menjelaskan macam
pencemaran secara rinci
dan detail.
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Lampiran 4. Instrumen Penilaian Aspek Sikap
Lampiran 4.1 Sikap Spiritual Siswa
BUKU CATATAN HARIAN TENTANG SIKAP SPIRITUAL SISWA

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas

: VII/2

Tahun Pelajaran : 2020/2021
Nama
Petunjuk

:
: Tulislah setiap kejadian baik positif dan negatif yang berhubungan dengan
aktifitas siswa saat proses pembelajaran beserta tindak lanjut untuk
menanggapi kejadian tersebut ke dalam kolom yang telah disediakan.

NO

1

2

WAKTU

NAMA

KEJADIAN
(POSITIF
ATAU
NEGATIF)
Siswa melaksanakan
ibadah sesuai ajaran
agama yang dianut
Siswa gemar untuk
memimpin doa sebelum
memulai pembelajaran

BUTIR
SIKAP

Sikap takut
akan Tuhan

Berdoa

3

4

Siswa menolong
sesama dan selalu
mengucapkan
terimakasih

Berperilaku
syukur

Siswa saling
menghormati

Toleransi
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+/-

TINDAK
LANJUT

Diberikan
apresiasi
Diberikan
apresiasi

Diberikan
apresiasi dan
dijadikan contoh
untuk
teman-teman
sekelasnya
Diberikan
apresiasi
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Lampiran 4.2 Sikap Ilmiah dan Sosial Siswa

Nama Guru

:

Kelas

: VII

Mata Pelajaran

: IPA Terpadu

Semester

:2

Petunjuk

:

Berilah skor 1 – 5 di dalam kolom kriteria perilaku sesuai dengan hasil observasi anda
terhadap siswa dalam 1 kelompok yang sama!

No

Tabel 4.2.1 Penilaian Observasi Terhadap Kelompok
Perilaku (Skor 1-5)
Nama
Kerjasama
Jujur
Disiplin
Toleransi

Skor

1.
2.
3.
4.
5.
Tabel 4.2.2 Keterangan Rubrik Penskoran Penilaian Observasi Sikap Sosial
Aspek
Indiktor
Rubrik Penilaian
1. Terlibat aktif dalam kegiatan kerja Skor 1 : Jika tidak
memenuhi
kelompok
semua
2. Bersedia melakukan tugas sesuai
indikator
kesepakatan
3. Bersedia membantu orang lain Skor 2 : Jika hanya
memenuhi
2
dalam satu kelompok yang
indikator
Kerjasama
mengalami kesulitan
4. Berpartisipasi dalam kegiatan Skor 3 : Jika hanya
memenuhi
3
sosial di sekolah
Indikator
Skor 4 : Jika memenuhi
semua indikator
1.
2.
3.
4.
Jujur

Skor 1 : Jika tidak
Tidak berbohong
memenuhi
Mau mengakui kesalahan
semua
Tidak mencontek
indikator
Membuat laporan kegiatan kelas
Skor 2 : Jika hanya
secara terbuka
memenuhi
2
indikator
Skor 3 : Jika hanya
memenuhi
3
Indikator
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Aspek

Disiplin

Toleransi

Indiktor

1. Tidak terlambat masuk kelas
2. Mengumpulkan tugas sesuai
dengan waktu pengumpulan yang
disepakati saat di kelas
3. Tidak tidur di kelas
4. Menggunakan atribut sekolah yang
lengkap
selama
proses
pembelajaran

1. Tidak mengganggu teman yang
berbeda pendapat
2. Menghormati teman yang berbeda
suku, agama, ras, budaya, dan
gender
3. Saling mengingatkan
4. Tidak membeda-bedakan teman
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Rubrik Penilaian
Skor 4 : Jika memenuhi
semua indikator
Skor 1 : Jika tidak
memenuhi
semua
indikator
Skor 2 : Jika hanya
memenuhi
2
indikator
Skor 3 : Jika hanya
memenuhi
3
Indikator
Skor 4 : Jika memenuhi
semua indikator
Skor 1 : Jika tidak
memenuhi
semua
indikator
Skor 2 : Jika hanya
memenuhi
2
indikator
Skor 3 : Jika hanya
memenuhi
3
Indikator
Skor 4 : Jika memenuhi
semua indikator
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Lampiran 4.3 Sikap Kerjasama
Lampiran 4.3.1 Penilaian Diri

Nama Siswa

:

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas / Semester

: VII/2

Sekolah

:

Hari/Tanggal

:

Petunjuk

:

Berilah tanda silang (x) pada bagian YA atau TIDAK sesuai dengan hasil
pengamatan anda kepada teman sekelompok anda!
NO

PERNYATAAN

DILAKUAN
YA TIDAK

1
2

Saya tidak senang belajar dengan kegiatan diskusi.
Saya berinisiatif untuk membantu mencatat poinpoin diskusi kelompok saya ke dalam buku.
3
Saya berani mengakui kesalahan yang saya perbuat.
4
Saya berani bertanggung jawab atas setiap pendapat
/ usulan yang saya sampaikan saat kegiatan tanyajawab seusai kelompok lain presentasi.
5
Jika saya menjadi ketua kelompok, saya akan
menyuruh salah satu teman kelompok untuk
mengumpulkan tugas kami.
Skor
Keterangan :
 Bila pada pernyataan positif siswa menjawab “Ya” maka skornya 1 dan jika
menjawab “Tidak” maka skornya 0.
 Bila pada pernyataan negatif siswa menjawab “Ya” maka skornya 0 dan jika
menjawab “Tidak” maka skornya 1.
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Lampiran 4.3.2 Penilaian Antar Teman

Nama siswa yang dinilai

:

Mata pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas/Semester

: VII/ 2

Sekolah

:

Hari/Tanggal Penilaian

:

Petunjuk

:

Berilah tanda silang (x) pada bagian YA atau TIDAK sesuai dengan hasil
pengamatan anda kepada teman sekelompok anda!
NO

PERNYATAAN

PERILAKU MUNCUL
/ DILAKUKAN
YA
TIDAK

1

Teman saya memilih untuk diam dan
tidak berpendapat sama sekali saat
diskusi.
2
Teman saya kurang bisa menerima
pendapat orang lain yang tidak
sependapatnya.
3
Teman saya berani menyuarakan
pendapatnya saat kegiatan diskusi
4
Teman saya sering mengganggu teman
kelompoknya saat kegiatan pembelajaran
materi pencemaran lingkungan
5
Teman saya percaya diri saat presentasi
di depan kelas
Skor
Keterangan :
 Bila pada pernyataan positif peserta didik menjawab “Ya” maka skornya 1
dan jika menjawab “Tidak” maka skornya 0.
 Bila pada pernyataan negatif peserta didik menjawab “Ya” maka skornya 0
dan jika menjawab “Tidak” maka skornya 1.
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Lampiran 5. Instrumen Penilaian Aspek Keterampilan
Lampiran 5.1 Unjuk Kerjasama Praktikum
ASPEK PENILAIAN PENGAMATAN PRAKTIKUM

Nama Siswa

:

No Absen

:

Kelas

:

Tabel 5.1.1 Format Penilaian Pengamatan Praktikum
Kompetensi Inti

Kompetensi Dasar

No

Tahap

Indikator Penilaian

Skor
1

4. Mencoba,
mengolah, dan
menyaji 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 samaa dalam
sudut pandang/teori.

4.8 Membuat
tulisan tentang
gagasan
penyelesaian
masalah
pencemaran di
lingkungannya
berdasarkan hasil
pengamatan

1.

Persiapan

1. Partisipasi
dan
keaktifan siswa
dalam persiapan
praktikum
2. Sumber literatur
yang digunakan
siswa
dalam
acuan
pengamatan

2

Kegiatan
pengamatan

Proses
praktikum

3

Hasil

1. Hasil perubahan –
perubahan yang
terjadi
2. Laporan gagasan
tertulis
sesuai
dengan kegiatan
pengamatan yang
dilakukan

2

3

kegiatan

20 x 5

Total
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Tabel 5.1.2 Rubrik Penskoran Penilaian Praktikum
NO
INDIKATOR PENILAIAN
1.
Proses kegiatan praktikum sesuai apabila :
- Membaca prosedur kerja
- Langkah kerja dan waktu pelaksanaan tepat
- Mengamati dan mencatat hasil praktikum
dengan cermat
2.
Sumber literatur terpercaya apabila :
- Sumber yang digunakan 5 tahun terakhir
- Sumber yang digunakan tidak diperoleh
dari wordpress, wikipedia dan sebagainya.
- Sumber yang diigunakan sesuai dengan
materi
3. Data yang diperoleh sesuai apabila :
- Hasil data lengkap
- Terorganisir
- Mengamati hasil percobaan sesuai prosedur
4.

SKOR NILAI
Skor 4 : jika memenuhi semua kriteria
Skor 3 : jika hanya memenuhi 2 kriteria
Skor 2 : jika hanya memenuhi 1 kriteria
Skor 1 : jika tidak memenuhi semua
kriteria
Skor 4 : jika memenuhi semua kriteria
Skor 3 : jika hanya memenuhi 2 kriteria
Skor 2 : jika hanya memenuhi 1 kriteria
Skor 1 : jika tidak memenuhi semua
kriteria

Skor 4 : jika memenuhi semua kriteria
Skor 3 : jika hanya memenuhi 2 kriteria
Skor 2 : jika hanya memenuhi 1 kriteria
Skor 1 : jika tidak memenuhi semua
kriteria
Penyajian laporan hasil pengamatan sesuai
Skor 4 : jika memenuhi semua kriteria
apabila :
Skor 3 : jika hanya memenuhi 2 kriteria
- Menyajikan data dalam bentuk tabel hasil Skor 2 : jika hanya memenuhi 1 kriteria
pengamatan praktikum
Skor 1 : jika tidak memenuhi semua
- Penulisan sesuai EYD dengan bahasa yang
kriteria
efektif, lugas, dan jelas
- Pembahasan berisikan tentang penjelasan
data hasil praktikum
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Lampiran 6. Uraian Materi
A. Pengertian Pencemaran Lingkungan
Salah satu faktor terjadinya pencemaran lingkungan adalah kegiatan
manusia (populasi). Menurut Widodo, dkk (2016) Kegiatan manusia yang
tidak dapat dikendalikan dengan baik maka akan mempengaruhi keseimbangan
ekosistem, dengan masuknya zat, makhluk hidup, energi, maupun komponen
lainnya baik berupa bahan-bahan fisika dan kimia akan menurunkan kualitas
lingkungan, sehingga lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.
Selain kegiatan manusia, pencemaran lingkungan dapat terjadi akibat faktor
alam seperti gunung meletus yang menimbulkan abu vulkanik. Manusia tidak
dapat mencegah pencemaran lingkungan akibat faktor alam. tetapi, manusia
dapat mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan
manusia seperti limbah industri, limbah rumah tangga, zat kimia, asap akibat
pembakaran hutan, dan sebagainya. Menurut Widjajanti (2013) pencemaran
lingkungan merupakan masuknya organisme dalam lingkungan yang dapat
mengganggu dan membahayakan organisme lainnya yang hidup di dalamnya.
Pencemaran lingkungan terdiri dari 3 macam yaitu :
1. Pencemaran Air
Pencemaran air merupakan masuk bahannya pencemar seperti zat,
energi, bahan kimia berbahaya atau komponen lain ke dalam suatu
lingkungan air yang menyebabkan kualitas air menjadi rusak dan menurun
sehingga air tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya dan keseimbangan
ekosistem didalamnya akan terganggu. Air dapat tercemar akibat komponen
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anorganik seperti penggunaan logam berat pada industri tekstil, cat,
pelapisan logam dan sebagainya. Untuk lebih jelas, berikut merupakan
faktor-faktor penyebab pencemaran air antara lain :
a Limbah Industri
Industri tidak hanya menghasilkan produk, namun industri juga
menghasilkan produk sampingan berupa air limbah. Air limbah yang
dihasilkan oleh industri cenderung berbahaya apabila tidak dilakukan
filter. Hal tersebut bertujuan agar kualitas bahan baku air terus meningkat.
Sehingga, limbah air yang dibuang ke laut atau sungai sudah bersih, aman,
dan tidak menimbulkan bau tidak sedap.
b Limbah Rumah Tangga
Limbah rumah tangga dapat diperoleh dari aktivitas manusia
sehari-hari. Limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik,
anorganik, bahan berbahaya dan beracun seperti limbah domestik, hotel,
rumah makan dan sebagainya. Limbah buangan mengandung banyak
sekali endapan yang mempengaruhi proses fotosintesis ekosistem yang ada
di dalamnya. Hal tersebut karena limbah yang dihasilkan akan
menghalangi cahaya matahari untuk masuk ke dalam perairan. Selain itu,
apabila limbah tersebut mengandung logam berat seperti air raksa dan
timbal akan terserap oleh tumbuhan. Apabila tumbuhan tersebut dimakan
oleh hewan dilaut dan di konsumsi oleh manusia akan mempengaruhi
kinerja organ tubuh bahkan akan membuat kematian.
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c Limbah Pertanian
Pada umumnya, limbah pertanian tidak terlalu menimbulkan
dampak negatif pada lingkungan. Menurut Widjajanti (2013) Limbah
pertanian akan menjadi berbahaya apabila ada kegiatan pertanian yang
menggunakan obat-obat kimia seperti pestisida dan pupuk anorganik.
Limbah buangan pupuk akan meningkatkan nutrien di perairan dan
meningkatkan tumbuhan air atau eutrofikasi. Apabila pada lingkungan
terjadi perningkatan tumbuhan air dan tidak segera dikonsumsi oleh
mahkluk hidup, maka tumbuhan tersebut akan mati dan mengendap pada
perairan sehingga perairan tersebut akan terjadi pendangkalan.
2. Pencemaran Udara
Pencemaran

udara

adalah

salah

satu

faktor

abiotik

yang

mempengaruhi kehidupan mahkluk hidup (biotik). Udara mengandung
senyawa dalam bentuk gas yang amat penting bagi kehidupan mahkluk
hidup salah satunya adalah oksigen. Menurut Widodo, dkk (2016) oksigen
berperan dalam pembakaran senyawa karbohidrat dalam tubuh manusia
melalui pernafasan. Pembakaran bukan hanya berada di dalam tubuh,
namun dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai dalam aktivitas
manusia seperti asap kendaraan, pembakaran sampah, dan sebagainya. Ada
2 faktor penyebab terjadinya pencemaran udara yaitu:
a Aktivitas Alam
Aktivitas alam menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya
pencemaran udara. Bencana alam seperti meletusnya gunung berapi dapat
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menghasilkan abu vulkanik yang membuat udara menjadi tercemar, hal
tersebut akan berbahaya bagi kesehatan pernafasan mahkluk hidup.
b Aktivitas manusia
Aktivitas manusia saat ini sangat sulit untuk dikendalikan.
Kemajuan teknologi dan industri menjadi salah satu faktor yang membawa
sisi negatif bagi lingkungan karena tidak dapat dengan baik. Pencemaran
udara akibat aktivitas manusia bermacam-macam seperti pembakaran
sampah asap industri, asap rokok, asap kendaraan dan sebagainya.
Sehingga, pencemaran udara yang diakibatkan oleh kedua faktor
tersebut akan membawa kerugian bagi banyak mahkluk hidup. Dampak
yang dapat dirasakan mahkluk hidup seperti kesehatan tubuh khususnya
pernafasan akan terganggu, akan menyebabkan hujan asam sehingga akan
membuat tumbuh-tumbuhan menjadi mati, efek rumah kaca, dan rusaknya
lapisan ozon di udara.
3. Pencemaran Tanah
Terjadinya pencemaran tanah dapat di akibatkan oleh polutan atau
sampah dari aktivtas manusia yang sulit untuk diurai (non degradable) oleh
mikroorganisme mikroba (dekomposer) seperti plastik, kaleng, kaca, logam,
strerofom, pestisida, zat cair yang berbahaya dan sebagainya. Menurut
Widjajanti (2013) Apabila zat berbahaya tersebut telah mencemari tanah,
maka zat tersebut akan menguap tersapu oleh air hujan dan akan masuk ke
dalam permukaan tanah. Sehingga tanah yang sudah tercemar oleh zat
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kimia akan mengendap dan menjadi zat beracun untuk tanah. Faktor
pencemaran tanah terdiri dari 3 macam yaitu :
a Limbah Domestik
Limbah domestik dapat berupa zat padat maupun zat cair. Biasanya
limbah tersebut dapat ditemui di kantor-kantor, hotel, tempat usaha,
pedagang serta tempat wisata.
b Limbah Industri
Limbah industri dapat diperoleh dari sisa produksi usaha. Limbah
tersebut dapat berupa limbah padat dan limbah cair. Apabila limbah
tersebut mengandung zat beracun seperti Hg, Zn, Pb dan Cd maka tanah
yang meresap kandungan tersebut akan menjadi kematian bagi
mikroorganisme penting untuk kesuburan tanah.
B. Cara Mengatasi Pencemaran Lingkungan
Pencemaran lingkungan dapat diatasi dengan bermacam-macam seperti :
1) Melakukan Sistem Water Harvesting
Sistem water harvesting berfungsi untuk menampung air hujan,
kemudian diolah untuk menjadi air bersih yang dapat untuk dikonsumsi
manusia.
2) Membuat Septik Tank Komunal
Septik tank komunal berfungsi untuk menampung limbah yang
dihasilkan oleh rumah tangga.
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3) Menerapkan gaya hidup 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle)
Menerapkan gaya hidup 3R berfungsi untuk meminimalisir segala
sesuatu yang mengakibatkan sampah dengan mengolah atau mendaur ulang
sampah tersebut menjadi lebih bermanfaat.
4) Reboisasi
Reboisasi atau penghijaun berfungsi untuk mencegah terjadinya
erosi tanah yang disebabkan oleh angin atau hujan yang terus menerus
sehingga tanah tersebut akan tetap kokoh dan terhindar dari longsor.
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Lampiran 7. Lembar Wawancara Analisis Kebutuhan

Lembar Panduan Wawancara

Nama Guru

:

Mengampu Kelas

:

Instansi Sekolah

:

1) Sudah berapa lama Bapak/Ibu mengajar di kelas VII ?
2) Apakah Bapak/Ibu sudah memiliki sertifikasi ?
3) Apakah Bapak/Ibu selama mengajar selalu menggunakan media pembelajaran?
media seperti apa yang digunakan ?
4) Apakah Bapak/Ibu selalu menggunakan media elektronik seperti PPT atau
video dalam proses pembelajaran ?
5) Berkaitan dengan mata pelajaran IPA, materi apa yang dirasa sulit untuk
diajarkan kepada siswa saat berada di kelas ? mengapa materi tersebut sulit
untuk diajarkan ?
6) Bahasan materi apa saja yang Bapak/Ibu ajarkan pada bab pencemaran
lingkungan untuk jenjang kelas VII SMP dan digunakan media pembelajaran
apa yang digunakan ?
7) Apakah Bapak/Ibu melakukan pengulangan pada inti dari materi pencemaran
lingkungan ?
8) Apakah Bapak/Ibu sudah pernah mendengar/mengenal mengenai media
pembelajaran modul berbasis pop-up book ?
9) Apakah Bapak/Ibu pernah membuat media pembelajaran modul berbasis popup book?
10) Kendala apa yang Bapak/Ibu dapatkan dalam membuat media pembelajaran
modul berbasis pop-up book ?
11) Apakah media tersebut pernah diterapkan dalam proses pembelajaran ?
12) (Jika sudah) menurut Bapak/ Ibu apakah penggunaan media modul berbasis
pop-up book dapat membantu dalam proses pembelajaran ?
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13) Apakah Bapak/Ibu tertarik untuk dibantu dalam pengembangan media
pembelajaran khususnya pada materi pencemaran lingkungan kelas VII ?
14) Saran apa yang dapat Bapak/Ibu berikan terkait dengan pengembangan media
modul berbaasis pop-up book ?
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Lampiran 8. Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
Tabel 8.1 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
Aspek
Biodata guru

SMP Negeri 2 Depok

- Nama lengkap : Puji
Retno
Sekowati,
S.Pd.
- Mengajar
sejak
tahun 1983.
- Mengajar kelas VII
dan VIII.
- Sudah
memiliki
Sertifikasi
Penggunaan media - Selama
proses
pembelajaran
di
pembelajaran, guru
sekolah
memanfaatkan
kreativitas melalui
permainan
seperti
monopoli, TTS, ular
tangga dan mengajar
siswa berdiskusi
dengan
guru
menerapkan

SMP Negeri 1
Yogyakarta

SMP Kristen Kalam
Kudus Yogyakarta

SMP Stella Duce 2
Yogyakarta

- Nama lengkap : Irdiana - Nama lengkap : Clara
- Nama lengkap : F. Yuni
Suryani S.Pd.
Sri Wahyuni P.
Wantoro
- Mengajar
di
SMP - Mengajar lebih dari 5
- Mengajar sudah 1 tahun.
Negeri 1 Yogyakarta
tahun.
- Sudah memiliki sertifikasi.
Belum
memiliki
sekitar 4 bulan.
- Sudah
memiliki
serifikasi.
sertifikasi.

proses - Metode yang digunakan
- Metode yang digunakan - Dalam
pembelajaran
guru
dengan
melakukan
dengan
melakukan
sering
menggunakan
pengamatan
objek
pengamatan objek secara
LK (Lembar Kerja),
secara
langsung,
langsung,
diskusi,
diskusi,
praktikum,
memanfaatkan
presentasi dari berbagai
pengamatan lapangan,
kreativitas
seperti
sumber.
madding
maupun
monopoli atau ular
- Media yang digunakan
komik
secara
tangga,
diskusi,
seperti PPT, video, dan
berkelompok.
presentasi dari berbagai
buku pegangan siswa.
sumber.
- Media yang digunakan
Siswa juga
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Aspek

SMP Negeri 2 Depok

SMP Negeri 1
Yogyakarta

SMP Kristen Kalam
Kudus Yogyakarta

SMP Stella Duce 2
Yogyakarta

model pembelajaran - Media yang digunakan
antara lain PPT, video,
tidak
diperkenankan
problem solving.
PPT,
video,
quizizz,
geschool,
membawa
smartphone
- Media
yang
smartphone, buku dan
poster, ice breaking
sehingga siswa tidak dapat
digunakan
dalam lingkungan sekolah.
berkaitan
dengan
mencari sumber literatur
proses pembelajaran
materi seperti TTS,
lainnya
selain
buku
adalah media alat
temu kata dll.
perpustakaan.
peraga, LCD dan
- Media pembelajaran - Media sangat penting
proyektor
untuk
juga sangat penting
digunakan karena dapat
menampilkan PPT.
dalam
membantu
sebagai
menjembatani
- Sekolah
juga
proses pembelajaran,
gambaran dengan objek
memiliki
akses
karena
siswa
bisa
langsung yang ada di
online geschool.net
diajak kreatif dan aktif
lingkungan.
di smartphone untuk
secara bersama- sama,
melakukan PTS.
sehingga
media
- Media konvensional
tersebut
bersifat
dan modern sangat
interaktif dan terlihat
penting
dalam
lebih bermakna.
pembelajaran,
karena guru juga
perlu
mengikuti
perkembangan
jaman. Hal ini juga
dapat
dijadikan
sebagai pengalaman
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Aspek

Materi pencemaran
lingkungan

SMP Negeri 2 Depok

SMP Negeri 1
Yogyakarta

SMP Kristen Kalam
Kudus Yogyakarta

SMP Stella Duce 2
Yogyakarta

pembelajaran agar
lebih bermakna.
pencemaran
- Ketika
guru - Untuk
materi - Materi
pencemaran - Materi
lingkungan
membahas
mengajarkan materi
pencemaran lingkungan lingkungan membahas
bagaimana meminimalkan
pencemaran
biasanya siswa diminta bagaimana pencemaran
terjadinya
perusakan
lingkungan,
tidak
untuk
melakukan lingkungan itu dapat
lingkungan dan bagaimana
memungkinkan
praktikum, melakukan terjadi dan bagaimana
mencegahnya.
untuk siswa dibawa
pengamatan di sekitar pencegahannya.
- Media yang digunakan
untuk keluar kelas.
lingkungan
sekolah, - Biasanya untuk materi
dalam memberikan materi
- Materi pencemaran
mengerjakan
LKS pencemaran
pencemaran
lingkungan
lingkungan
(Lembar Kerja Siswa).
lingkungan,
media
dalah PPT, video, dan buku
membahas
yang digunakan guru
perpustakaan yang dapat
bagaimana
adalah
dengan
digunakan
untuk
pencemaran
melakukan
objek
memberikan
gambaran
lingkungan itu dapat
pengamatan langsung,
kepada siswa.
terjadi
dan
diskusi, dan penugasan
Guru
juga
mengalami
bagaimana
pembuatan
video
hambatan
dalam
pencegahannya.
kemudian
di
presentasikan.
pembelajaran
karena
- Media
yang
digunakan
dalam
siswa belum bisa belajar
memberikan materi
secara mandiri, sehingga
pencemarann
guru masih ikut
berperan untuk membatu
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Aspek

SMP Negeri 2 Depok

SMP Negeri 1
Yogyakarta

SMP Kristen Kalam
Kudus Yogyakarta

SMP Stella Duce 2
Yogyakarta

lingkungan adalah
siswa dalam proses belajar.
menggunakan PPT
dan video.
Modul
berbasis - Sebelumnya belum - Sebelumnya belum
- Sebelumnya belum - Sebelumnya belum pernah
pop-up book
mengetahui
tentang
pernah
membuat
pernah
mendengar
mengetahui
mengenai
pop-up book dan media pop-up book dan
dan membuat media
media pop-up book atau
pernah
belum ada pelatihan belum
pop-up book namun belum pernah mendapatkan
membuatnya.
Hal
dari
MGMP
apabila media tersebut
pelatihan khusus untuk
tersebut
karena
(Musyawarah Guru
dapat
menarik
membuat media tersebut.
keterbatasan waktu.
Mata
Pelajaran)
perhatian
peserta - Jika media pop-up book
sehingga belum tahu
didik, boleh untuk
efektif
dalam
proses
apakah
media
diuji coba sehingga
pembelajaran dan dapat
tersebut
cocok
siswa tidak merasa
membantu
guru
diterapkan
atau
bosan.
mengajarkan siswa untuk
tidak.
mempunyai sikap mandiri,
maka perlu diuji coba di
dalam kelas.
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Lampiran 9. Lembar Angket Kuesioner dan Rubrik Validasi Produk
Lampiran 9.1 Kuesioner Validasi Produk Ahli Media

LEMBAR VALIDASI AHLI MEDIA PENGEMBANGAN MEDIA
PEMBELAJARAN POP UP BOOK PADA MATERI PENCEMARAN
LINGKUNGAN UNTUK KELAS VII SMP

Nama

:

Instansi

:

Petunjuk Pengisian

:

1. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menilai media pembelajaran yang telah
dibuat meliputi aspek kelayakan yang telah tercantum pada instrument.
2. Berilah tanda centang () pada kolom skala penilaian yang telah
disediakan sesuai dengan penilaian dari Bapak/Ibu terhadap media yang
diberikan.
3. Tuliskan komentar dan saran yang Bapak/ Ibu berikan pada kolom
komentar yang telah disediakan.
Keterangan :
Skor 4 : Sangat Baik
Skor 3 : Baik
Skor 2 : Kurang Baik
Skor 1 : Sangat Kurang Baik
4. Deskripsi penilaian terhadap di halaman lampiran.
5. Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu yang telah memberikan tanggapan,
semoga masukan yang di peroleh dapat membantu dalam pemanfaatan
Media Pembelajaran pop-up book yang seharusnya.
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No

Skor
1 2 3 4

Aspek Yang Dinilai

A. Aspek Tampilan
1. Kesesuaian tampilan media
pop-up book dengan tema yang
dipilih.
2. Kemenarikan desain media popup book dalam kejelasan huruf,
background, dan penyajian tata
letak.
3. Kualitas media pop-up book
sudah memenuhi kriteria media
pembelajaran
dalam
segi
bentuk, ukuran, dan bahan yang
digunakan.
4. Warna background media popup book sesuai.
5. Media
dapat
digunakan
diberbagai tempat, waktu, dan
keadaan.
6. Pemilihan font sesuai dengan
kebutuhan dan tidak mudah
dibaca siswa.
7. Media yang digunakan menarik
8. Media yang digunakan dapat
memotivasi belajar siswa.
9. Media yang digunakan mampu
memberikan umpan balik.
Skor :
B. Aspek Bahasa
1. Penggunaan bahasa sesuai
dengan Pedoman Umum Ejaan
Bahasa Indonesia (PUEBI).
2. Kesederhanaan struktur kalimat.
Skor :
C. Aspek Pembelajaran
1. Kejelasan petunjuk penggunaan
media pop-up book.
2. Kesesuaian
sajian
dengan
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Komentar
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No

Aspek Yang Dinilai
Skor
Komentar
tuntutan pembelajaran yang
terpusat pada siswa.
3. Media pop-up book relevan
dengan kompetensi yang harus
dikuasai.
4. Kejelasan media pembelajaran
dalam menyajikan pesan dan
informasi.
Skor :
Skor Total :
Skor Total :
Jumlah skor yang didapat = Skor Aspek A +
Skor Aspek B + Skor Aspek C
Rata – rata =
Rata – rata =
Jumlah skor yang didapat : jumlah seluruh item
yaitu 15

Komentar Umum dan Saran untuk Perbaikan
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Kesimpulan Validasi (Mohon dilingkari salah satu)
•

Media layak digunakan tanpa revisi

•

Media layak digunakan dengan revisi sesuai saran

•

Media tidak layak digunakan
Yogyakarta,

2020

Validator

(……………………………….)
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Lampiran 9.1.1 Rubrik Penilaian Produk Ahli Media
RUBRIK PENILAIAN AHLI MEDIA

No

Indikator

Rubrik

A. Aspek Tampilan
1. Media pop-up book sangat sesuai
dengan tampilan tema yang dipilih
apabila memenuhi aspek :
 Layout
yang digunakan
mencerminkan tema yang
dipilih
 Warna
yang
digunakan
cocok dengan tema yang
dipilih sehingga menarik
siswa untuk mempelajari
pencemaran lingkungan
 Gambar yang digunakan
Berkualitas
2. Desain media pop-up book sangat
menarik apabila sudah memenuhi
aspek :
 Jenis huruf yang digunakan
bervariasi
 Kesesuaian
warna
background yang digunakan
pada media pop-up book
 Penyajian tata letak (gambar,
table,
dan
pertanyaan)
mempermudah
siswa
memahami konsep yang
akan dipelajari
3. Kualitas media pop-up book sesuai
apabila :
 Bentuk : 2D/ 3D
 Ukuran kerta A4
 Bahan : Ivory
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1 : Jika tidak memenuhi semua
kriteria
2 : Jika hanya memenuhi 1 kriteria
3 : Jika hanya memenuhi 2 kriteria
4 : Jika memenuhi semua
kriteria

1 : Jika tidak memenuhi semua
kriteria
2 : Jika hanya memenuhi 1 kriteria
3 : Jika hanya memenuhi 2 kriteria
4 : Jika memenuhi semua
kriteria

1 : Jika tidak memenuhi semua
kriteria
2 : Jika hanya memenuhi 1 kriteria
3 : Jika hanya memenuhi 2
Kriteria

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

No

Indikator
4

4.

Warna background media pop-up
book sesuai apabila :
 Tulisan dan warna kontras
 Tulisan masih dapat dibaca
 Warna
tidak
terlalu
mencolok

1
2
3
4

5.

Media dapat berfungsi semestinya 1
apabila
dapat
digunakan
diberbagai :
2
 Tempat
3
 Waktu
 Keadaan.
4

6.

Pemilihan font sesuai apabila :
 Mudah dibaca
 Ukuran huruf sesuai
 Jenis tulisan bervariasi

1
2
3
4

7.

Media dikatakan menarik apabila : 1
 Memotivasi
2
 Memudahkan
menyampaikan informasi
 Menciptakan aktivitas belajar 3
4

8.

Media yang digunakan sangat 1
memotivasi belajar siswa apabila :
 Adanya
hasrat
dan 2
keinginan berhasil
 Adanya dorongan dan 3
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Rubrik
: Jika memenuhi semua
Kriteria
: Jika tidak memenuhi semua
kriteria
: Jika hanya memenuhi 1
kriteria
: Jika hanya memenuhi 2
kriteria
: Jika memenuhi semua
Kriteria
: Jika tidak memenuhi semua
kriteria
: Jika hanya memenuhi 1
kriteria
: Jika hanya memenuhi 2
kriteria
: Jika memenuhi semua
Kriteria
: Jika tidak memenuhi semua
kriteria
: Jika hanya memenuhi 1
kriteria
: Jika hanya memenuhi 2
kriteria
: Jika memenuhi semua
Kriteria
: Jika tidak memenuhi semua
kriteria
: Jika hanya memenuhi 1
kriteria
: Jika hanya memenuhi 2
kriteria
: Jika memenuhi semua
Kriteria
: Jika tidak memenuhi semua
kriteria
: Jika hanya memenuhi 1
kriteria
: Jika hanya memenuhi 2
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No

Indikator
kebutuhan dalam belajar
 Tujuan atau keinginan
pencapaian hasil belajar
9. Media sangat mampu memberikan
umpan balik apabila :
 Meningkatkan nilai hasil
belajar
siswa
dalam
mencapai KKM
 Siswa mampu menjelaskan
kembali materi yang telah
dipelajari
 Siswa termotivasi
B. Aspek Bahasa
1. Penggunaan bahasa sesuai dengan
Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia (PUEBI) apabila :
 Menggunakan huruf capital
untuk nama orang
 Menggunakan
tanda
hubung seperti (-)
 Tidak menimbulkan makna
Ganda
2. Kesederhanaan struktur kalimat
sangat jelas apabila :
 Kalimat jelas
 Kalimat singkat
 Kalimat sederhana

C. Aspek Pembelajaran
1. Petunjuk penggunaan media popup book sangat jelas apabila :
 Mudah dipahami
 Kalimat sederhana
 Runtut

162

Rubrik
4
1
2
3
4

kriteria
: Jika memenuhi semua
kriteria
: Jika tidak memenuhi semua
kriteria
: Jika hanya memenuhi 1
kriteria
: Jika hanya memenuhi 2
kriteria
: Jika memenuhi semua
kriteria

1 : Jika tidak memenuhi semua
kriteria
2 : Jika hanya memenuhi 1
kriteria
3 : Jika hanya memenuhi 2
kriteria
4 : Jika memenuhi semua
kriteria
1 : Jika tidak memenuhi semua
kriteria
2 : Jika hanya memenuhi 1
kriteria
3 : Jika hanya memenuhi 2
kriteria
4 :Jika memenuhi semua kriteria

1 : Jika tidak memenuhi semua
kriteria
2 : Jika hanya memenuhi 1
kriteria
3 : Jika hanya memenuhi 2
kriteria
4 :Jika memenuhi semua kriteria
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No
2.

3.

4.

Indikator
Kesesuaian sajian sangat sesuai
dengan tuntutan pembelajaran
yang terpusat pada siswa apabila :
 Mendorong rasa ingin tahu
siswa
 Mendorong terjadinya
interaksi
 Mendorong untuk
membangun pengetahuan
Sendiri
Media pop-up book sangat relevan
apabila :
 Kelengkapan materi dengaan
tingkat perkembangan siswa
 Materi cukup memenuhi
tuntutan kurikulum
 Ilustrasi media sesuai dengan
tingkatan
perkembangan
Siswa
Penyajian pesan dan informasi
pada media pembelajaran sangat
jelas apabila :
 Materi yang disajikan sesuai
dengan kebenaran keilmuan
 Materi yang disajikan sesuai
dengan
perkembangan
mutakhir
 Materi yang disajikan sesuai
dengan kehidupan sehari-hari
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1
2
3
4

Rubrik
: Jika tidak memenuhi semua
kriteria
: Jika hanya memenuhi 1
kriteria
: Jika hanya memenuhi 2
kriteria
: Jika memenuhi semua
kriteria

1 : Jika tidak memenuhi semua
kriteria
2 : Jika hanya memenuhi 1
kriteria
3 : Jika hanya memenuhi 2
kriteria
4 : Jika memenuhi semua
kriteria
1 : Jika tidak memenuhi semua
kriteria
2 : Jika hanya memenuhi 1
kriteria
3 : Jika hanya memenuhi 2
kriteria
4 : Jika memenuhi semua
kriteria
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Lampiran 9.2 Kuesioner Validasi Produk Ahli Materi

LEMBAR VALIDASI AHLI MATERI PENGEMBANGAN MEDIA
PEMBELAJARAN POP UP BOOK PADA MATERI PENCEMARAN
LINGKUNGAN UNTUK KELAS VII SMP
Nama

:

Instansi

:

Petunjuk Pengisian

:

1. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menilai media pembelajaran yang telah
dibuat meliputi aspek kelayakan yang telah tercantum pada instrument.
2. Berilah tanda centang () pada kolom skala penilaian yang telah di
sediakan sesuai dengan penilaian dari Bapak/Ibu terhadap media yang
diberikan.
3. Tuliskan komentar dan saran yang Bapak/ Ibu berikan pada kolom
komentar yang telah di sediakan.
Keterangan :
Skor 4 : Sangat Baik
Skor 3 : Baik
Skor 2 : Kurang Baik
Skor 1 : Sangat Kurang Baik
4. Deskripsi penilaian terhadap di halaman lampiran.
5. Terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu yang telah memberikan tanggapan,
semoga masukan yang di peroleh dapat membantu dalam pemanfaatan
Media Pembelajaran pop-up book yang seharusnya.
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No

Skor
1 2 3 4

Aspek Yang Dinilai

A. Aspek Materi
1. Kejelasan isi materi dengan
Kompetensi
Inti
(KI),
Kompetensi
Dasar
(KD),
Indikator, dan Tujuan
pembelajaran.
2. Materi yang disajikan sesuai
dengan indikator yang telah
disusun dalam RPP.
3. Kelengkapan materi sesuai
dengan kebutuhan belajar siswa.
4. Mendorong rasa ingin tahu dan
motivasi siswa dalam proses
pembelajaran.
5. Barcode pada halaman 15 sudah
optimal sebagai alat pendukung
pembelajaran.
6. Keefektifan
penyampaian
pesan/ informasi secara visual
(pop-up book)
7. Contoh dan kasus sesuai dalam
kehidupan sehari-hari.
8. Kesesuaian
sajian
dengan
tuntutan pembelajaran yang
terpusat pada siswa.
9. Sumber literatur terpercaya.
10. Materi pembelajaran sesuai
dengan tingkat kemampuan
siswa SMP kelas VII.
11. Petunjuk cara pengerjaan soal
sudah jelas.
12. Kejelasan tulisan dan gambar
pada media pop-up book
Skor :
B. Aspek Bahasa
1. Penggunaan bahasa sesuai
dengan Pedoman Umum Ejaan
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Komentar
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No

Aspek Yang Dinilai
Skor
Komentar
Bahasa Indonesia (PUEBI).
2. Bahasa yang digunakan dalam
aspek ringkasan materi pada
media mudah dipahami
Skor :
Skor Total :
Skor Total :
Jumlah skor yang didapat = Skor Aspek A +
Skor Aspek B
Rata – rata =
Rata – rata =
Jumlah skor yang didapat : jumlah seluruh item
yaitu 14

Komentar Umum dan Saran untuk Perbaikan
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Kesimpulan Validasi (Mohon dilingkari salah satu)
•

Media layak digunakan tanpa revisi

•

Media layak digunakan dengan revisi sesuai saran

•

Media tidak layak digunakan
Yogyakarta,

2020

Validator

(……………………………….)
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Lampiran 9.2.1 Rubrik Penilaian Produk Ahli Materi

RUBRIK PENILAIAN AHLI MATERI

No

Indikator

Rubrik

A. Aspek Materi
1. Kejelasan
isi
materi
dengan
Kompetensi Inti (KI), Kompetensi
Dasar (KD), Indikator, dan Tujuan
pembelajaran apabila :
 KI 3 (Aspek Pengetahuan)
 KD 3.8 yaitu menganalisis
terjadinya
pencemaran
lingkungan dan dampaknya
bagi ekosistem
 KD 4.8 yaitu membuat tulisan
tentang gagasan penyelesaian
masalah
pencemaran
di
lingkungannya berdasarkan
hasil pengamatan
2. Materi yang disajikan sesuai dengan
indikator yang telah disusun dalam
RPP apabila :
 Ringkasan
materi
mudah
dipahami
 Ringkasan materi lengkap
 Ringkasan
materi
yang
disajikan singkat
3. Kelengkapan materi sesuai dengan
kebutuhan belajar siswa apabila :
 Relevansi materi pembelajaran
relevan dengan pencapaian
standar
kompetensi
dan
kompetensi dasar
 Konsistensi jika kompetensi
dasar yang harus dikuasai siswa
 Kecakupan materi yang luas
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1 : Jika tidak memenuhi semua
kriteria
2 : Jika hanya memenuhi 1
kriteria
3 : Jika hanya memenuhi 2
kriteria
4 : Jika memenuhi semua kriteria

1 : Jika tidak memenuhi semua
kriteria
2 : Jika hanya memenuhi 1
kriteria
3 : Jika hanya memenuhi 2
kriteria
4 : Jika memenuhi semua kriteria
1 : Jika tidak memenuhi semua
kriteria
2 : Jika hanya memenuhi 1
kriteria
3 : Jika hanya memenuhi 2
kriteria
4 : Jika memenuhi semua kriteria
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No
4.

5.

6.

7.

8.

Indikator
Mendorong rasa ingin tahu dan
motivasi
siswa
dalam
proses
pembelajaran apabila :
 Tampak luar Pop-up Book
menarik dan memberikan rasa
ingin
tahu
siswa
terus
meningkat
 Memiliki variasi warna yang
menarik
 Dilengkapi gambar dan tulisan
yang menarik sesuai materi
Barcode pada halaman 15 optimal
apabila :
 Mudah diakses oleh siswa
 Petunjuk penggunaan barcode
cukup jelas
 Proses pembelajaran lebih
menyenangkan
Keefektifan
penyampaian
pesan/
informasi secara visual (Pop-up Book)
apabila :
 Menghemat
waktu dengan
menyampaikan informasi yang
lebih cepat
 Pesan jelas tersampaikan
 Menghasilkan
resistensi
informasi yang lebih baik
Contoh dan kasus sesuai dalam
kehidupan sehari-hari apabila :
 Contoh gambar sesuai dengan
permasalahan
yang
sering
terjadi di kehidupan sehari-hari
 Siswa mudah memahami kasuskasus yang diberikan
 Siswa
dapat
memberikan
contoh kasus dalam kehidupan
sehari-hari
Kesesuaian sajian sangat sesuai dengan
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1
2
3
4

Rubrik
: Jika tidak memenuhi semua
kriteria
: Jika hanya memenuhi 1
kriteria
: Jika hanya memenuhi 2
kriteria
: Jika memenuhi semua kriteria

1 : Jika tidak memenuhi semua
kriteria
2 : Jika hanya memenuhi 1
kriteria
3 : Jika hanya memenuhi 2
kriteria
4 : Jika memenuhi semua kriteria
1 : Jika tidak memenuhi semua
kriteria
2 : Jika hanya memenuhi 1
kriteria
3 : Jika hanya memenuhi 2
kriteria
4 : Jika memenuhi semua kriteria

1 : Jika tidak memenuhi semua
kriteria
2 : Jika hanya memenuhi 1
kriteria
3 : Jika hanya memenuhi 2
kriteria
4 : Jika memenuhi semua kriteria

1 : Jika tidak memenuhi semua
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No

Indikator
tuntutan pembelajaran yang terpusat
pada siswa apabila :
 Mendorong rasa ingin tahu siswa
 Mendorong terjadinya interaksi
 Mendorong untuk membangun
pengetahuan sendiri
9. Sumber literatur terpercaya apabila :
 Sumber yang digunakan 5 tahun
terakhir
 Sumber yang digunakan tidak
diperoleh
dari
wordpress,
wikipedia dan sebagainya
 Sumber yang digunakan berisi
informasi yang sesuai dengan
materi yang digunakan
10. Materi pembelajaran sesuai dengan
tingkat kemampuan siswa SMP kelas
VII apabila :
 Melatih berfikir kritis
 Melatih kerjasama
 Melatih kreativitas
11. Petunjuk cara pengerjaan soal jelas
apabila :
 Menggunakan bahasa yang
singkat, padat dan jelas
 Mudah dipahami
 Tulisan jelas
12. Kejelasan tulisan dan gambar pada
media pop-up book apabila :
 Tulisan jelas
 Menggunakan bahasa singkat,
padat dan jelas
 Gambar jelas
B. Aspek Bahasa
1. Penggunaan

bahasa

sesuai

Rubrik
Kriteria
2 : Jika hanya memenuhi 1
kriteria
3 : Jika hanya memenuhi 2
kriteria
4 : Jika memenuhi semua kriteria
1 : Jika tidak memenuhi semua
kriteria
2 : Jika hanya memenuhi 1
kriteria
3 : Jika hanya memenuhi 2
kriteria
4 : Jika memenuhi semua kriteria

1 : Jika tidak memenuhi semua
kriteria
2 : Jika hanya memenuhi 1
kriteria
3 : Jika hanya memenuhi 2
kriteria
4 : Jika memenuhi semua kriteria
1 : Jika tidak memenuhi semua
kriteria
2 : Jika hanya memenuhi 1
kriteria
3 : Jika hanya memenuhi 2
kriteria
4 : Jika memenuhi semua kriteria
1 : Jika tidak memenuhi semua
kriteria
2 : Jika hanya memenuhi 1
kriteria
3 : Jika hanya memenuhi 2
kriteria
4 : Jika memenuhi semua kriteria

dengan 1 : Jika tidak memenuhi semua
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No

2.

Indikator
Pedoman Umum Ejaan Bahasa
Indonesia (PUEBI) apabila :
 Menggunakan huruf capital
untuk nama orang
 Menggunakan tanda hubung
seperti (-)
 Tidak menimbulkan makna
ganda
Bahasa yang digunakan dalam aspek
ringkasan materi pada media mudah
dipahami apabila :
 Kalimat jelas
 Kalimat mudah dipahami
 Kalimat sederhana

170

Rubrik
Kriteria
2 : Jika hanya memenuhi 1
kriteria
3 : Jika hanya memenuhi 2
kriteria
4 : Jika memenuhi semua kriteria

1 : Jika tidak memenuhi semua
kriteria
2 : Jika hanya memenuhi 1
kriteria
3 : Jika hanya memenuhi 2
kriteria
4 : Jika memenuhi semua kriteria
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Lampiran 10. Surat Permohonan Izin Perihal Penelitian
Lampiran 10.1 Surat izin Observasi & Wawancara Analisis Kebutuhan
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Lampiran 10.2 Surat Izin Validasi Produk
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Lampiran 11. Lembar Hasil Validasi Produk oleh Para Validator
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