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ABSTRAK
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN KONVENSIONAL ULAR
TANGGA DAN 3D URINE FORMATION PROPS PADA MATERI SISTEM
EKSKRESI SMA KELAS XI
Darviana Rembulan
151434029
Survei kebutuhan media pembelajaran konvensional ular tangga dan 3D
Urine Formation Props dilakukan di empat sekolah. Survei kebutuhan dilakukan
dengan metode wawancara untuk analisis kebutuhan.
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian dan Pengembangan (R& D)
yaitu metode yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu yang akan diuji
kualitas dan kelayakannya. Dalam pengembangan produk berupa media
pembelajaran konvensional ular tangga dan 3D Urine Formation Props mengikuti
tahap pengembangan yang dikemukakan oleh Borg and Gall yaitu tahap
pengumpulan informasi, perencanaan, pengembangan produk awal, uji validasi
produk awal, revisi produk. Pengembangan media pembelajaran konvensional
ular tanga dan 3D Urine Information Props hanya sampai tahap revisi produk.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk yang dikembangkan berupa
media ular tangga dan 3D Urine Formation Props pada materi sistem ekskresi
SMA kelas XI layak digunakan. Perolehan rerata validasi data rekapitulasi oleh
dua ahli media pembelajaran dan dua guru biologi adalah 4,34 dengan kriteria
“sangat baik“ untuk media ular tangga dan 4,18 dengan kriteri “baik“ untuk media
3D Urine Formation Props. Berdasarkan hasil penelitian produk media
pembelajaran konvensional ular tangga dan 3D Urine Formation Props materi
sistem ekskresi SMA kelas XI layak digunakan untuk media pembelajaran dengan
revisi dan saran dari para ahli.
.

Kata kunci: R & D, Media Ular Tangga, media 3D Urine Formation Props,
Sistem Ekskresi, Kelas XI
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ABSTRACT
THE DEVELOPMENT OF SNAKE AND LADDERS CONVENTIONAL
LEARNING MEDIA AND 3D URINE FORMATION PROPS IN THE
EXCRETION SYSTEM MATERIALS OF XI SENIOR HIGH SCHOOL
Darviana Rembulan
151434029
2020
The survey on the needs of conventional learning media for snakes and
ladders and 3D Urine Formation Props was conducted in four schools. The needs
survey was conducted using the interview method for needs analysis.
This study uses the Research and Development (R&D) method, which is a
method used to produce certain products that will be tested for quality and
feasibility. In product development in the form of conventional snake and ladder
learning media and 3D Urine Formation Props followed by the development
stage proposed by Borg and Gall, namely the stages of information gathering,
planning, initial product development, initial product validation testing, product
revision.
The results showed that the product developed in the form of snake and
ladder media and 3D Urine Formation Props on the excretion system material for
class XI SMA was feasible to use. The mean of data validation data recapitulation
by two instructional media experts and two biology teachers was 4,34 with “very
good” criteria for snake and ladder media and 4,18 with “good” criteria for 3D
Urine Formation Props media. Based on the results of product research for media
of snake and ladders and 3D Urine Formation Props media, the excretion system
of class XI SMA is suitable for learning media with revisions and suggestions
from experts.
Keywords: Research and Development, Snake and Ladder Media, 3D Urine
Formation Props, Excretory System, XI Grade
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sekolah adalah tempat terjadinya interaksi antara pendidik dan peserta
didik dan proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar dapat berjalan dengan
baik apabila guru bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Belajar
adalah suatu usaha dasar yang dilakukan oleh individu dalam perubahan tingkah
laku baik melalui latihan dan pengalaman yang mengangkut aspek kognitif,
afektif, psikomotorik untuk memperoleh tujuan tertentu (Abdillah, 2002).
Mengajar diartikan sebagai suatu keadaan atau aktivitas untuk menciptakan suatu
situasi yang mampu mendorong siswa untuk belajar (Aunurrahman, 2012).
Pada jaman yang berkembang ini guru diharapkan mampu menciptakan
pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Dalam kurikulum 2013 seorang guru
dituntut memiliki kreatifitas dan inovasi dalam menyediakan media atau alat
pembelajaran. Alat pembelajaran dan alat peraga sangat membantu guru untuk
menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Salah satu alat
pembelajaran adalah media pembelajaran.
Media adalah alat bantu yang dapat menyalurkan pesan untuk mencapai
tujuan pembelajaran. Media dibedakan menjadi tiga jenis yaitu media auditif,
media visual, dan media audiovisual. Penggunaan media pembelajaran
konvensional dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan
membantu peserta didik memahami materi yang bersifat abstrak seperti proses
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pembentukkan urine pada materi Sistem Ekskresi untuk tercapainya tujuan
pembelajaran.
Berdasarkan wawancara dengan guru mata pelajaran Biologi di empat
sekolah, guru sudah memahami penggunaan media pembelajaran konvensional.
Namun guru belum menggunakan media pembelajaran konvensional di kelas
dengan berbagai alasan seperti tidak ada waktu pembuatan media, bingung
memilih media yang tepat untuk materi Sistem Ekskresi.
Hasil wawancara di SMA N 1 Banguntapan menunjukkan bahwa guru
belum menerapkan media pembelajaran konvensional pada materi Sistem
Ekskresi. Pada saat mengajar materi Sistem Ekskresi guru menggunakan PPT
yang dibuat oleh guru sendiri, video animasi pembentukkan urine maupun video
asli mengenai ginjal yang telah diunduh dari internet, dan alat peraga.
Guru mengajar menggunakan alat peraga torso bentuk ginjal, kulit yang
disediakan oleh sekolah namun penggunaan alat peraga belum maksimal.
Terkadang peserta didik merasa jenuh dengan pelajaran yang menggunakan PPT.
Namun guru belum merasa puas dengan media yang digunakan. Guru
mengharapkan adanya media pembelajaran konvensional yang mudah dan
menarik bagi peserta didik agar pelajaran tidak monoton dan lebih bervariasi.
Data dari SMA N 1 Cangkringan menunjukkan media yang digunakan
oleh guru saat mengajar materi Sistem Ekskresi yaitu PPT yang dibuat sendiri.
Selain PPT guru juga menggunakan metode diskusi, bermain peran, dan alat
peraga. Media pembelajaran konvensional yang digunakan oleh guru yaitu
gambar tempel. Peserta didik menjadi aktif dan bisa menerima materi Sistem
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Ekskresi dengan baik. Namun guru masih merasa tidak puas dengan media yang
sudah digunakan. Guru mengharapkan media pembelajaran konvensional yang
mudah dan menarik dari segi penampilan maupun pembuatannya.
Berdasarkan wawancara di SMA Pangudi Luhur Sedayu, media yang
digunakan guru dalam mengajarkan materi ialah PPT yang dibuat sendiri. Pada
saat mengajar materi Sistem Ekskresi guru menggunakan alat peraga, video,
gambar pada slide. Guru belum pernah menggunakan media pembelajaran
konvensional. Namun guru berusaha membuat pembelajaran yang bervariasi
tetapi tidak menggunakan media pembelajaran konvensional.
Berdasarkan wawancara di SMA Gama Yogyakarta metode yang
digunakan oleh guru disesuaikan dengan kurikulum 2013. Saat mengajar guru
menggunakan PPT dan LKS yang dibuat sendiri sebagai bahan ajar dan latihan
peserta didik. Terkadang guru menggunakan media pembelajaran konvensional
dan alat peraga namun huru tidak menggunakan setiap mata pelajaran termasuk
materi Sistem Ekskresi. Guru selalu menggunakan LKS untuk tugas peserta didik
di kelas dan peserta didik boleh mencari di internet. Guru mengharapkan ada
media yang dapat meningkatkan minat peserta didik untuk belajar.
Berdasarkan wawancara

di empat sekolah guru menggunakan media

berupa PPT dan video animasi. Media yang digunakan oleh guru kurang efektif
dalam membangun semangat peserta didik dikarenakan media tersebut terlalu
monoton dan PPT berisi kalimat penjelasan materi. Hal ini menyebabkan peserta
didik merasa bosan dan jenuh saat mengikuti pelajaran. Pada saat mengajar
materi Sistem Ekskresi guru menggunakan media berupa PowerPoint dan
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ceramah di depan kelas. Peserta didik tidak begitu tertarik dengan pembelajaran
yang sedang berlangsung karena sibuk sendiri.
Berdasarkan hasil wawancara dari empat sekolah, guru mengajar materi
sistem ekskresi menggunakan alat peraga yang sudah disediakan oleh pihak
sekolah dan video animasi yang dicari guru di internet. Sedangkan PowerPoint,
gambar-gambar, LKPD, media mengajar yang digunakan oleh guru yang
diperolah dari berbagai literatur dan sumber lainnya. Media mengajar yang
digunakan oleh guru membuat guru lebih aktif dibandingkan dengan peserta
didik. Dilihat dari kondisi tersebut perlu dikembangkan media pembelajaran yang
dapat menumbuhkan ketertarikan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran
seperti ular tangga dan 3D Urine Formation Props.
Media pembelajaran ulartangga merupakan permainan yang dimainkan
lebih dari satu orang, kelebihan media ular tangga yaitu, (1) peserta didik belajar
sambil bermain (2) peserta didik saling berinteraksi (3) peserta didik lebih
termotivasi. 3D Urine Formation Props adalah alat pembelajaran yang membantu
guru dalam menjelaskan materi yang bersifat abstrak. Alat peraga adalah media
alat

bantu

pembelajaran

yang

bersifat

abstrak.

Dikonkretkan

dengan

menggunakan alat agar dapat dijangkau dengan pikiran yang sederhana dan dapat
dipandang, dilihat, dan dirasakan.
Guru berharap ada media pembelajaran yang dapat digunakan untuk
mengajar materi sistem ekskresi agar peserta didik mudah memahami pelajaran
dan antusias. Media konvensional ulartangga dan alat pembentukan urine tiga
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dimensi bisa diterapkan guru dalam materi Sistem Ekskresi. Oleh karena itu
media ini dibuat oleh peneliti untuk memenuhi kebutuhan guru dan peserta didik.

B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Media apa saja yang digunakan oleh guru untuk mengajar mata pelajaran
biologi pada materi Sistem Ekskresi?
2. Bagaimanakah kualitas produk media pembelajaran konvensional ular
tangga dan 3D Urine Formation Props pada materi sistem ekskresi SMA
kelas XI?
3. Bagaimanakah kelayakan dari media pembelajaran konvensional ular
tangga dan 3D Urine Formation Props sebagai media pembelajaran pada
materi sistem ekskresi SMA kelas XI?
C. Batasan Masalah
Mengingat banyaknya jenis media pembelajaran konvensional yang ada dan
kebutuhan guru yang banyak maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut:
1. Produk media pembelajaran konvensional yang dikembangkan yaitu ular
tangga berbentuk papan catur berisikan 42 pertanyaan materi sistem
ekskresi.
2.

3D Urine Formation Props merupakan media yang menggunakan lampu
dengan tiga warna yaitu merah, biru, dan kuning. Setiap lampu memiliki
saklar untuk menyalakan warna lampu. Media 3D Urine Formation Props
menggambarkan proses terbentuknya urin.
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3. Materi biologi yang dibantu dengan mengunakan media pembelajaran
konvensional ular tangga dan 3D Urine Formation Props yaitu materi
“Sistem Ekskresi” kelas XI. KD 3.9 menganalisis hubungan antara
struktur jaringan penyusunan organ pada sistem ekskresi dalam kaitannya
dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem
ekskresi manusia dan 4.9 menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup
terhadap kelainan pada struktur dan organ yang menyebabkan gangguan
pada sistem ekskresi serta kaitannya dengan teknologi.
D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui media pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk
mengajar materi sistem ekskresi SMA kelas XI.
2. Untuk mengetahui kualitas produk media pembelajaran konvensional pada
materi sistem ekskresi SMA kelas XI.
3. Untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran konvensional pada
materi sistem ekskresi SMA kelas XI.

E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini dapat bermanfaat untuk beberapa pihak sebagai berikut:
1. Bagi peneliti
Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengalaman
dalam penggunaan media sebagai alat bantu proses belajar dan mengajar.
2. Bagi guru
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Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan
serta membangun kreativitas guru dalam penggunaan media pembelajaran
sebagai alat bantu mengajar.
3. Bagi peserta didik
Penelitian ini bermanfaat untuk membantu peserta didik dalam memahami
materi Sistem Ekskresi yang dipelajari menggunakan media pembelajaran.
4. Bagi sekolah
Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan mutu secara khusus dan
umum.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Teori
1. Media pembelajaran
Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah
berarti “tengah” “perantara” atau “pengantar”. Dalam bahasa Arab, media
adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan.
Gerlach & Ely dalam Arsyad (2010) mengatakan bahwa media apabila
dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang
membangun

kondisi

yang

membuat

siswa

mampu

memperoleh

pengetahuan, keterampilan, atau sikap.
Gagne dan Briggs dalam Arsyad (2010) menyatakan bahwa media
pembelajaran

meliputi

alat

yang

secara

fisik

digunakan

untuk

menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri dari buku, tape recorder,
kaset, video kamera, video recorder, film, slide (gambar bingkai), foto,
gambar, grafik, televisi, dan komputer.
Penting bagi guru untuk memahami tentang peran penting media
dalam proses belajar. selama ini, penggunaan media hanya dipandang
sebagai sebuah pelengkap. Oleh karena itu penting bagi guru untuk
memahami tentang peran penting media dalam proses belajar. kreativitas
guru yang diwujudkan dalam penggunaan sebuah media pembelajaran
dapat mengatasi adanya kendala dalam proses belajar. penggunaan media
juga dapat memicu keterlibatan pancaindra peserta didik dalam proses
8
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pembelajaran. Pancaindra tersebut berperan sebagai pintu gerbang untuk
menuju akivitas mental, emosional, dan intelektual peserta didik untuk
bisa memahami, menginternalisasi, dan mengaplikasikan materi pelajaran
(Kosasih, 2014).
2. Fungsi dan peran media pembelajaran
a.

Fungsi Media Pembelajaran
Pembelajaran yang berhasil sekaligus menyenangkan memerlukan

sebanyak-banyaknya media belajar. Media belajar juga berfungsi
memudahkan terjadinya proses pembelajaran. Penentuan media belajar
harus dipilih, disaring, dan diselaraskan dengan tujuan yang ingin dicapai.
Alat bantu yang dipilih memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Menarik perhatian dan minat siswa.
2. Meletakakkan dasar-dasar untuk memahami sesuatu hal secara
konkret yang sekaligus mencegah atau mengurangi verbalisme.
3. Sederhana, mudah digunakan dan dirawat, dan dapat dibuat sendiri
oleh guru atau diambil dari lingkungan sekitarnya (Kosasih, 2014).
Penggunaan media yang beragam dan sesuai dengan materi yang
dipelajari dan menggunakan media tersebut disaat yang tepat sehingga
dapat berfungsi dalam memperjelas materi pelajaran sehinnga daya serap
peserta didik semakin besar.
Penggunaan

media

pembelajaran

pada

tahap

orientasi

pembelajaran sangat membantu efektivitas proses pembelajaran dan
penyampain pesan atau isi pelajaran pada saat itu. Media pembelajaran
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juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data
dengan

menarik

dan

terpercaya,

memudahkan

penafsiran

data,

memadatkan informasi, serta membangkitkan motivasi dan minat siswa
dalam belajar (Kustandi dan Sutjipto, 2011).
Secara umum kedudukan media dalam sistem pembelajaran adalah
sebagai:
a. Alat bantu
b. Alat penyalur pesan
c. Alat penguatan (reinforcement).
d. Wakil guru dalam menyampaikan informasi secara lebih teliti,
jelas, dan menarik.
Menurut Livei dan Lentz dalam Kustandi dan Sutjipto (2011)
mengemukakan empat fungsi media pembelajaran, khususnya media
visual yaitu;
a. Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan
mengarahkan perhatian peserta didik untuk konsentrasi kepada isi
pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan
atau menyertai teks materi pelajaran.
b. Fungsi afektif media visual dapat terlihat tari tingkat kenikmatan
siswa ketika belajar (atau membaca) teks yang bergambar. Gambar
atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa.
c. Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian
yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar
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mempelancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat
informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar.
d. Fungsi kompensasi media pembelajaran terlihat dari hasil
penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk
memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca
untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya
kembali. Dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi untuk
mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat menerima serta
memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan
secara verbal.
Soelarko dalam Kosasih (2014) mengatakan fungsi utama dari
media belajar ialah memvisualisasikan sesuatu yang tidak dapat dilihat
atau sukar dilihat sehingga tampak jelas dan dapat menimbulkan
pengertian dan meningkatkan persepsi seseorang.
Enam fungsi pokok lainnya dari medie belajar dalam proses belajar
mengajar adalah sebagai berikut:
1. Penggunaan media belajar dalam proses belajar mengajar bukan
merupakan fungsi tambahan tetapi mempunyai fungsi tersendiri
sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar yang mengajar
yang efektif.
2. Penggunaan media belajar merupakan bagian yang integral dari
keseluruhan situasi mengajar.
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3. Media belajar dan pengajaran penggunaannya integral dengan
tujuan dan isi pelajaran.
4. Media belajar dalam pengajaran bukan semata-mata alat hiburan
atau bukan sekadar penlengkap.
5. Media

belajar

dalam

pengajaran

lebih

diutamakan

untuk

mempercepat proses belajar mengajar dan membantu peserta didik
dalam menangkap pengertian yang diberikan guru.
6. Pengguanaan media belajar dalam pengajaran diutamakan untuk
mempertinggi mutu belajar mengajar.
b. Peran Media Pembelajaran
Dalam pendidikan media difungsikan sebagai sarana untuk
mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu informasi yang terdapat
dalam media harus dapat melibatkan siswa, baik dalam benak atau mental
maupun dalam bentuk aktivitas nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi.
Materi harus dirancang secara lebih sistematis dan psikologis, serta
ditinjau dari segi prinsip-prinsip belajar agar dapat menyiapkan instruksi
belajar yang efektif. Selain menyenangkan media pembelajaran harus bisa
memberikan pengalaman menyenangkan dan memenuhi kebutuhan
individu siswa, hal ini dikarenakan setiap siswa memiliki kemampuan
yang berbeda (Kustandi dan Sutjipto, 2011).
Kreativitas dan kemampuan guru dalam mengembangkan media
pembelajaran merupakan salah satu faktor keberhasilan peserta didik
untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Adanya beberapa
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kendala yang guru hadapi dalam mengembangkan media pembelajaran.
Guru kesulitan dalam merancang dan menyusun media pembelajran serta
memiliki keterbatasan kemampuan dan keterampilan membuat media
pembelajaran
Kemp

dan Dayton

dalam Kustandi

dan

Sutjipto (2011)

mengemukakan beberapa hasil penelitian yang menunjukkan dampak
positif dari penggunaaan media sebagai bagian integral pembelajaran di
kelas, atau sebagai cara utama pembelajaran langsung sebagai berikut;
1. Penyampaian pelajaran tidak kaku.
2. Pembelajaran bisa lebih menarik.
3. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan diterapkannya teori
belajar dan prinsip-prinsip psikologis yang diterima dalam hal
partisipasi siswa, umpan balik, dan penguatan.
4. Lama waktu pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat
karena kebanyakan media membutuhkan waktu singkat untuk
mengantarkan pesan-pesan dan isi pelajaran dalam jumlah yang
cukup banyak, dan kemungkinan dapat diserap oleh siswa lebih
besar.
5. Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan bila integrasi kata dan
gambar sebagai media pembelajaran dapat mengkomunikasikan
elemen-elemen pengetahuan dengan cara yang terorganisasi dengan
baik, spesifik, dan jelas.
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6. Pembelajaran dapat diberikan kapan dan di mana saja diinginkan
atau diperlukan, terutama jika media pembelajaran dirancang untuk
penggunaan individu.
7. Sikap positif siswa terhadap apa yang mereka pelajari dan terhadap
proses belajar dapat ditingkatkan.
8. Peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif.
3. Media Pembelajaran Konvensional
a. Pengertian Media Konvensional
Media

pembelajaran

konvensional

merupakan

media

pembelajaran

sederhana dan mudah dibuat. Selain itu alat media konvensional dapat dijadikan
alternatif bagi guru dalam mengajar dan guru dapat menuangkan ide-ide kreatif
untuk membuat media pembelajaran yang menarik.
Alat peraga juga dapat membantu guru dalam menjelaskan materi. Alat
peraga adalah alat yang dapat dipertunjukkan/ diragakan dalam KBM dan
berfungsi sebagai pembantu untuk memperjelas suatu konsep ide atau pengertian
contoh benda (Ditsardik depdikbud, 1980).
Alat peraga adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyatakan
pesan merangsang pikiran, parasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik
sehingga dapat mendorong proses belajar (Sundayana, 2015).
a. Ular tangga
Ular tangga memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut:
Kelebihan
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 Media ular tangga menarik dan mudah dimainkan peserta
didik.
 Dapat meningkatkan antusias peserta didik dalam menjawab
pertanyaan.
 Media ular tangga dapat meningkatkan semangat peserta
didik dalam bermain karena pada media terdapat beberapa
gambar.
Kekurangan
 Dapat

menimbulkan

kejenuhan

karena

banyaknya

pertanyaaan yang akan ditemui peserta didik.
 Tanpa pengawasan yang intensif dari guru peserta didik dapat
terjebak dalam permainan tanpa menyerap materi serta tujuan
digunakan media pembelajaran tersebut.
 Kelas dapat menjadi tak terkendali jika dilakukan tanpa
pengawasan guru
Media pembelajaran memiliki beberapa kekurangan namun perlu
dikembangkan.

Kekurangan

tersebut

dapat

diminimalkan

dengan

mengembangkan media ular tangga yang dirancang berbeda dengan ular tangga
pada umumnya. Media ular tangga tersebut memiliki variasi yang berbeda seperti
berikut:


Prosedur atau aturan permaian yang seru dan menyenangkan.



Kartu soal yang bervariasi bentuk dan warnanya.
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Soal-soal dapat berupa gambar tidak hanya kata-kata saja.



Bentuk media yang menarik yang memadukan antara gambar,
konsep, warna, ukuran sesuai dengan materi Sistem ekskresi kelas
XI SMA.

b. Materi Sistem Ekskresi
Sistem ekskresi merupakan materi semester genap kelas XI SMA yang
memiliki kompetensi dasar 3.9 yaitu menganalisis hubungan antara struktur
jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi pada kaitannya dengan bioproses
dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem ekskresi pada manusia.Pada
materi ini membahas pokok bahasan sebagai berikut:


Sistem Ekskresi Pada Manusia meliputi: ginjal, hati, paru-paru dan
kulit.



Gangguan Sistem Ekskresi meliputi: gangguan urinaria, gangguan
hati, dan gangguan kulit.



Teknologi Sistem Ekskresi meliputi: hemodialisis (cuci darah),
transplantasi ginjal, ESWL ( Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy),
dan skin grafting (cangkok kulit).

Selain itu pada materi ini juga membahas proses pembentukan urine, faktor-faktor
yang mempengaruhi proses pembentukan urin, karakteristik urin ( sifat fisik urin
dan komposisi urin).
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B. Jenis dan Rancangan Penelitian
Jenis dan rancangan penelitian ini menggunakan Research and
Development artinya metode penelitian dan pengembangan. Penelitian dan
pengembangan

berfungsi untuk memvalidasi dan mengembangkan

produk. Memvalidasi produk berarti produk telah ada dan peneliti hanya
menguji efektivitas atau validitas produk tersebut. mengembangkan
produk dalam arti yang luas berupa memperbaharui produk yang telah ada
(sehingga menjadi lebih praktis, efektif, dan efisien) atau menciptakan
produk yang baru (yang sebelumnya belum pernah ada) ( Sugiyono, 2015).
Menurut Borg and Gall (1989) mengemukakan sepuluh langkah
dalam penelitian pengembangan sebagai berikut:
a. Penelitian

dan

pengumpulan

data

(Research

and

information collecting)
Penelitian dan pengumpulan data dilakukan dengan
pengukuran kebutuhan, studi literatur, penelitian dalam
skala kecil dan pertimbangan dari segi nilai.
b. Perencanaan (Planning)
Menyususn rencana penelitian meliputi kemampuan
yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, rumusan
tujuan yang hendak dicapai, desaian atau langkah-langkah
penelitian, dan kemungkinan uji coba dalam skala kecil.
c. Pengembangan konsep produk
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Pengembangan

bahan

pembelajaran,

proses

pembelajaran, dan instrumen evaluasi.
d. Uji coba lapangan awal (Preliminary Field Testing)
Uji lapangan awal dilakukan pada 1 sampai 3
sekolah menggunakan 6 sampai 12 subjek. Selama uji coba
berlangsung dilakukan pengamatan,

wawancara, dan

pengedaran kuesioner.
e. Merevisi hasil uji coba produk (Main Product Revision)
f. Uji coba lapangan utama (Main Field Testing)
Uji coba lapangan utama pada 5 sampai 15 sekolah
menggunakan 30 sampai 100 subjek.
g. Penyempurnaan produk hasil uji coba lapangan.
h. Uji pelaksanaan lapangan

pada 10 sampai 30 sekolah

menggunakan 40 sampai 400 subjek. Uji coba dilakukan
dengan wawancara, observasi, dan angket serta analisis
hasilnya.
i. Penyempurnaan produk akhir (Final Product Revision).
j. Desiminasi dan implementasi.
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Gambar 2.1 skema langkah langkah penelitian Borg and Gall (2003)
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C. Penelitian Relevan
Penelitian

Salam,

Safei,

dan

Jamilah

(2019)

meneliti

tentang

pengembangan media pembelajaran permainan ular tangga pada materi sistem
saraf kelas XI MIA MA. Penelitian ini menggunakan model ADDIE dengan lima
tahapan yaitu analisis (analyze) tahap analisis meliputi identifikasi masalah
selama pembelajaran dan analisis kebutuhan yang menjadi dasar pengembangan,
desain (design) pada tahap ini dilakukan perancangan indikator media sesuai
kompetensi dasar (KD) materi kemudian merancang media yang akan
dikembangkan setelah itu dilakukan sedain skenario pembelajaran dan desain
evaluasi yang akan digunakan, pengembangan (development) dilakukan
pembuatan prototype I sebagai perwujudan hasil desain media kemudian
melakukan revisi serta validasi pertama, penerapan (implementation) peneliti
menerapkan produk yang dikembangkan di keadaan nyata di sekolah, dan
evaluasi (evalation) menggunakan instrumen penelitian berupa angket dan butir
tes dalam menguji kepraktisan dan efektifitas media yan dikembangkan. Media
yang dikembangkan memperoleh ketuntasan belajar peserta didik sebesar 93,33%
yang menunjukan media tersebut efektif untuk meningkatkan ketutasan belajar
peserta didik.
Berdasarkan penelitian Sidabalok (2017) dengan judul penelitian
pengembangan media pembelajaran konvensional untuk materi biologi semester
genap kelas XI SMA. Media yang dikembangkan yaitu media ular tangga, gelang
estafet, domino, kartu estafet, puzzle. Penelitian ini menggunakan model
pengembangan Borg and Gall dengan lima tahapan yaitu potensi dan masalah,
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mengumpulkan informasi, desaiin produk, vadidasi desain, dan revisi desain.
Validasi dilakukan

oleh para ahli/pakar dan dua guru biologi SMA dengan

katogeri sangat baik dan mendapatkan skor 3,55. Pada penelitian ini
menggunakan model pengembangan yang sama yakni Borg and Gall dengan lima
tahapan yaitu potensi dan masalah, pengumpulan informasi, desain produk
validasi desain, dan revisi desain. Penelitian menggunakan lembar validasi para
ahli/pakar dan guru biologi untuk kelayakan produk.
Penelitian

Apriliyanti,

Haryani,

Widiyatmoko

(2010)

melakukan

penelitian dengan judul pengembangan alat peraga IPA Terpadu pada teman
pemisahan campuran untuk meningkatkan keterampilan. Jenis penelitian yang
digunakan adalah Penelitian dan Pengembangan (R and D) oleh Sugiyono.
Penelitian bertujuan untuk mengetahui kelayakan alat peraga IPA Terpadu
terhadap peningkatan keterampilan proses sains (KPS) pada tema pemisahan
campuran.

Penelitian

ini

menggunakan

instrumen

berupa

tes,

angket,

wawancara,lembar validasi pakar, dan penerapan dalam pembelajaran. Hasil
validasi pakar menunjukkan bahwa alat peraga yang dikembangkan layak
digunakan begitu pula dengan ahli materi dengan persentasi sebesar 96,25% dan
87,50%. Alat peraga yang dikembangkan mampu meningkatkan KPS dengan nilai
N-gain mencapai 0,71 termasuk kriteria tinggi. Hasil belajar siswa dari 0% siswa
tuntas KKM pada pretest menjadi 85.19% pada postest. Revelensi penelitian ini
dengan penelitian pengembangan media pembelajaran kovensional ular tangga
dan 2D urine formation props pada materi sistem ekskresi SMA kelas XI adalah
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keduanya menggunakan pengumpulan data dengan metode wawancara guru untuk
memperoleh analisis kebutuhan sehingga menghasilkan alat peraga.
Berdasarkan ketiga penelitian yang relevan tersebut maka peneliti
melekukan penelitian berupa pengembangan media pembelajaran konvensional
ular tangga dan 3D urine formation props pada materi sistem ekskresi SMA kelas
XI.
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Sidabalok (2017)

Salam, Safei, dan Jamilah (2019)

Pengembangan media pembelajaran
konvensional untuk materi biologi semester
genap kelas XI SMA
Tujuan:

Pengembangan media pembelajaran permainan
ular tangga pada materi sistem saraf kelas XI
MIA MA
Tujuan:
Menghasilkan produkberupa media
pembelajaran permainana ular tangga terkhusus
pada materi sistem saraf memenuhi tolak ukur
kelayakan yakni valid, praktir, dan efektif

Penelitian ini menggunakan model
pengembangan Borg and Gall yang dikenal
dengan Research and Development

Penelitian ini menggunakan model ADDIE
oleh Sutarti dan Irawan

Menghasilkan produk berupa media
pembelajaran konvensional ular tangga
untuk membantu proses belajar peserta
didik

Peneliti
Pengembangan media pembelajaran
konvensional ular tangga dan 2D Urine
Formation Props pada materi sistem
ekskresi kelas XI SMA

2.2 Gambar Desain Bagan Penelitian
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D. Kerangka Berpikir
Di sekolah guru mengajar menggunakan media seperti papan tulis, PPT,
video animasi, guru belum menggunakan media seperti permainan. Media yang
digunakan oleh guru kurang membantu guru dalam menerangkan materi. Materi
Sistem Ekskresi merupakan salah satu materi yang terdapat pada semester genap.
Materi ini materi yang abstrak seperti proses pembentukkan urine, terbentukknya
keringat pada kulit. Hal ini dapat membuat peserta didik manjadi kesulitan untuk
memahami materi yang disampaikan. Selain itu, peserta didik menjadi bosan,
jenuh, tidak tertarik, malas mengikuti pelajaran. Guru membutuhkan media yang
menarik membuat peserta didik lebih memerhatikan materi yang diajarkan. Oleh
karena itu diperlukan media yang dapat memudahkan dan menyenangkan peserta
didik dalam pembelajaran.
Berdasarkan alasan tersebut peneliti mencoba mengembangkan media
pembelajaran konvensional ular tangga dan 3D Urine Formation Props.
Diharapkan dengan adanya media ular tangga dan 3D Urine Formation Props
peserta didik lebih tertarik dengan pelajaran dan dapat perjalan secara efektif.
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Berikut bagan kerangka berpikir dalam penelitian ini

Guru menggunakan PPT, video animasi, torso ginjal, torso sistem
pencernaan untuk mengajar materi sistem ekskresi kepada peserta
didik. Sehingga guru membutuhkan adanya media yang dapat
mempermudah kegiatan pembelajaran.

Media yang sudah digunakan kurang efektif dalam membangkitkan
perhatian dan fokus peserta didik untuk mengikuti pelajaran sistem
ekskresi

Pengembangan media Ular Tangga Catur dan 3D Urine Formation
Props pada materi Sistem Ekskresi SMA kelas XI

Media ular tangga dan 3D Urine Formation Props memiliki tampilan
yang dapat menarik perhatian peserta didik untuk mengikuti pembelajaran
dan meningkatkan daya ingat pada materi sistem ekskresi

Gambar 2.3 Bagan Kerangka Berpikir
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BAB III
METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan tahap 1 sampai 5 yaitu
pengumpulan informasi, perencanaan, pengembangan produk awal, uji validasi
produk, dan revisi produk. Peneliti mengembangkan media pembelajaran ular
tangga dan alat peraga pembentukan urine pada materi sistem ekskresi kelas XI.
Tingkat kelayakan media pembelajaran konvensional ini diketahui melalui
validasi oleh ahli materi, validasi oleh ahli madia, dan validasi oleh ahli guru.
A. Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian yang dilakukan peneliti dalam pengembangan
ini diadaptasi dari langkah-langkah pengembangan yang dikembangkan
oleh Borg and Gall dengan pembatasan. Borg and Gall dalam Emzir
(2013) menyatakan bahwa memungkinkan untuk membatasi penelitian
dalam skala kecil, termasuk membatasi langkah penelitian. Penerapan
langkah-langkah pengembangan disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.
Penelitian pengembangan ini divalidasi oleh para ahli dan guru biologi
kelas XI untuk dinilai kelayakannya. Untuk menjelaskan lebih rinci, maka
peneliti memaparkan lima tahapan proses pengembangan yang akan
dilakukan sebagai berikut:
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a. Pengumpulan informasi
Tahap

mengumpulkan

informasi

dilakukan

untuk

mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan oleh guru pada
saat mengajar di kelas, menggunakan daftar pertanyaan
analisa kebutuhan untuk memperoleh informasi terkait
dengan penggunaan media pembelajaran konvensional dan
alat peraga dan sejauh mana guru membuat dan
menggunakan/ memanfaatkan media pembelajaran dan
alat peraga dalam kegiatan pembelajaran.
b. Perencanan
Hasil wawancara guru Biologi SMA kelas XI mengenai
media pembelajaran konvensional yang nantinya digunakan
sebagai dasar dasar dalam melakukan pengembangan
sebuah produk berupa ular tangga raksasa dan alat peraga
proses pembentukan urin.
c. Pengembangan produk awal
1. Menentukan materi biologi yang ada di kelas XI
2. Merumuskan tujuan yang ingin dicapai peserta didik
3. Penentuan konsep produk
4. Pembuatan desain produk
5. Menentukan ukuran produk
d. Uji validasi produk awal
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Produk awal media pembelajaran ular tangga raksasa dan
alat peraga proses pembentukkan urin diserahkan kepada
ahli untuk dievaluasi dan divalidasi. Tahapan validasi
bertujuan untuk memberi penilaian terhadap kualitas dan
kelayakan sehingga terlihat kelebihan dan kelemahan yang
ada pada produk. Uji validitas dilakukan oleh para ahli dan
2 guru Biologi SMA kelas XI.
e. Revisi produk
Berdasarkan hasil validasi oleh para ahli dan 2 guru Biologi
SMA kelas XI kemudian direvisi untuk menyempurnakan
produk.

Revisi

ini

bertujuan

untuk

meminimalkan

kelemahan dan memperbaiki produk sehingga dapat
menghasilakn produk akhir yang layak untuk diuji cobakan
ke peserta didik.
B. Spesifikasi Produk
Media yang dikembangkan peneliti adalah ular tangga dan 3D Urine
Formation Props.
1. Ular Tangga
Ular tangga berbentuk papan catur dengan kertas ukuran A3 yang
dipotong menjadi dua bagian dan ditempel pada tripleks, memiliki
44 kartu soal. Kotak ular tangga terbuat dari kayu dan tripleks
dilengkapi dengan pegangan.
2. 3D Urine Formation Props
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Media 3D Urine Formation Props berbentuk persegi panjang
terdapat kayu dibagian belakang media sebagai penahan dan ruang
alat. Media terdiri dari tiga warna yaitu merah, kuning, dan biru,
dilengkapi dengan lima tombol untuk setiap warna dan saklar
dibagian samping untuk menghidup dan mematikan alat.

C. Teknik Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data pada penelitian ular tangga dan 3D
Urine Formation Porps sebagai berikut:
1. Metode wawancara
Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan
wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin adalah wawancara
yang dilakukan oleh subyek evaluasi dengan cara mengajukan
pertanyaan – pertanyaan yang sudah disusun terlebih dahulu
(Suharsimi, 2006). Metode ini untuk menganalisis kebutuhan yang
digunakan dalam pembelajaran.
2. Metode angket
Angket digunakan untuk uji kelayakan dan uji validitas media
pembelajaran ular tangga dan 3D Urine Formation Props adalah
daftar sesuai yaitu deretan pernyataan dimana responden yang
memberi cheks list ( Ѵ ) di tempat yang disediakan (Arikunto,
2006).
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D. Instrumen Penilaian
1. Lembar Wawancara Untuk Analisis Kebutuhan
Dalam

pengembangan

media

pembelajaran

konvensional ular tangga dan 3D Urine Formation Porps
dilakukan beberapa tahap yaitu wawancara, indikator wawancara
survei kebutuhan terdapat pada tabel 3.1 sedangkan penjabaran
pertanyaan wawancara dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator Wawancara Survei Kebutuhan
Aspek

Indikator

Kurikulum 2013
Pengetahuan guru
tentang

media

pembelajaran
konvensional

Penjelasan metode belajar

1

1) Penjelasaan manfaat

media 2,3

pembelajaran konvensional
2) Tanggapan peserta didik

dan

penggunaan
Manfaat

No. Item

3) Pemahaman

belajar

4
peserta 5

didik
media

pembelajaran

1) Keseuaian

penggunaan

peraga

alat 6
7

2) Manfaat media bagi guru
Hambatan
penggunaan media

1) Masalah yang yang dihadapi 8
oleh guru
2) Solusi yang ditemukan

9
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Tabel 3. 2 Panduan Wawancara Survei Analisis Kebutuhan
No.

Pertanyaan
Model dan metode apa yang digunakan oleh Bapak/Ibu saat

1.
mengajar materi sistem ekskresi
Media apa saja yang digunakan oleh Bapak/Ibu dalam mengajar
2.
materi sistem ekskresi
Apakah pernah menggunakan media konvensional dan media
3.
konvensional apa yang digunakan
Bagaimana tanggapan peserta didik saat menggunakan media
4.
konvensional untuk menjelaskan materi
Bagaimana hasil belajar peserta didik saat menggunakan media
5.
pembelajaran saat menjelaskan materi
Apakah Bapak/Ibu pernah menggunakan alat peraga menjelaskan
6.
materi proses pembentukan urine
Menurut Bapak/Ibu apakah alat peraga membantu dalam
7.
menjelaskan materi
Apakah ada kendala menggunakan media konvensional dan alat
8.
peraga
9.

Apa solusi Bapak/Ibu menghadapi kendala tersebut
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2. Lembar angket untuk validasi produk
Untuk mengukur kualitas produk yang dikembangkan sehingga
layak untuk diuji coba peneliti menggunakan angket. Angket
validasi diberikan kepada ahli materi dan guru mata pelajaran
biologi SMA kelas XI.

Tabel 3. 3 Angket Validasi Media Pembelajaran 3D Urine Formation Props

No

Dinilai

A. Aspek Konten/ Isi
1.

2.

3.

4.

Skor

Aspek yang

Media 3D Urine
Formation Props
memuat seluruh
kegiatan
pembelajaran yang
akan dilakukan
peserta didik dan
guru
Materi pada 3D
Urine Formation
Props sesuai
dengan
kompetensi dasar
pembelajaran
Media 3D Urine
Formation Props
membantu peserta
didik memahami
materi ajar
Media 3D Urine
Formation Props

1

2

3

4

5

Komentar

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
33

No

Skor

Aspek yang
Dinilai

sesuai dengan
tingkat
kemampuan
berpikir peserta
didik kelas XI
5. Media 3D Urine
Formation Props
dapat membantu
pemahaman
konsep proses
pempentukan urin
6. Materi pada media
3D Urine
Formation Props
sesuai dengan
tujuan
pembelajaran
7. Materi pada 3D
Urine Formation
Props sesuai
dengan indikator
yang ingin dicapai
8. Penjelasan
mengenai proses
pembentukan urin
menggunakan 3D
Urine Frmation
Props mudah
dipahami
9. Kelengkapan
materi sesuai
dengan
perkembangan
peserta didik
10. 3D Urine
Formation Props
menyampaikan
informasi sesuai
dengan materi
siste ekskresi
B. Aspek Tampilan
11. Media 3D Urine

1

2

3

4

5

Komentar
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No

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Skor

Aspek yang
Dinilai
Formation Props
memiliki warna
lampu serasi
dengan
background
Media 3D Urine
Formation Props
memiliki warna
lampu yang
terlihat jelas
Media 3D Urine
Formation Props
memiliki
kombinasi warna
lampu dan tulisan
yang serasi
Media 3D Urine
Formation Props
memiliki daya
tahan yang cukup
lama (awet)
Media 3D Urine
Formation Props
memiliki kemasan
yang menarik
minat peserta didik
dalam kegiatan
pembelajaran
Media 3D Urine
Formation Props
memiliki ukuran
yang tepat untuk
kelas klasikal
Media 3D Urine
Formation Props
mempunyai
ukuran yang
proposional
Gambar 3D Urine
Formation Props
mampu membantu
peserta didik untuk
memahami materi

1

2

3

4

5

Komentar
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No

Skor

Aspek yang
Dinilai

1

2

3

4

5

Komentar

C. Aspek Penggunaan dan Penyajian
19. Media 3D Urine
Formation Props
mudah digunakan
20. Media 3D Urine
Formation Props
menyajikan
prosedur
penggunaan yang
jelas

Tabel 3. 4 Angket Validasi Media Pembelajaran Ular Tangga

No

Dinilai

A. Aspek Konten/ Isi
1.

2.

3.

4.

5.

Skor

Aspek yang

Media ular tangga
memuat seluruh
kegiatan yang
akan dilakukan
peserta didik dan
guru
Soal pada media
ular tangga sesuai
dengan tingkat
berpikir peserta
didik kelas XI
Soal pada media
ular tangga sesuai
dengan indikator
yang ingin dicapai
Materi pada media
ular tangga sesuai
dengan tujuan
pembelajaran
Kalimat yang
digunakan jelas
serta mudah
dipahami oleh

1

2

3

4

5

Komentar
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No

Skor

Aspek yang
Dinilai
peserta didik

Soal media ular
tangga sesuai
dengan
kompetensi dasar
materi ekskresi
7. Soal media ular
tangga mencakup
keseluruhan materi
8. Kelengkapan
materi media ular
tangga sesuai
dengan komptensi
dasar
9. Media ular tangga
tepat digunakan
pada materi sistem
ekskresi
10. Soal media ular
tangga membantu
peserta didik
memahami materi
pelajaran
B. Aspek Tampilan
6.

11. Media ular tangga
memiliki kualitas
yang memenuhi
kriteria media
pembelajaran
12. Media ular tangga
memiliki kemasan
yang menarik
13. Media ular tangga
memiliki ukuran
yang mendukung
pembelajaran
secara kelompok
14. Media ular tangga
memiliki nomor
kotak yang jelas
15. Media ular tangga
memiliki

1

2

3

4

5

Komentar
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No

Skor

Aspek yang
Dinilai

1

2

3

kombinasi warna
dan tulisan yang
serasi
16. Media ular tangga
menyajikan
gambar organorgan ekskresi,
ular, dan tangga
untuk menarik
minat peserta didik
dalam mengikuti
kegiatan
pembelajaran
17. Media ular tangga
memiliki daya
tahan yang cukup
lama (awet)
18. Media ular tangga
menggunakan
huruf yang tepat
19. Media ular tangga
memiliki desain
yang menarik
perhatian peserta
didik
C. Aspek Penggunaan dan Penyajian
20. Media ular tangga
mudah digunakan
21. Media ular tangga
menyajikan
prosedur
penggunaan yang
jelas

4

5

Komentar
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E. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini berupa analisis data kualitatif dan
kuantitatif.
1. Analisis kualitatif
Analisis kualitatif berupa komentar yang dikemukakan oleh
validator pakar/ahli media pembelajaran dan dua guru Biologi
SMA kelas XI. Perolehan data tersebut untuk mengetahui
kelayakan dan kualitas dari media pembelajaran ular tangga dan
3D Urine Formation Props yang dihasilkan dan selanjutnya
direvisi.

2. Analisis Kuantitatif
Analisis kuantitatif berupa skor yang diperoleh dari instrumen
penilaian oleh dua validator pakar/ahli media pembelajaran dan
dua guru Biologi SMA kelas XI. Data yang dianalisis sebagai dasar
dari hasil penilaian angket diubah menjadi interval skala penilaian
terhadap media ular tangga dan 3D Urine Formation Props untuk
materi Sistem Ekskresi kelas XI yang dikembangkan yaitu, sangat
baik (5), baik (4), cukup baik (3), kurang baik (2), sangat kurang
baik

(1).

Skor

dari

menggunakan skala likert.

penilaian

validator

dihitung

dengan
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Pengubahan skor menjadi nilai dengan lima skala
menggunakan acuan menurut Sukardjo (2006) dapat dilihat pada
tabel 3.5 intercval kriteria penilaian.
Tabel 3.5 interval kriteria penilaian
Kategori

Interval Skor

Sangat Baik

x > Xi + 1,80 SBi

Baik

Xi + 0,60 SBi ˂ x ≤ Xi + 1,80 SBi

Cukup Baik

Xi - 0,60 SBi ˂ x ≤ Xi + 0,60 SBi

Kurang Baik

Xi – 1,80 SBi ˂ x ≤ Xi – 0,600 SBi

Sangat Kurang Baik

x ≤ Xi - 1,80 SBi

Keterangan :
Xi : rata rata ideal = ⁄ x (skor maksimal ideal + skor minimal ideal)
SBi : Simpangan baku ideal = ⁄ x (skor maksimal ideal – skor minimal ideal)
Berdasarkan rumus konversi nilai tersebut maka setelah mendapatkan skor
rata – rata dari setiap responden berupa data kuantitatif setelah itu diubah atau
dikonversikan menjadi data kualitatif dengan perhitungan. Setelah melakukan
perhitungan, hasil konversi dari datakuantitatif ke data kualitatif pada tabel 3.6
konversi data kuantitatif ke kualitatif.
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Tabel 3.6 Konversi Data Kuantitatif Ke Kualitatif
Interval Skor

Kategori

x > 4,2

Sangat Baik

3,4 < x ≤ 4,2

Baik

2,6 < x ≤ 3,4

Cukup Baik

1,8 < x ≤ 2,6

Kurang Baik

x ≤ 1,8

Sangat Kurang Baik

Hasil dari perhitungan skor masing-masing validasi yang dilakukan akan dicari
rata-rata skor perolehannya kemudian dapat dikonversikan dari data kuantitatif ke
data kualitatif dalam kategori tertentu sesuai dengan tabel pedoman konversi data
diatas.
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BAB IV
HASIL dan PEMBAHASAN

A. Analisis Kebutuhan
Langkah peneliti dalam penelitian dan pengembangan media
pembelajaran konvensional ular tangga dan 3D Urine Formation Props
adalah melakukan analisis kebutuhan pada sekolah-sekolah menengah atas
yang telah ditentukan oleh peneliti. Analisis kebutuhan dilakukan
berdasarkan

langkah-langkah

pengembangan

media

pembelajaran

konvensional ular tangga dan 3D Urine Formation Props yang telah
diuraikan pada Bab III. Analisis kebutuhan yang dilakukan bertujuan
untuk memperoleh informasi terkait penggunaan dan pengembangan
media-media pembelajaran oleh guru biologi di sekolah.
Peneliti melakukan wawancara pada empat guru mata pelajaran
biologi kelas XI SMA yang terdapat di Yogyakarta yakni SMA Gama,
SMA Negeri 1 Cangkringan, SMA Pangudi Luhur Sedayu, dan SMA
Negeri 1 Banguntapan. Peneliti melakukan analisis kebutuhan melalui
wawancara di 4 sekolah yakni dua SMA Negeri dan dua SMA Swasta
untuk mendapatkan data penggunaan dan pengembangan media yang
beragam. Hasil analisis kebutuhan lebih spesifik pada empat sekolah
menengah atas di Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 4.1 Hasil wawancara
survey kebutuhan.
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Tabel 4.1 Hasil wawancara survey kebutuhan

Nomor Pertanyaan
1) Model dan
metode apa yang
digunakan oleh
Bapak/Ibu saat
mengajar materi
sistem ekskresi
2) Media apa saja
yang digunakan
oleh Bapak/Ibu
dalam mengajar
materi sistem
ekskresi
3) Apakah pernah
menggunakan
media
konvensional dan
media
konvensional apa
yang digunakan
4) bagaimana
tanggapan peserta
didik saat
menggunakan
media
konvensional untuk
menjelaskan materi

5) bagaimana hasil
belajar peserta
didik saat
menggunakan
media
pembelajaran saat
menjelaskan materi

SMA Negeri 1 SMA
Pangudi
SMA Gama
Banguntapan
Luhur Sedayu

SMA Negeri 1
Cangkringan

Pembelajaran
yang aktif/
kelompok/
presentasi/
prktikum
(coopertaive
learning)
PPT, animasi
kerja ginjal

Diskusi, jigsaw,
konstektual

Disesuaikan
dengan
kurikulum yang
ada

Disesuaikan
dengan
kurikulum yang
ada

Gambar tempel
dan PPT

Menggunakan
LKPD yang
dibuat sendiri.
Menggunakan
PPT

pernah
menggunakan
video dan gambar

Sudah tapi belum
optimal

Pernah yaitu
gambar tempel

Pernah tapi
disesuaikan
dengan materi

Sangat membantu
karena itu
mempermudah
peserta didik

Merasa jenuh
saat
menggunakan
PPT. Namun
menggunakan
animasi peserta
didk terpancing
dan senang.
diberi video
nyata peserta
didik
memperhatikan
video.

Peserta didik
menjadi aktif dan
senang

Peserta didik
mengikuti
pembelajaran
dengan baik

Peserta didik
antusias,
penasaran,
tertarik

Belum pernah
mengukur hasil
belajar peserta
didik saat
menggunakan
media dan tidak

Ada perbedaan,
saat
menggunakan
media peserta
didik jadi senang,
ada rasa ingin
tahu

Belum pernah
mengukur hasil
belajar peserta
didik. Namun
berusaha
membuat
pembelajaran itu

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
43

sistem ekskresi

bervariasi

6) Apakah
Bapak/Ibu pernah
menggunakan alat
peraga untuk
menjelaskan materi
proses
pembentukan urin
7) menurut
Bapak/Ibu apakah
alat peraga
membantu dalam
menjelaskan materi
8) Apakah ada
kendala
menggunakan
media
konvensional dan
alat peraga
9) Apa solusi
Bapak?ibu
menghadapi
kendala tersebut

Tidak pernah
karena mengajar
selalu
menggunakan
PPT

Pernah

Pernah

Belum pernah
menggunakan
alat peraga 3
dimensi

Membantu,
apalagi kalau
medianya dapat
menarik peserta
didik
Kendalanya
karena kurang
bisa
menggunakan/
membuat alat
menarik
Otomatis harus
puas dengan
media yang
sudah ada

Membantu

Membantu

Membantu

Tidak ada
kendala, namun
membuatnya
yang terdapat
kendala

Tidak begitu
besar

Tidak ada

Pastikan alat
peraga, apakah
efektif denan
materi

Berdasarkan hasil survey kebutuhan di SMA Pangudi Luhur St Louise XI
Sedayu, SMA GAMA Yogyakarta, SMA Negeri 1 Banguntapan Bantul, SMA
Negeri 1 Cangkringan, peneliti menemukan adanya keterbatasan kemampuan
dalam mengembangkan media pembelajaran. Selain itu guru belum puas dengan
media yang digunakan untuk mengajar. Peserta didik lebih tertarik pada video,
alat peraga, gambar. Media ular tangga dan 3D Urine Formation Props belum
pernah digunakan oleh guru. Guru mengenal media pembelajaran lainya seperti
torso, gambar tempel menurut guru game atau media yang menarik sangat
dibutuhkan dalam materi sistem ekskresi untuk meningkatkan minat belajar
peserta didik.
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B. Deskripsi produk awal
Dalam mengembangkan produk ular tangga dan 3D Urine Formation
Props untuk materi ekskresi kelas XI SMA, peneliti mengikuti langkah-langkah
yang sesuai dengan langkah penelitian dan pengembangan Borg and Gall. Tahap
awal yang dilakukan peneliti adalah memilih materi pembelajaran biologi SMA
kelas XI semester dua berdasarkan kurikulum 2013. Berdasarkan analisis
kebutuhan materi yang dipilih adalah sistem ekskresi. Peneliti membuat Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dilengkapi dengan lembar kerja peserta didik
(LKPD) yang memuat soal-soal meningkatkan penguasaan materi peserta didik
dan instrumen penilian untuk mengukur dan menilai sikap dan keterampilan
peserta didik. Langkah selajutnya yang dilakukan oleh peneliti yaitu merancang
media pembelajaran konvensional yang akan dikembangkan yaitu media ular
tangga dan 3D Urine Formation Props.
Media pembelajaran konvensional yang dikembangkan berupa media ular
tangga dan 2D Urine Formation Props. Gambar produk awal pada nomor 1, 2, 3,4,
dan 5.
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1. Media ular tangga

2. Petunjuk penggunaan media ular tangga
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3. Soal media ular tangga

4. Gambar media 2D Urine Formation Props

5. Petunjuk penggunaan 2D Urine Formation Props
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a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan rencana atau
rancangan kegiatan yang menggambarkan langkah-langkah atau prosedur
pembelajaran secara terperinci, terstruktur, dan sistematis untuk mencapai
kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang diinginkan.
Rencana pelaksanaan pembelajaran yang dirancang memuat komponenkomponen yaitu;
1.

Identitas RPP meliputi : satuan pendidikan/ nama sekolah, mata

pelajaran, kelas/ semester, dan alokasi waktu pembelajaran.
2.

Kompetensi inti

3.

Kompetensi dasar

4.

Indikator

5.

Tujuan pembelajaran

6.

Materi pembelajaran

7.

Metode pembelajaran

8.

Media pembelajaran

9.

Kegiatan pembelajaran

10.

Sumber belajar

11.

Lampiran meliputi, soal evaluasi, rubrik penilaian
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dibuat untuk materi

sistem ekskresi kelas XI SMA. Rencana Pelaksanaan Pembalajaran (RPP)
yang dirancang oleh peneliti dengan tujuan agar dapat mempermudah dan
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mempelancar kegiatan belajar, meningkatkan hasil proses belajar
mengajar, dan meningkatkan keaktifan peserta didik.
b. Media pembelajaran konvensional
Media pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti yaitu media
pembelajaran konvensional ular tangga dan 3D Urine Formation Props
materi sistem ekskresi SMA kelas XI. Media konvensional yang
dikembangkan yaitu ular tangga dan 3D Urine Formation Props. Media
yang dikembangkan memuat materi sistem ekskresi SMA kelas XI dengan
memperhatikan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran
yang termuat dalam RPP. Media pembelajaran ular tangga yang
dikembangkan

dilengkapi

dengan

prosedur/

langkah-langkah

penggunaannya secara terperinci sehingga memudahkan peserta didik
dalam menggunakan media saat bermain. Media pembelajran 3D Urine
Formation Props dilengkapi dengan langkah-langkah penggunaannya agar
guru mudah menggunakan dalam proses mengajar. Dengan demikian,
adanya media pembelajaran ular tangga dan 3D Urine Formation Props
dapat meningkatkan antusias peserta didik dalam belajar.
C. Data Hasil Validasi Produk
1. Data Hasil Validasi Media Pembelajaran
Produk yang telah dibuat dan dikembangkan oleh peneliti yaitu
berupa media ular tangga dan 3D Urine Formation Props selanjutanya
divalidasi oleh dua pakar/ ahli media dan guru biologi kelas XI SMA.
Tujuan dilakukannya validasi yaitu untuk mengetahui kualitas dan
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kelayakan produk media ular tangga dan 3D Urine Formation Props.
Validasi media pembelajaran aspek tampilan divalidasi oleh ahli media
pembelajaran yaitu Ibu M.E.W. produk divalidasi sebanyak satu kali yang
dilakukan pada tanggal 3 Juli 2020. Kemudian aspek tampilan divalidasi
oleh dua guru biologi yaitu Bapak G dan Ibu D.E.W. produk divalidasi
sebanyak satu kali dilakukan pada tanggal 17 Juni 2020 di SMA GAMA
Yogyakarta dan 17 Juli 2020 di SMA Negeri 1 Banguntapan.
Berikut adalah hasil validasi media pembelajaran aspek tampilan
oleh Ibu M.E.W, Bapak G, dan Ibu D.E.W:
Tabel 4.2 Rekapitulasi Data Hasil Validasi Media Pembelajaran Ular Tangga
Aspek yang
dinilai

Validator I
(M.E.W)

Hasil perolehan skor
Validator Guru
Validator Guru
I
II
(G)
(D.E.W)
36
42

Tampilan

44

Total skor
keseluruhan
Jumlah seluruh
item
Rerata =∑skor
keseluruhan∕
seluruh item
Kriteria

44

36

42

9

9

9

4,89

4,0

4,67

Sangat Baik

Baik

Sangat Baik

Rata-rata

9

Sangat Baik
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Tabel 4.3 Rekapitulasi Data Hasil Validasi Media Pembelajaran 3D Urine
Formation Props
Aspek yang
dinilai

Validator I
(M.E.W)

Hasil perolehan skor
Validator Guru
Validator Guru
I
II
(G)
(D.E.W)
32
35

Tampilan

39

Total skor
keseluruhan
Jumlah seluruh
item
Rerata =∑skor
keseluruhan∕
seluruh item
Kriteria

39

32

35

8

8

8

4,875

4,0

4,375

Sangat Bak

Baik

Sangat Baik

Rata-rata

8

Sangat Baik

Berdasarkan hasil validasi media pembelajaran pada aspek tampilan diperoleh
pakar/ ahli media Ibu M.E.W menunjukkan skor rata-rata yaitu 4.89 untuk media
ular tangga dengan kriteria sangat baik dan 4,875 untuk media 3D Urine
Formation Props dengan kriteria sangat baik. Media pembelajaran konvensional
ular tangga layak digunakan tanpa revisi dan 3D Urine Formation Props
dinyatakan layak untuk digunakan sesuai dengan komentar dan saran yang
diberikan.
Pada aspek tampilan juga divalidasi oleh dua guru biologi yaitu Bapak G
menunjukkan skor rata-rata 4,0 untuk media ular tangga dengan kriteria baik dan
4,0 untuk media 3D Urine Formation Props dengan kriteria baik. Media

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
51

pembelajaran konvensional ular tangga dan 3D Urine Formation Props
dinyatakan layak digunakan sesuai dengan komentar dan saran yang diberikan.
Validasi ketiga oleh Ibu D.E.W menunjukkan skor rata-rata 4,67 dengan
kriteria sangat baik dan 4,375 utuk media 3D Urine Formation Props dengan
kriteria sangat baik. Media pembelajaran konvensional ular tangga dinyatakan
layak digunakan tanpa revisi dan 3D Urine Formation Props dinyatakan layak
digunakan sesuai dengan komentar dan saran yang diberikan.
Pada validasi aspek tampilan ahli media dan guru biologi memberikan
komentar dan saran perbaikan secara umum. Berikut adalah tabel komentar dan
saran perbaikan yang dibeikan oleh ahli media dan guru biologi SMA kelas XI.
Tabel 4.4 Komentar Umum Dan Saran Perbaikan Dari Ahli Media Dan Dua
Guru Biologi SMA Kelas XI
Ibu M.E.W (ahli media)

Ibu D.E.W

Media cocok digunakan dalam Lampu dibuat kedip berjalan sesuai
kegiatan kelompok karena ukuran alat dengan proses pembentukan urin
yang tidak terlalu besar

2. Data Hasil Validasi Materi Pembelajaran
Data hasil validasi materi pembelajaran yaitu pada aspek konten/
isi divalidasi oleh ahli materi Y.M.L.F produk divalidasi satu kali yang
dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2020. Kemudian aspek konten/ isi
divalidasi dua guru biologi yaitu Bapak G dan Ibu D.E.W produk
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divalidasi satu kali dilakukan pada tanggal 17 Juni 2020 di SMA GAMA
Yogyakarta dan tanggal 17 Juli 2020 di SMA Negeri 1 Banguntapan.
Berikut adalah hasil validasi media pembelajaran aspek konten/ isi
oleh Ibu Y.M.L.F, Bapak G, dan Ibu D.E.W:
Tabel 4.5 Rekapitulasi Data Hasil Validasi Materi Pembelajaran Ular
Tangga
Aspek yang
dinilai

Validator I
(Y.M.L.F)

Hasil perolehan skor
Validator Guru
Validator Guru
I
II
(G)
(D.E.W)
40
42

Konten/ isi

43

Total skor
keseluruhan
Jumlah seluruh
item
Rerata =∑skor
keseluruhan∕
seluruh item
Kriteria

43

40

42

10

10

10

4,3

4,0

4,2

Sangat Baik

Baik

Baik

Tabel 4.6 Rekapitulasi Data Hasil Validasi Materi Pembelajaran 3D
Urine Formation Props
Aspek yang
dinilai

Validator I
(Y.M.L.F)

Hasil perolehan skor
Validator Guru
Validator Guru
I
II
(G)
(D.E.W)
40
38

Konten/ isi

40

Total skor
keseluruhan
Jumlah seluruh
item
Rerata =∑skor
keseluruhan∕
seluruh item
Kriteria

40

40

38

10

10

10

4,0

4,0

3,8

Baik

Baik

Baik
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Berdasarkan hasil validasi media pembelajaran pada aspek konten/ isi
diperoleh pakar/ ahli materi Ibu Y.M.L.F menunjukkan skor rata-rata yaitu 4,3
untuk media ular tangga dengan kriteria “sangat baik” dan 4,0 untuk media 3D
Urine Formation Props dengan kriteria” baik”. Media pembelajaran konvensional
ular tangga dan 3D Urine Formation Props layak untuk digunakan sesuai dengan
komentar dan saran yang diberikan.
Pada aspek konten/ isi juga divalidasi oleh dua guru biologi yaitu Bapak
G menunjukkan skor rata-rata 4,0 untuk media ular tangga dengan kriteria “baik”
dan 4,0 untuk media 3D Urine Formation Props dengan kriteria “baik”. Media
layak digunakan sesuai dengan komentar dan saran yang diberikan.
Validasi ketiga oleh Ibu D.E.W menunjukkan skor rata-rata 4,2 untuk
media ular tangga dengan kriteria

“baik” dan 3,8 untuk media 3D Urine

Formation Props dengan kriteria “baik”. Media layak digunakan sesuai dengan
komentar dan saran yang diberikan.
Tabel 4.7 Komentar Umum Dan Saran Perbaikan Dari Ahli Materi

Ibu Y.M.L.F (ahli materi)







Masih ditemukan adanya kesalahan penulisan
Indikator 3.9.4 sepertinya tidak termasuk ranah kognitif KD 3
Lembar penilaian psikomotorik lebih menyerupai penilaian
aspek kognitif
Soal pada permaianan ular tangga ada yang berulang, apakah
memang demikian?
Perangkat pembelajaran tidak menyertakan kunci jawaban
pertanyaan pada permaian ular tangga sehingga kebenaran
konsep sulit diketahui
Soal nomor 5 bisa diperjelas kesehatan apa? sistem ekskresi
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Ibu Y.M.L.F (ahli materi)













atau organ ekskresi? jika organ ekskresi maka jawaban bisa
banyak ragam
Soal nomor 9 sel atau organ?
Soal nomor 32 pertanyaan ini tidak membawa materi, lebih
baik jika “faktor yang mempengaruhi keluarnya keringat”
Soal nomor 47 soal diperjelas “bagian yang mengalami
kerusakan ditunjuk oleh nomor ...”
Soal nomor 51 maksud pertanyaan kurang jelas
Soal nomor 54 kulit, sumsum ginjal, rongga ginjal ( bukan
istilah yang lazim digunakan untuk anatomi ginjal. bisa
menimbulan pemahaman keliru
Indikator 3.9.4 tidak termasuk dalam ranah kognitif KD 3
Lembar penilaian psikomotorik menyerupai penilaian
kognitif
Indikator 4.9.1 dan 4.9.2 belum ada penilaiannya
Masih ditemukan kesalahan penulisan
Lengkung henle: osmosis itu artinya air, jadi tidak perlu lagi
ditulis “osmosis air” cukup osmosis saja
Perangkat tempel ada yang belum dilapis palstik

Setelah produk divalidasi oleh dua ahli media dan dua guru biologi SMA
kelas XI maka diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa media pembelajaran
konvensional ular tangga dan 3D Urine Formation Props materi sistem ekskresi
SMA kelas XI termasuk dalam kriteria “sangat baik” untuk media ular tangga dan
kriteria “baik” untuk media 3D Urine Formation Props. Perolehan skor
dipaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:
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Tabel 4.8 Rekapitulasi Data Hasil Validasi Ahli Media Pembelajaran, Ahli
Materi Pembelajaran, dan Dua Guru Biologi SMA Media Ular
Tangga
No

Validator

Hasil validasi media ular tanga
Skor
Kriteria

Aspek Tampilan
1.
Ahli Media Pembelajaran

4,89

Sangat Baik

2.

4,0

Baik

4,67

Sangat Baik

4,3

Sangat Baik

4,0

Baik

4,2

Baik

Guru Biologi SMA GAMA
Yogyakarta
3.
Guru Biologi SMA Negeri 1
Banguntapan
Aspek Konten/ Isi
1.
Ahli Materi Pembelajaran
2.

Guru Biologi SMA GAMA
Yogyakarta
3.
Guru Bioloi SMA Negeri 1
Banguntapan
Jumlah Skor

26,06
4,34

Sangat Baik

Tabel 4.9 Rekapitulasi Data Hasil Validasi Ahli Media Pembelajaran, Ahli
Materi Pembelajaran, dan Dua Guru Biologi SMA Media 3D Urine
Formaton Props
No

Validator

Aspek Tampilan
1.
Ahli Media Pembelajaran
2.

Guru Biologi SMA GAMA
Yogyakarta
3.
Guru Biologi SMA Negeri 1
Banguntapan
Aspek Konten/ Isi

Hasil validasi media 3D Urine
Formation Props
Skor
Kriteria

4,875

Sangat Baik

4,0

Baik

4,375

Sangat Baik
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1.

Ahli Materi Pembelajaran

4,0

Baik

Guru Biologi SMA GAMA
Yogyakarta
3.
Guru Bioloi SMA Negeri 1
Banguntapan
Jumlah Skor

4,0

Baik

3,8

Baik

2.

25,05
4,18

Baik
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D. Produk Akhir
Produk akhir berupa media pembelajaran konvensional ular tangga dan 3D Urine Formation Props direvisi sesuai
dengan komentar dan saran. Hasil perbaikan revisi yang diberikan oleh ahli materi pembelajaran pada aspek konten/ isi
dijabarkan pada tabel berikut:
Tabel 4.10 Komentar Ahli Materi Pembelajaran dan Revisi
No

Komentar umum dan saran

Revisi

Produk awal

Hasil revisi

Alat ekskresi yang

Sebutkan tanda-tanda

berfungsi sebagai alat

seseorang terkena

respirasi adalah ...

penyakit nefritis!

Glukosa direabsorpsi

Sebutkan gejala seseorang

perbaikan
1.

Soal pada permainan ular tangga Terdapat beberapa soal yang
ada yang berulang, apakah berulang pada nomor 8 dan 34, 11
memang demikian?
dan 44, 22 dan 57. Soal yang
sama diganti dengan soal yang
baru

sehingga hilang dari filtrat
saat berada di ...

terkena penyakit uretris!
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Kelainan yang ditandai
dengan adanya kandungan

protein dalam urin akibat
kerusakan pada glomerulus

Kelainan yang ditandai
adanya glukosa dalam urin
ialah ....

adalah ...

2.

3.

Soal nomor 5 bisa diperjelas
kesehatan apa? sistem ekskresi
atau organ ekskresi? jika organ
ekskresi maka jawaban bisa
banyak ragam

Perubahan pada soal nomor 5:
“Sebutkan tiga contoh pola hidup
untuk menjaga kesehatan organ
ginjal!”

Sebutkan tiga contoh pola
hidup untuk menjaga
kesehatan ekskresi

Sebutkan tiga contoh pola
hidup untuk menjaga

kesehatan organ ekskresi!(
ginjal dan kulit)

Soal nomor 9 sel atau organ?

Sel yang berperan pada
perombakan sel darah merah
tua yang rusak adalah ....

Organ yang berperan pada
perombakan sel darah merah
tua yang rusak adalah
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4.

5.

Soal nomor 32 pertanyaan ini
tidak membawa materi, lebih
baik
jika
“faktor
yang
mempengaruhi
keluarnya
keringat”
Soal nomor 47 soal diperjelas
“bagian
yang
mengalami
kerusakan ditunjuk oleh nomor
...”

Prubahan soal pada nomor 32
diganti menjadi “ faktor apa saja
yang mempengaruhi keluarnya
keringat?”

Faktor apa saja yang tidak

Faktor apa saja yang

mempengaruhi keluarnya

mempengaruhi keluarnya

keringat?

keringat?

Agar soal lebih jelas maka soal
nomor 47 diperbaiki menjadi
“Perhatikan gambar di samping.
Penyakit pada ginjal terjadi
gangguan
penyaringan
dan
peyerapan zat. Bagian yang
mengalami kerusukan ditunjuk
oleh nomor ...”
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6.

Soal
nomor
51
maksud Agar maksud pertanyaan jelas
pertanyaan kurang jelas
maka soal pada nomor 51
diperbaiki menjadi “apa fungsi
hati sebagai organ ekskresi?”

Hati merupakan salah
satu organ ekskresi yang

Apa fungsi hati sebagai
organ ekskresi?

berperan dalam proses ...

7.

Soal nomor 54 kulit, sumsum
ginjal, rongga ginjal ( bukan
istilah yang lazim digunakan
untuk anatomi ginjal. bisa
menimbulan pemahaman keliru

Agar
tidak
menimbulkan
pemahaman yang keliru soal pada
nomor 54 diperbaiki menjadi
“ginjal dibagi menjadi tiga bagian
yaitu korteks ginjal, medula
ginjal, dan pelvis ginjal. sebutkan
fungsi setiap bagian!”

Secara umum ginjal

Ginjal dibagi menjadi tiga

memiliki tiga bagian yaitu

bagian yaitu korteks

kulit, sumsum ginjal,

ginjal, medula ginjal, dan

rongga ginjal. Jelaskan

pelvis ginjal. Sebutkan

fungsi setiap bagian

fungsi setiap bagian

tersebut

tersebut!
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E. Kajian Produk Ahkir
Produk akhir berupa media pembelajaran konvensional ular tangga
dan 3D Urine Formation Props telah direvisi oleh dua ahli media
pembelajaran dan dua guru biologi SMA kelas XI. Berdasarkan komentar
dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan produk, Peneliti
melakukan revisi produk awal untuk menghasilkan produk akhir media
pembelajaran konvensional ular tangga dan 3D Urine Formation Props
untuk materi sistem ekskresi SMA kelas XI yang lebih layak dan lebih
baik. Terdapat perubahan pada media ular tangga, perubahan terkait soal
pada kartu soal.
Pada soal ular tangga, peneliti melakukan perbaikan pada tata
bahasa, keterangan gambar yang kurang jelas, dan soal yang berulang.
Perbaikan ini dilakukan supaya kalimat dan keterangan pada soal ular
tangga mudah dipahami oleh peserta didik dan tidak menimbulkan salah
persepsi oleh peserta didik. Selain itu soal yang berulang diganti dengan
soal yang baru. Pada media 3D Urine Formation Props dibagian
keterangan kerja lenngkung henle ada kata yang diperbaiki.

F. Pembahasan
Pengembangan produk berupa media ular tangga dan 3D Urine
Formation Props materi sistem ekskresi SMA kelas XI peneliti mengikuti
dan

menggunakan

acuan

langkah-langkah

pengembangan

yaitu,
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pengumpulan informasi, perencanaan, pengembangan produk awal, uji
validasi produk awal dan revisi produk..
Produk media ular tangga dan 3D Urine Formation Props materi
sistem ekskresi SMA kelas XI divalidasi oleh 2 ahli media pembelajaran
dan 2 guru biologi SMA kelas XI. Dalam tahap validasi media
pembelajaran ular tangga dan 3D Urine Formation Props ada beberapa
aspek yang divalidasi yaitu aspek konten/ isi, aspek tampilan.
Berdasarkan tabel rekapitulasi data validasi oleh dua ahli madia
pembelajaran dan dua guru biologi SMA kelas XI, menunjukkan hasil
validasi kualitas kelayakan media pembelajaran konvensional ular tangga
dan 3D Urine Formation Props. Skor media ular tangga 4,34 dengan
kriteria “sangat baik” dan skor media 3D Urine Formation Props 4,18
dengan kriteria “baik”.
Produk media ular tangga dan 3D Urine Formation Props
memiliki kualitas yang layak untuk diuji cobakan dalam kegiatan
pembelajaran. Arsyad (2013) menyatakan bahwa media yang selaras dan
sesuai dengan kebutuhan tugas pembelajaran adalah media pembelajaran
yang layak. Media pembelajaran ular tangga dan 3D Urine Formation
Props dapat digunakan dalam tahap pembelajaran dengan memperhatikan
perbaikan-perbaikan yang sesuai dengan saran dan komentar validator.
Pada bagian soal ular tangga terdapat perubahan pada tata bahasa
dan soal yang berulang agar peserta didik mudah memahami setiap soal
dan tidak menimbulkan pemahaman yang keliru. Soal yang berulang
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diganti dengan soal yang baru dan keterangan pada soal ular tangga dibuat
lebih jelas. Pada tempelan 3D Urine Formation Props terdapat kesalahan
dalam penulisan pada bagian lengkung henle.
G. Kendala/ Keterbatasan
Dalam pengembangan produk media pembelajaran konvensional
ular tangga dan 3D Urine Formation Props materi sistem ekskresi SMA
kelas XI, peneliti memiliki beberapa kendala/ keterbatasan.
Berikut ini adalah kendala/ keterbatasan yang dialami peneliti:
a. Kesulitan mencari penyusun media 3D Urine Formation Props
b. Kesulitan penyusun media 3D Urine Formation Props dalam
mencari bahan baku, meng-setting lampu.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kajian produk akhir dan
pembahasan tentang pengembangan media konvensional ular tangga dan
3D Urine Formation Props pada materi sistem ekskresi SMA kelas XI,
dapat disimpulkan bahwa:
1. Pada saat mengajar materi sistem ekskresi guru menggunakan PPT,
video animasi yang sudah tersedia, gambar tempel, dan torso.
2. Media pembelajaran konvensional ualr tangga memiliki kualitas
“sangat baik” dengan skor 4,34 dan 3D Urine Formation Props
pada materi sistem ekskresi kelas XI memiliki kualitas “ baik “
dengan skor 4,18.
3. Media pembelajaran ular tangga dan 3D Urine Formation Props
layak digunakan dalam proses pembelajaran materi sistem
ekskresi.
B. Saran
Setelah

dilakukan

pengembangan

media

pembelajaran

konvensional ular tangga dan 3D Urine Formation Props pada materi
sistem ekskresi SMA kelas XI, maka peneliti menuliskan beberapa saran
untuk mendukung peneliti lain yang ingin mengikuti penelitian dan
pengembangan media pembelajaran sebagai berikut:
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1. Melakukan wawancara lebih dari

empat guru agar mendapat

analisis kebutuhan yang lebih konkret.
2. Jarak antara wawancara dengan validasi produk sebaiknya jangan
terlalu jauh.
3. Memilih

sekolah

yang

benar-benar

ingin

dibantu

dalam

penggunaan media pembelajaran konvensional.
4. Pada pengembangan media pembelajaran 3D Urine Formation
Props sebaiknya menggunakan ukuran yang sesaui dengan
pembelajaran klasikal dan memperhatikan proses terbentuknya
urin.
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Lampiran 1
SILABUS
Sekolah

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/Semester

: XI/Genap

Tahun Ajaran

: ....../.....

Kompetensi Inti
KI 1 :

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2 :

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggunjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran,
damai), santun, responsif dan pro-aktif menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dalam menempatkan diri sebagai cermainan bangsa dalam
pergaulan dunia.

KI 3:

Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah
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KI 4 :

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai
kaidah keilmuan
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Kompetensi Dasar
3. 9 Menganalisis
hubungan antara
struktur jaringan
penyusun organ
pada sistem
ekskresi dalam
kaitannya
dengan
bioproses dan
gangunan fungsi
yang dapat
terjadi pada
sistem ekskresi
manusia

Materi
Pokok
Sistem
Ekskresi

1.
2.

3.

4.

Kegiatan
Pembelajaran
Mengkorelasikan
Menganalisis proses
pembentukan urin
dari media 2D Urine
Formation Props
Diskusi dan bermain
game ular tangga
sistem ekskresi.
Melakukan
percobaan pH,
protein, glukosa
terhadap urin orang
normal dan orang
sakit.

Penilaian
1. Penilaian pengetahuan
a. LKPD
b. penugasan
2. Penilaian keterampilan
a. praktik
3. Penilaian sikap penilaian
diri dan jurnal sikap
spiritual dan sosial

Alokasi
waktu
6 JP X 45
menit
3 pertemuan

sumber

4.9
Menyajikan
hasil
analisis
pengaruh pola
hidup terhadap
kelainan pada
struktur
dan
fungsi
organ
yang
meyebabkan
gangguan pada
sistem ekskresi
serta kaitannya
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dengan teknolog

.......................,
...............................................
Mengetahui
Kepala Sekolah

....................................................................
NIP. ..........................................................

Guru Mata Pelajaran

.....................................................................
NIP.
.............................................................
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Lampiran 2
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Satuan Pendidikan

:

SMA

Mata Pelajaran

:

Biologi

Kelas/Semester

:

XI MIPA/Ganjil

Materi Pokok

:

Sistem Ekskresi

Alokasi Waktu

:

2 x 45 menit

Kompetensi inti
KI 1 :

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2 :

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin,
tanggunjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai),
santun, responsif dan pro-aktif menunjukkan sikap sebagai bagian
dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara
efektif dengan lingkungan sosial dalam menempatkan diri sebagai
cermainan bangsa dalam pergaulan dunia.

KI 3:

Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan
kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk
memecahkan masalah

KI 4 :

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

Kompetensi dasar dan indikator pencapaian
Indikator Pencapaian Kompetensi
(IPK)
3.9 Menganalisis hubungan antara 3.9.1 Mendeskripsikan fungsi masingstruktur jaringan penyusun
masing organ ekskresi
organ pada sistem ekskresi
dalam
kaitannya
dengan 3.9.2 Menganalisis proses pembentukan
urin melalui media 2D urine
bioproses dan gangguan fungsi
formation props
No

Kompetensi Dasar

No
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No

Kompetensi Dasar

No

Indikator Pencapaian Kompetensi
(IPK)

yang dapat terjadi pada sistem
ekskresi manusia
3.9.3 Mendeskripsikan struktur, fungsi,
kelainan sistem ekskresi melalui
permainan ular tangga
3.9.4 Menganalisa upaya-upaya
mengatasi kelainan/gangguan
sistem ekkresi
4.9 Menyajikan
hasil
analisis 4.9.1 Menyimpulkan hasil analisis data
pengaruh pola hidup terhadap
tentang permasalahan gangguan
kelainan pada struktur dan
fungsi pada ginjal
organ
yang
menyebabkan
4.9.2 Mengemukakan hasil penyelidikan
gangguan pada sistem ekskresi
mengenai permasalahan gangguan
serta
kaitannya
dengan
fungsi pada ginjal di depan kelas
teknologi
Tujuan Pembelajaran
Pertemuan 1 (2X45 menit)
1. Melalui 2D Urine Formation Props peserta didik mudah memahami proses
pembentukkan urin.
2. Mendeskripsikan fungsi masing-masing organ ekskresi pada manusia
Pertemuan 2 (2X45 menit)
1. Melalui permainan ular tangga peserta didik dapat bekerja sama,
tanggung jawab, jujur, dan saling menghargai.
2. Dengan media ular tangga peserta didik dapat lebih mengingat organ
ekskresi, fungsi, struktur, dan kelainan
3. Peserta didik dapat mendeskripsikan struktur, fungsi, kelainan sistem
ekskresi melalui permainan ular tangga
Materi pembelajaran


Sistem ekskresi pada manusia ( struktur dan fungsi sistem ekskresi pada
manusia)
 Proses ekskresi pada manusia
 Gangguan sistem ekskresi
 Teknologi sistem ekskresi
Metode dan model pembelajaran
Pendekatan

: saintific

Metode

: diskusi
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Model

: kooperatif learning

Alat, media, dan sumber belajar
Media
props

: Media permainan ular tangga dan 2D urine formation

Alat

: Laptop dan proyektor

Sumber belajar
Simon EJ. 2012.

:

Campbell N.A. Mitchell LG, Reece JB, Taylor MR,
Biology, 8th ed. Benjamin Cummings Publishing
Company, Inc.,Redword City, england dan Safitri, Ririn.
2016. Biologi untuk SMA/MA kelas XI. Surakarta : CV.
Mediatama

Kegiatan Pembelajaran
Jenis Kegiatan
A. Pendahuluan
Apersepsi

Tujuan

B. Inti

C. Penutup

Deskripsi Kegiatan
Guru memberi salam
Mengecek kehadiran peserta didik
“Pertemuan kemarin Ibu sudah
meminta kalian untuk belajar
mengenai materi sistem ekskresi.”
Menampilkan gambar di LCD “
Coba perhatikan gambar tersebut.
bagaimana anak kecil tersebut bisa
mengompol?”
Guru
menyampaikan
tujuan
kepada peserta didik
Guru menampilkan media 2D
Urine Formation Props. Guru
menjelaskan proses pembentukan
urin menggunakan 2D Urine
Formation Props
Guru mengorganisasikan peserta
didik duduk dalam kelompok yang
terdiri dari 5 orang dan wakil
kelompok mengambil LKS
Peserta
didik
berdiskusi
didampingi oleh guru

Alokasi Waktu
10 menit

60 menit

20 menit
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Jenis Kegiatan
Umpan Balik

Refleksi kegiatan
pembelajaran

Tindak lanjut
Salam Penutup

Deskripsi Kegiatan
Peserta didik diminta merangkum
materi proses pembentukan urin
yang telah diperoleh
Peserta didik diminta untuk
membuat kesimpulan materi proses
pembentukan urin yang telah
diperoleh
Peserta didik mengrefleksikan
materi proses pembentukan urin
yang telah diperoleh. Guru dapat
bertanya kepada peserta didik
mengenai manfaat materi bagi
kehidupannya.
Guru meminta peserta didik
mempelajari materi organ ekskresi
hati, paru-paru, kulit.
Guru memberikan salam penutup

Alokasi Waktu

Deskripsi Kegiatan

Alokasi Waktu
10 menit

Kegiatan Pembelajaran
Jenis Kegiatan
A. Pendahuluan
Apersepsi

Tujuan

Guru
memberi
salam
dan
menanyakan kabar peserta didik
Mengecek kehadiran peserta didik
Guru mengajak peserta didik
mengingat kembali apa yang telah
dipelajari pada sistem ekskresi
Guru
menyampaikan
tujuan
kepada peserta didik

B. Inti

70 menit
Mengorgabisasikan peserta didik
duduk dalam kelompok yang
berisikan 6 orang dan wakil
kelompok mengambil media ular
tangga.
Peserta didik didampingin guru
dalam bermain ular tangga dan
diskusi
Guru memberi klarifikasi atas
jawaban peserta didik

C. Penutup
Umpan Balik

10 menit
Peserta didik diminta merangkum
materi sistem ekskresi dari media
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Jenis Kegiatan

Refleksi kegiatan
pembelajaran

Tindak lanjut
Salam Penutup

Deskripsi Kegiatan
ular tangga
Peserta didik diminta membuat
kesimpulan materi sistem ekskresi
dari media ular tangga
Peserta didik merefleksikan materi
sistem
ekskresi
yang telah
diperoleh. Guru bertanya tentang
perasan
setelah
mengikuti
pelajaran hari ini
Guru meminta peserta didik
mempelajari materi
Guru memberikan salam penutup

Alokasi Waktu
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Lembar Penilaian Afektif Peserta Didik Dalam Kegiatan Pembelajaran
Hari/Tanggal

:

Kelas/Semester

:

Kegiatan

:

Materi

:

No

Aspek Afektif

1.

Tanggung
jawab

2.

Jujur

3.

Kerja sama

4.

Disiplin

Hasil
observasi
(√)

Indikator

Kriteria
SB
(5)

B
(4)

C
(3)

K
(2)

Peserta didik mengambil bagian
dalam game (diskusi)
Peserta didik menjawab pertanyaan
yang ada pada game
Peserta didik aktif dalam diskusi
kelompok
Peserta didik tidak menanyakan
jawaban pada kelompok lain
Peserta
didik
mengumpulkan
jawaban dengan hasil diskusi
kelompok sendiri
Peserta didik berdiskusi degan
teman
sekelompok
untuk
mendapatkan jawaban
Peserta
didik
mendengarkan
pendapat anggota kelompok
Peserta didik tidak mengganggu
kelompok lain
Peserta didik tetap menjaga
kondisi ruangan
Mengetahui

Kepala Sekolah

.. ..................
...
NIP. . . . . . . . . . . . . . . . . .
..

Guru Mata Pelajaran

.....................
...
NIP. . . . . . . . . . . . . . . . . .
..

SK
(1)
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Lampiran 4
KUNCI JAWABAN ULAR TANGGA

No
2

Soal
Apa perbedaan defekasi, sekresi, dan
ekskresi

3

Sebutkan organ-organ ekskresi pada
manusia
Pada kulit terdapat dua macam
kelenjar keringat. Sebutkan dan
jelaskan ciri-ciri dari dua kelenjar
keringat tersebut

4

5

Sebutkan tiga contoh pola hidup
untuk menjaga kesehatan organ
ginjal

Jawaban
 Defekasi: proses
pembuangan sisa
pencernaan makanan
berbentuk padat atau
setengah padat.
 Sekresi: proses pengeluaran
substansi kimiawi
(misalnya enzim dan
hormon) oleh sel atau
kelenjar yang memiliki
kegunaan tertentu.
 Ekskresi: sistem
pembuangan zat-zat sisa
metabilosme (metabolit)
yang sudah tidak berguna
atau berbahaya jika
disimpan di dalam tubuh.
Ginjal, hati, paru-paru, dan kulit
Kelenjar
apokrin.


ekrin

dan

kelenjar

Kelenjar ekrin terhubung
langsung dengan
permukaan kulit dan
menghasilkan keringat
yang tidak berbau dan
encer
 Kelenjar apokrin
menghasilkan keringat
yang mengandung lemak
dan pekat serta terdapat di
folikel rambut, seperti
ketiak dan kulit kepala
1. menjaga pola makan
2. olahraga secara teratur
3. menjauhi alkohol dan rokok
4. memenuhi kebutuhan cairan
5. melakukan pemeriksaan ginjal
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No

Soal

7

Apa saja yang terkandung pada urin
normal

8

Alat ekskresi yang berperan sebagi
alat respirasi adalah
Organ yang berperan pada
perombakan sel darah merah tua
yang rusak adalah
Sebutkan gejala seseorang terkena
penyakit uretris

9

11

12

Mengapa ikan yang hidup di air
tawar memerlukan ekskresi air

14

Kelenjar keringat yang mengatur
fungsi ekskresi pada kulit terletak di
Penyakir pada ginjal akibat
kerusakan nefron adalah
Lapisan kulit yang terdiri dari
lapisan tanduk dan malphigi ialah
Faktor apa saja yang mempengaruhi
proses pembentukkan urin

15
18
19

Jawaban
6. menjaga gula darah
Zat buangan nitrogen ( urea, asam
urat, kreatinin), benda keton (hasil
metabolisme lemak), asam hipurat
dari pencernaan sayuran dan buah,
toksin, zat kimia asing, pigmen ,
enzim, vitamin, hormon, elektrolit
meliputi ion, natrium, klorin,
kalium, amonium, sulfat, fosfat,
kalsium, magnesium
Paru – paru
Hati


Pada pria: adanya darah
pada urin, air mani, dan
rasa terbakar pada saat
buang air kecil
 Pada wanita: sakit perut,
nyeri ketika buang air kecil,
dan demam
Hal ini dikarenakan ikan air tawar
harus menjaga konsentrasi tubuh.
Ikan air tawar secara terus menerus
mengekskresikan kelebihan air
yang diserap dengan cara
menghasilakn urin yang banyak
dan encer.
Dermis
Nefritis
Epidermis
Faktor internal
 Hoemon ADH (antidiuretic
hormone)
 Hormon insulin
 Sistem renin – angiotensisn
– aldosteron
Faktor eksternal
 Suhu lingkungan
 Jumlah air yang diminum
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No
20
22

23

25
26

27
29
30
31

32
34
35

Soal
Kapsul bowman adalah bagian
nefron yang mengelilingi
Kelainan yang ditandai dengan
adanya kandungan protein dalam
urin akibat kerusakan pada
glomerulus adalah
Ginjal merupakan salah satu organ
ekskresi dan memiliki banyak
fungsi. Sebutkan fungsi ginjal
sebagai organ ekskresi

Kulit memiliki tiga lapisan yaitu
Aku merupakan kelenjar terbesar di
dalam tubuh , terletak pada rongga
perut sebelah kanan, di bawah
diafragma. Aku berwarna merah tua
kecoklatan dengan berat sekitar 2 kg
dari tubuh manusia. Siapakah aku?
Kerja kelenjar keringat dipengaruhi
oleh enzim
Penyakit diabetes insipidus
disebabkan karena
Paru-paru dilindungi oleh selaput
tipis yang disebut
Aku merupakan salah satu bagian
dari paru-paru. Aku digunakan
sebagai tempat terjadinya pertukaran
oksigen dan korban dioksidasi
secara difusi. Siapakah aku
Faktor apa saja yang mempengaruhi
keluarnya keringat
Sebutkan tanda – tanda seseorang
terkena penyakit nefritis
Apa saja kandungan yang terdapat
pada urin tidak normal

Jawaban
 Alkohol
Glomerulus
Albuminuria

Fungsi ginjal:
- mengekskresikan zat-zat sampah
metabolisme, seperti urea,
kreatinin, dan asam urat;
- mengekskresikan zat-zat berlebih,
seperti ion-ion atau mineralmineral;
- mempertahanlan keseimbangan
asam basa;
- menjaga tekanan osmosis cairan
tubuh.
Epidermis, dermis, dan hipodermis
Hati

Bradikinin
Kekurangan hormon ADH
(antidiuretic hormone)
Pleura
Alveolus

Suhu lingkungan, aktivitas tubuh,
emosi, dan kondisi psikis
Hematuria
Albumin, glukosa, sel darah
merah, zat kapur, batu ginjal
(kalkuli), dan badan keton yang
jumlahnya melebihi normal
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No
37

38

Soal
Angiotensinogen hormon yang
diaktifkan oleh ... dan berperan
dalam ....
Apa perbedaan mekanisme ekskresi
pada ikan air tawar dan ikan air laut




Jawaban
Enzim renin ginjal
Peningkatan tekanan darah

Ikan air laut
 Tubuh lebih hipotonis dari
air laut sehingga air banyak
yang keluar dari tubuh
 Ikan air laut banyak minum
air laut untuk menutupi
kehilangan air yang besar
 Urin yang dihasilkan
sedikit dan pekat
 Ginjal memiliki sedikit
glomerulus sehingga
penyaringan sisa hasil
metabolisme berjalan
lambat
 Pada ikan air laut
mengekskresikan sampah
nitrogen berupa
trimetilamin oksida (TMO),
mengekskresikan ion-ion
lewat insang dan
mengeluarkan urin sedikit
Ikan air tawar
 Tubuh lebih hipertonis dari
lingkungannya sehinga air
banyak yang masuk lewat
permukaan tubuhnya
 Ikan air tawar sedikit
meminum air
 Urin yang dihasilkan
banyak dan encer
 Ginjal dilenkapi dengan
sejumlah glomerulus yang
jumlahnya lebih banyak
sehinggga penyaringan sisa
hasil metabolisme berjalan
cepat
 Ikan air tawar
mengekskresikan ammonia
dan aktif menyerap ion
organik melalui insang
serta mengeluarkan urin
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No
39

40

41

42

44
45

47

49

50

Soal
Biliburin merupakan salah satu hasil
dari pengeluaran hati yang berasal
dari pembembongkaran
Pada proses pembentukan urin
melalui tiga tahap. Sebutkan setiap
tahap pembentukkan urin
Apa yang dimaksud dengan
hemodialisis

Jawaban
dalam jumlah besar
Sel darah merah

filtrasi (penyaringan), reabsorpsi
(penyerapan), dan augmentasi
(pengeluaran zat)
Proses pembersihan darah dari zat
zat sisa metabolisme melalui
proses penyaringan di luar tubuh
Jelaskan sistem ekskresi pada
Zat metabolisme dikeluarkan
serangga
melalui pembuluh malphigi yang
terletak di dekat usus. Pembuluh
tersebut akan menyerap zat sisa
dari darah, lali menyalurkannya ke
usus untuk dikeluarkan.
Glukosa direabsorpsi hingga hilang
Ujung akhir tubulus kontortus
dari filtrat saat berada di
proksimal
Apa saja kandungan yang terdapat
Zat buangan nitrogen ( urea, asam
pada urin normal
urat, kreatinin), benda keton (hasil
metabolisme lemak), asam hipurat
dari pencernaan sayuran dan buah,
toksin, zat kimia asing, pigmen ,
enzim, vitamin, hormon, elektrolit
meliputi ion, natrium, klorin,
kalium, amonium, sulfat, fosfat,
kalsium, magnesium
Perhatikan gambar di 1 dan 2
samping. Pada
Proses penyaringan darah (filtrasi)
penyakit ginjal terjadi pada ginjal terjadi pada bagian
gangguan
glomerulus (pada bagian nomor 1).
penyaringan dan
Proses penyerapan zat (reabsorbsi)
penyerapan zat.
terjadi pada bagian tubulus
Bagian uang mengalami kerusakan proksimal (pada bagiana nomor 2).
ditunjuk oleh nomor ...
Gangguan pada proses
penyaringan dan penyerapan zat
terjadi karena adanya gangguan
pada bagian glomerulus dan
tubulus proksimal
Sebutkan macam-macam kelaian
Kudis, jerawat, anhidrosis, eksem
pada kulit
(dermatitis), vitiligo, athelete’s
foot, kurap, bromhidrosis
Aku merupakan enzim yang
Enzim arginase
berfungsi mengubah arginin menjadi
ortinin dan urea. Siapakah aku?
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No
51

Soal
Apa fungsi hati sebagai organ
ekskresi

52

Saluran yang menghubungkan
kantung kemih dengan ginjal adalah
Bagian kulit yang menyimpan lemak
adalah
Ginjal dibagi menjadi tiga bagian
yaitu korteks ginjal, medula ginjal,
dan pelvis ginjal. sebutkan fungsi
setiap bagian tersebut

53
54

57
59

Kelainan yang ditandai dengan
adanya glukosa dalam urin
Perhatikan gambar
di
samping.
Bagian kulit yang
melakukan
ekskresi ditunjuk
oleh nomor ....

Jawaban
Sebagai organ ekskresi hati
berfungsi untuk memecah
beberapa senyawa yang bersifat
racun dan menghasikan amonia,
urea, dan asam urat dengan
memanfaatkan nitrogen dari asam
amino.
Ureter
Hipodermis


Korteks ginjal: melindungi
struktur dalam organ dari
kerusakan
 Medula ginjal: mengangkut
cairan yang masuk dan
mengeluarkan urin dari
ginjal
 Pelvis ginjal: sebagai jalur
untuk airan dalam
perjalanan ke kandung
kemih
Glukosuria
nomor 4
Ekskresi pada bagian kulit
dilakukan oleh kelenjar keringat.
Keterangan gambar:
1. otot penggerak rambut
2. lubang pori-pori
3. kelenjar minyak
4. kelenjar keringat
5. pembuluh darah
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Lampiran 5
Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
Nomor
Pertanyaan

SMA Negeri 1 SMA Pangudi
SMA Gama
Banguntapan
Luhur Sedayu

SMA Negeri 1
Cangkringan

1) Model dan
metode apa yang
digunakan oleh
Bapak/Ibu saat
mengajar materi
sistem ekskresi

Pembelajaran
yang aktif/
kelompok/
presentasi/
prktikum
(coopertaive
learning)
PPT, animasi
kerja ginjal

Diskusi,
jigsaw,
konstektual

Disesuaikan
dengan
kurikulum
yang ada

Disesuaikan
dengan
kurikulum
yang ada

Gambar tempel
dan PPT

Menggunakan
LKPD yang
dibuat sendiri.
Menggunakan
PPT

pernah
menggunakan
video dan
gambar

Sudah tapi
belum optimal

Pernah yaitu
gambar tempel

Pernah tapi
disesuaikan
dengan materi

Sangat
membantu
karena itu
mempermudah
peserta didik

Peserta didik
mengikuti
pembelajaran
dengan baik

Peserta didik
antusias,
penasaran,
tertarik

2) Media apa
saja yang
digunakan oleh
Bapak/Ibu dalam
mengajar materi
sistem ekskresi
3) Apakah
pernah
menggunakan
media
konvensional
dan media
konvensional
apa yang
digunakan
4) bagaimana
tanggapan
peserta didik saat
menggunakan
media
konvensional
untuk
menjelaskan
materi

Merasa jenuh
Peserta didik
saat
menjadi aktif
menggunakan
dan senang
PPT. Namun
menggunakan
animasi peserta
didk terpancing
dan senang.
diberi video
nyata peserta
didik
memperhatikan
video.
5) bagaimana
Belum pernah
hasil belajar
mengukur hasil
peserta didik saat
belajar peserta

Ada perbedaan, Belum pernah
saat
mengukur hasil
menggunakan
belajar peserta

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
85

Nomor
Pertanyaan
menggunakan
media
pembelajaran
saat menjelaskan
materi sistem
ekskresi
6) Apakah
Bapak/Ibu
pernah
menggunakan
alat peraga untuk
menjelaskan
materi proses
pembentukan
urin
7) menurut
Bapak/Ibu
apakah alat
peraga
membantu dalam
menjelaskan
materi
8) Apakah ada
kendala
menggunakan
media
konvensional
dan alat peraga
9) Apa solusi
Bapak?ibu
menghadapi
kendala tersebut

SMA Negeri 1 SMA Pangudi
SMA Gama
Banguntapan
Luhur Sedayu
didik saat
menggunakan
media dan
tidak

SMA Negeri 1
Cangkringan

media peserta
didik jadi
senang, ada
rasa ingin tahu

didik. Namun
berusaha
membuat
pembelajaran
itu bervariasi

Tidak pernah
Pernah
karena
mengajar selalu
menggunakan
PPT

Pernah

Belum pernah
menggunakan
alat peraga 3
dimensi

Membantu,
Membantu
apalagi kalau
medianya dapat
menarik
peserta didik

Membantu

Membantu

Kendalanya
karena kurang
bisa
menggunakan/
membuat alat
menarik
Otomatis harus
puas dengan
media yang
sudah ada

Tidak ada
Tidak begitu
kendala, namun besar
membuatnya
yang terdapat
kendala

Tidak ada

Pastikan alat
peraga, apakah
efektif denan
materi
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Lampiran 6
Gambar Media Ular Tangga
1. Media ular tangga

2. Petunjuk penggunaan media ular tangga

3. Soal media ular tangga
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Lampiran 7
Gambar media 3D Urine Formation Props

4. Gambar media 2D Urine Formation Props

5. Petunjuk penggunaan 2D Urine Formation Props
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Lampiran 8
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