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PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN EXPLOSION BOX KELAS
VIII SMP PADA MATERI SISTEM PENCERNAAN MANUSIA
Novena Dinda Pramesti
151434094
ABSTRAK
Beberapa sekolah di Yogyakarta dalam melaksanakan kegiatan
pembelajaran lebih banyak mengggunakan media pembelajaran dengan powerpoint
dan video daripada menggunakan media pembelajaran yang lain. Media
pembelajaran powerpoint dan video dianggap lebih efisien waktu. Pada
pembelajaran materi sistem pencernaan belum pernah dikembangkan media
pembelajaran yang inovatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
media pembelajaran apa saja yang sudah digunakan pada materi sistem pencernaan,
serta mengetahui kualitas dan kelayakan media pembelajaran explosion box yang
dikembangkan dalam pembelajaran IPA materi sistem pencernaan manusia.
Penelitian ini dirancang menggunakan metode Research and Development
(R&D). Dalam pengembangan media pembelajaran ini mengikuti 5 tahap
pengembangan yaitu potensi masalah, pengumpulan informasi, desain produk,
validasi, dan perbaikan. Produk yang dikembangkan kemudian divalidasi oleh 2
pakar media pembelajaran dan 2 guru IPA SMP kelas VIII. Tujuan tahap validasi
untuk mengetahui kualitas dan kelayakan produk.
Hasil penelitian menunjukan bahwa, media pembelajaran yang sudah
digunakana guru pada materi sistem pencernaan manusia adalah power point, kartu
permainan, teka-teki silang dan alat peraga. Media pembelajaran explosion box
yang dikembangkan menghasilkan perolehan skor rerata dari 2 pakar media
pembelajaran yaitu 3,45 dengan kriteria “Sangat Baik”. Perolehan skor rerata dari
2 guru IPA SMP kelas VIII yaitu 3,38 dengan kriteria “Sangat Baik”. Perolehan
rerata rekapitulasi hasil validasi oleh 2 pakar media pembelajaran dan 2 guru IPA
SMP kelas 8 yaitu 3,415 dengan kategori “Sangat Baik” menunjukan bahwa produk
media pembelajaran yang dikembangkan memiliki kualitas yang sangat baik untuk
digunakan dalam pembelajaran materi sistem pencernaan manusia kelas VIII SMP..
Media pembelajaran explosion box pada materi sistem pencernaan manusia layak
digunakan dengan revisi sesuai masukan yang sudah diberikan oleh masing masing
validator.
Kata kunci : R&D , Media Pembelajaran, Materi Sistem Pencernaan, Explosion
Box
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LEARNING MEDIA DEVELOPMENT ON EXPLOSION BOX FOR
DIGESTIVE SYSTEM GRADE VIII IN JUNIOR HIGH SCHOOL
Novena Dinda Pramesti
151434094
ABSTRACT
Schools in Yogyakarta carry out learning activities using learning media
with PowerPoint and video rather than using other learning media. Powerpoint
and video learning media are considered more time efficient. In learning the
digestive system subject has never been developed innovative learning media. The
purpose of this study is to find out what learning media have been used in the
digestive system subject, as well as find out the quality and feasibility of explosion
box learning media developed in the science learning of human digestive system
material.
This research was designed using the Research and Development (R&D)
method.. This learning media development follows 5 stages of development, namely
potential problems, information gathering, product design, validation, and
improvement. The product developed was then validated by 2 learning media
experts and 2 junior high school science teachers in class VIII. The purpose of the
validation stage is to determine the quality and feasibility of the product.
The results showed that, the learning media that have been used by teachers
on the subject of the human digestive system are power points, game cards,
crosswords and teaching aids. Explosion box learning media developed resulted in
the acquisition of an average score from 2 learning media experts namely 3.45 with
the criteria of "Very Good". Average score obtained from 2 science teachers in
grade VIII of SMP is 3.38 with the criteria of "Very Good". The average
recapitulation of the results of the validation by 2 learning media experts and 2
science teachers of 8th grade junior high school namely 3,415 with the category of
"Very Good" shows that the learning media products developed have very good
quality to be used in learning the digestive system materials of the eighth grade
students of SMP .. Explosion box learning media on human digestive system
material is appropriate to be used with revisions according to the input given by
each validator.
Keyword : R&D, Learning Media, Digestive System, Explosion box
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan ilmu yang mempelajari mengenai
peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Ilmu pengetahuan alam sudah diajarkan
melalui kegiatan pembelajaran di sekolah sejak di bangku Sekolah Dasar (SD),
Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Dalam
mempelajari ilmu pengetahuan alam selalu berkaitan dengan mencari tahu tentang
alam secara sistematis. Namun dalam mempelajari ilmu pengetahuan alam ini siswa
tidak hanya belajar mengenai fakta, konsep, atau prinsip tetapi juga proses
penemuan. Dalam proses penemuan siswa dapat melihat diri sendiri dan lingkugan
sekitar sebagai sarana pembelajaran. (Desstya, 2014)
Banyak konsep yang harus dipahami siswa ketika mempelajari ilmu
pengetahuan alam. Berbagai cara yang bisa dilakukan siswa untuk memahami
konsep konsep ilmu pengetahuan alam. Siswa dapat memahami konsep konsep
yang diberikan guru saat kegiatan pembelajaran di kelas, ada juga siswa yang
memahami konsep ilmu pengetahuan alam dengan melakukan observasi langsung
di lapangan, namun tidak semua siswa memiliki cara memahami konsep ilmu
pengetahuan alam dengan mudah. Masih ada beberapa siswa yang masih sulit
dalam memahami konsep-konsep dari mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Oleh
karena itu, sudah menjadi tugas guru agar siswa dapat memahami konsep-konsep
ilmu pengetahuan alam. Dalam menyampaikan materi seorang guru dituntut untuk
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lebih kreatif agar setiap siswa dapat memahami konsep konsep dengan baik.
Seorang bisa melakukan berbagai cara kreatif untuk membuat suasana
pembelajaran lebih diminati siswa dan mempermudah siswa menerima pelajaran.
Salah satu cara tersebut adalah menggunakan media pembelajaran di kelas.
(Samatowa,2010)
Beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam pembuatan media pembelajaran
yaitu pertama adalah kesesuai dengan kurikulum yang berlaku, karakteristik siswa,
karakteristik sarana, dan tujuan pembelajaran. Dalam memberikan pembelajaran
dikelas guru sudah menggunakan beberapa media pembelajaran. Semakin
berkembangnya teknologi dan semakin berkembangnya juga karakter siswa dari
masa ke masa maka diperlukan media pembelajaran yang baru dan modern. Selain
itu dibutuhkan juga media pembelajaran yang dapat membangkitkan semangat
siswa untuk mempelajari suatu materi. (Sudjana, 1990)
Materi sistem pencernaan adalah salah satu materi pelajaran siswa SMP kelas
VIII. Materi sistem pencernaan ini dipilih karena mecakup banyak informasi
dengan beberapa istilah-istilah ilmiah. Sudah banyak buku buku mengenai sistem
pencernaan baik buku pelajaran siswa, ensiklopedia, maupun buku bacaan semua
materi sudah tercantum didalam buku dan lengkap, namun materi sistem
pencernaan tersebut masih dianggap sulit oleh para siswa karena banyak hafalan
sehingga siswa perlu motivasi untuk belajar lebih giat dalam mempelajarinya.
Dalam mebantu siswa untuk lebih mudah mempelajari materi sistem pencernaan
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maka yang perlu dilakukan adalah membuat fasilitas belajar yang menyenangkan
dengan media pembelajaran. (Irianto, 2008)
Dalam melakukan penelitian mengenai media pembelajaran, peneliti sudah
melaksanakan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan peneliti di empat
sekolah yaitu SMP Negeri 1 Depok, SMP Negeri 4 Depok, SMP Pangudi Luhur
Yogyakarta Dan SMP Joannes Bosco Yogyakarta. Pemilihan sekolah tersebut
berdasarkan sekolah swasta dan negeri, dan berdasarkan persamaan lokasi yaitu di
Yogyakarta. Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan peneliti dengan guru di
sekolah menghasilkan materi sistem pencernaan mengandung banyak informasi
yang tidak mudah dihafal, untuk lebih mempermudah guru menyampaikan materi
guru cenderung menggunakan software presentasi dan menampilkan video karena
dianggap lebih praktis.
Setelah melakukan analisis kebutuhan di empat sekolah, peneliti melihat
adanya beberapa kendala yang dialami guru dalam memberikan pelajaran mengenai
sistem pencernaan yaitu media pembelajaran seperti power point tidak bisa
dilakukan diseluruh kelas karena kurangnya fasilitas sekolah berupa LCD
proyektor, penggunaan media pembelajaran power point cenderung menjadikan
siswa kurang aktif dan lebih cepat bosan. Oleh karena itu salah satu media
pembelajaran yang dapat mendukung pembelajaran materi sistem pencernaan
manusia agar lebih mudah di pahami siswa yaitu dengan media pembelajaran
explosion box.
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Media pembelajaran explosion box merupakan media pembelajaran yang
menggabungkan beberapa media pembelajaran menjadi suatu kesatuan di dalam
kotak. Media pembelajaran explosion box terdapat permainan yang mengandung
pembelajaran di dalamnya sehingga memberi kesan belajar dan bermain yang
menyenangkan. Sajian materi dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif serta
warna dan visual yang disajikan juga dapat membantu siswa dalam memahami
materi. Media pembelajaran explosion box ini berisi materi, lembar kerja peserta
didik, panduan praktikum, dan permainan puzzle. Kemampuan media pembelajaran
explosion box ini adalah memperkuat kesan yang ingin disampaikan dalam suatu
materi sehingga suatu materi lebih mudah diingat dan di pelajari. Selain itu media
ini juga dapat menarik perhatian dan meningkatkan motivasi belajar siswa.
(Waladiyah. 2018)
Media pembelajaran explosion box yang dikembangkan peneliti dapat
membantu permasalahan yang dialami guru. Media pembelajaran explosion box
dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan psikomotorik dengan adanya
beberapa permainan yang melibatkan siswa langsung sehingga siswa menjadi lebih
aktif. Media pembelajatan explosion box juga bisa digunakan kapan saja dan
dimana saja karena media pembelajaran explosion box dilengkapi beberapa
kegiatan yang bisa dapat memberi variasi dalam pembelajaran dikelas agar siswa
tidak mudah bosan.
Berdasarkan latar belakang tersebut maka dilakukan penelitian dengan judul
“Pengembangan Media Pembelajaran Explosion Box Kelas VIII SMP Pada Materi
Sistem Pencernaan Manusia”. Sudah banyak penelitian mengenai pengembangan
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media pembelajaran namun belum ada penelitian yang serupa mengenai media
pembelajaran explosion box ini. Sesungguhnya media pembelajaran explosion box
ini hanya penggabungan dari beberapa media pembelajaran yang sudah ada seperti
lembar keja peserta didik, permainan ular tangga, permainan puzzle, dan panduan
praktikum. Jika menyangkut salah satu media pembelajaran yang terdapat di dalam
explosion box ada penelitian serupa yang pernah di lakukan oleh Dewi (2015) yang
berjudul “Pengembangan Media Papan Permainan Berbasis Scince edutainment
Tema Makanan Untuk Siswa Kelas VIII” dalam penelitiannya, peneliti ingin
melihat kelayakan dan keefektifitasan dari media pembelajaran yang sudah di
kembangkan berupa papan permainan untuk siswa kelas VIII SMP pada materi
makanan.
Pada penelitian ini tidak hanya fokus pada satu media pembelajaran saja
melainkan ada beberapa media pembelajaran yang menjadi satu kesatuan. Adapun
persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya
memiliki satu jenis model media pembelajaran yaitu permainan. Media
pembelajaran explosion box memiliki beberapa media pembelajaran yang di kemas
menjadi satu kesatuan berbentuk box sehingga menjadikan media pembelajaran
explosion box lebih menarik dan tidak membosankan.
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B. Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diteliti :
1.

Media pembelajaran apa saja yang digunakan guru disekolah dalam
pembelajaran materi sistem pencernaan manusia?

2.

Bagaimana kualitas media pembelajaran explosion box pada materi sistem
pencernaan manusia ?

3.

Bagaimana kelayakan media pembelajaran explosion box materi sistem
pencernaan manusia yang dikembangkan sebagai media pembelajaran di kelas
VIII ?

C. Batasan masalah
Supaya penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik maka penelitian
membatasi masalah pada hal – hal berikut :
1.

Produk media pembelajaran adalah media pembelajaran berbasis explosion
box. Explosion box merupakan kotak yang berisi lembar keja peserta didik,
permainan ular tangga, permainan puzzle, dan panduan praktikum. media
pembelajaran explosion box berbentuk 3 dimensi dan 2 dimensi, media
pembelajaran tersebut dilengkapi dengan tulisan dan ilustrasi yang menarik.

2.

Materi ilmu pengetahuan alam yang akan di bantu dengan menggunakan media
pembelajaran yaitu materi kelas VIII “sistem pencernaan” pada kompetensi
dasar 3.5 menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami
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gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga
kesehatan sistem pencernaan dan 4.5 menyajikan hasil penyelidikan tentang
pencernaan mekanis dan kimiawai.
3.

Penelitian pengembangan media pembelajaran explosion box kelas VIII SMP
pada materi sistem pencernaan manusia ini akan dilakukan hanya sampai tahap
validasi dan revisi desain.

4.

Pemilihan sekolah sebagai analisis kebutuhan berdasarkan lokasi yang sama
yaitu di kota Yogyakarta. Kemudian di pilih 2 sekolah menengah pertama
swasta dan 2 sekolah menengah pertama negeri.

5.

Pemilihan validator berdasarkan pengetahuan guru mengenai media
pembelajaran, dan pengetahuan validator mengenai materi sistem pencernaan.

D. Tujuan penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan ini adalah :
1.

Mengetahui jenis media pembelajaran yang digunakan oleh guru pada materi
sistem pencernaan manusia.

2.

Mengetahui bagaimana kualitas media pembelajaran explosion box pada materi
sistem pencernaan manusia.

3.

Mengetahui apakah media pembelajaran explosion box

materi sistem

pencernaan manusia layak digunakan pada materi sistem pencernaan manusia.
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E. Manfaat penelitian
1.

Bagi siswa
a. Memotivasi siswa untuk dapat belajar dengan cara yang lebih mudah.
b. Mempermudah siswa untuk memahami materi pembelajaran
c. Memotivasi siswa untuk lebih aktif di kelas.

2.

3.

Bagi Guru
a.

Memberi referensi guru untuk membuat suasana belajar yang inovatif.

b.

Menambah wawasan guru mengenai variasi media pembelajaran.

Bagi Peneliti
Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai pembuatan media
pembelajaran materi sistem pencernaan. Melatih peneliti untuk lebih kreatif
mengelola suatu pembelajaran dikelas.

4.

Bagi Sekolah
Dapat menjadi referensi baru dalam pengembangan media pembelajaran
materi sistem pencernaan di sekolah.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Media Pembelajaran
Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata
medium yang berarti perantara atau pengantar. Selain itu media adalah bentukbentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Media
memiliki sifat yang dapat di manipulasi, dapat dilihat, didengar dan dibaca.
Sedangkan untuk pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat
digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi dari pengirim ke penerima
sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa agar
proses pembelajaran dikelas dapat berlangsung dengan baik. (Sadiman,2008)
Media pembelajaran merupakan sarana pengantara dari pengirim pesan kepada
penerima pesan. Media pemebelajaran lebih dianggap sebagai alat atau bahan yang
membawa informasi ataupun materi pelajaran. Media pembelajaran diartikan
sebagai sarana untuk mecncapai suatu tujuan pembelajaran. Media pembelajaran
memiliki banyak bentuk seperti alat grafis, fotografis, dan elektronis.
(Arsyad,2010)
Menurut Kustandi (2013) Media pembelajaran juga memiliki pengertian alat
yang dapat membantu dalam proses pembelajaran dan berfungsi memperjelas
makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran
dengan lebih baik dan sempurna.

8
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B. Ciri-Ciri Media Pembelajaran
Menurut Arsyad (2010) media pembelajaran memiliki 3 ciri ciri yaitu :
1.

Ciri fiksatif, berarti memiliki arti dimana media pembelajaran dapat dilihat
kembali selain itu media pembelajaran juga memiliki kemampuan untuk,
merekam, menyimpan,dan merekonstruksi objek atau kejadian.
Contoh : video tape, powerpoint, foto, disket, CD, film, video pendek.

2.

Ciri manipulatif, adalah media pembelajaran dapat memanipulasi keadaan atau
suatu kejadian yang memakan waktu lama menjadi lebih singkat dengan
pengambilan video atau foto, media juga bisa dilihat secara berulang-ulang,
dapat di percepat ataupun di perlambat.
Contoh : video pendek, film, dan foto

3.

Ciri distributif, memiliki arti media pembelajaran memiliki kemampuan untuk
diproduksi dalam jumlah besar dan dapat disebarluaskan.
Contoh : buku, video, alat peraga.

C. Fungsi Media Pembelajaran
Media pembelajaran sebagai sarana penghatar informasi, selain itu media
pembelajaran memiliki beberapa fungsi yang sudah di kelompokan menurut Putria
(2018) yaitu :
1.

Fungsi atensi
Fungsi media pembelajaran agar peserta didik lebih tertarik dalam
pembelajaran.
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2.

Fungsi motivasi
Fungsi media pembelajaran untuk membangkitkan motivasi peserta didik
dalam belajar. Media pembelajaran yang membuat pembelajaran lebih
menarik, menghilangkan rasa bosan dan dapat membangkitkan motivasi siswa
untuk belajar lebih giat.

3.

Fungsi afeksi
Fungsi media pembelajaran dalam menggugah perasaan, emosi, penerimaan,
dan penolakan peserta didik terhadap pembelajaran.

4.

Fungsi kompensatori
Fungsi media pembelajaran membantu peserta didik yang sulit memahami
suatu materi pelajaran dengan memberikan koneks sehingga lebih mudah
mengingat kembali suatu materi pelajaran.

5.

Fungsi psikomotorik
Fungsi media pembelajaran membantu peserta didik menguasai keterampilan
atau kemampuan motorik.

D. Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran
Dalam Sudjana (1990) menjelaskan bahwa dalam pemilihan media sebaiknya
memperhatikan kriteria kriteria sebagai berikut :
1.

Ketepatan dengan tujuan pengajaran, artinya media pembelajaran dipilih
berdasarkan tujuan tertentu, seperti tujuan pembelajara.
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2.

Dukungan terhadap isi bahan pelajaran, bahan pembelajaran yang bersifat
fakta, prinsip, dan konsep sangat memerlukan media agara lebih mudah
dipahami siswa.

3.

Kemudahan memperoleh media, artinya media yang diperlukan mudah
didapatkan.

4.

Keterampilan guru dalam menggunakan media, artinya guru juga harus sudah
mengerti bagaimana cara menggunakan media tersebut sebelum digunakan
dikelas.

5.

Ketersediaan waktu menggunakan media, artinya penggunaan media juga
harus sesuai dengan waktu yang tersedia dikelas, agar lebih efisien dalam
pembelajaran.

6.

Sesuai dengan taraf berpikir siswa, atinya media pembelajaran yang digunakan
dikelas sesuai dengan kemampuan siswa dan tidak membuat siswa
kebingungan ketika menggunakan media tersebut.

E. Penggunaan Media Pembelajaran
Dalam hubungan dengan penggunaan media pembelajaran seorang guru juga
harus melihat situasi situasi sebagai berikut agar media pembelajaran dapat efisien
dan bermanfaat dengan baik (Sudjana, 1990) :
1.

Berkurangnya perhatian dan kebosanan siswa terhadap pengajaran yang
diberikan guru.

2.

Bahan pembelajaran yang sulit dipahami siswa. v

3.

Sember pembelajaran yang masih terbatas

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
12

4.

guru lelah dan cenderung kurang bersemangat memberikan pengajaran dengan
tutur kata.

F. Pengelompokan Media Pembelajaran
1.

Media berbasis manusia
Menurut Sutjipto (2011) Media berbasis manusia merupakan media tertua yang

digunakan untuk mengirimkan dan mgkomunikasikan pesan atau informasi. Salah
satu yang terkenal adalah gaya tutorial socrates. Media ini bermanfaat khususnya
bila tujuan kita adalah mengubah sikap atau ingin secara langsung terlibat dengan
pemantauan pembelajaran siswa. Misalnya media manusia dapat mengrahkan dan
mempengaruhi proses belajar melalui eksplorasi terbimbing dengan menganalisis
dari waktu kewaktu apa yang terjadi pada lingkungan belajar.
Media berbasis manusia mengajukan dua teknik yang efektif, yaitu rancangan
yang berpusat pada maslah dan bertanya ala socrates dan rancangan pembelajran
yang berpusat pada masalah dibangun berdasarkan masalah yang harus dipecahkan
oleh pelajar.
2.

Media berbasis cetakan
Materi pembelajaran berbasis cetakan yang paling umum dikenal adalah buku

teks, buku penuntun, jurnal, majalah, dan lembaran lepas. Teks bebasis cetakan
menuntut enam elemen yang perlu diperhatikan pada saat merancang yaitu
konsistensi, format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf, dan penggunaan spasi
kosong
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3.

Media berbasis Visual
Sanjaya (2012) menjelaskan bahwa Media pembelajaran berbasis visual

(image atau perumpamaan) memegang peran yang sangat penting dalam proses
belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman (misalnya melalui elaborasi
struktur dan organisasi) dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan
minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan
dunia nyata. Agar menjadi efektif, visual sebaiknya ditempatkan pada konteks yang
bermakna dan siswa harus berinteraksi dengan visual (image) itu untuk meyakinkan
terjadinya proses informasi. Berikut
4.

Media berbasis audio visual
Media pembelajaran berbasis audio-visual merupakan penggabukan media

visual dengan menggunakan suara (audio). Salah satu pekerjaan penting yang
diperlukan dalam media audio-visual adalah penulisan naskah dan storyboard yang
memerlukan persiapan yang banyak, rancangan, dan penelitian.
5.

Media berbasis computer
Dalam Sutjipto (2011) Dewasa ini komputer memiliki fungsi yang berbeda-

beda dalam bidang pendidikan dan latihan. Komputer berperan sebagai manajer
dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan nama Computer-Managed
Instruction (CMI). Ada pula peran komputer sebagai pembantu tambahan dalam
belajar; pemanfaatannya meliputi penyajian informasi isi materi pelajaran, latihan,
atau kedua-duanya. Modus ini dikenal sebagai Computer-Assisted Instruction
(CAI). CAI mendukung pembelajaran dan pelatihan akan tetapi ia bukanlah
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penyampai utama materi pelajaran. Komputer dapat menyajikan informasi dan
tahapan pembelajaran lainnya disampaikan bukan dengan media komputer.

G. Kelompok media pembelajaran sederhana
Menurut Sutjipto (2011) ada beberapa pengklasifikasian media pembelajaran
menurut para ahli. Pengklasifikasian tersebut dikelompokan berdasarkan
karakteristik dan ciri khas media pembelajaran. Media pembelajaran yang dipilih
juga harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran agar mempermudah proses
belajar peserta didik. Berikut beberapa contoh media pembelajaran dan
penjelasannya.
1.

Gambar atau foto
Media pembelajaran yang sudah sering digunakan. Gambar atau foto
merupakan media pembelajaran yang berfungsi untuk menyampaikan pesan
melalui gambar gambar yang menyangkut indera penglihatan.

2.

Sketsa
Sketsa adalah gambar sederhana yang melukiskan bagian bagian pokok tanpa
detail gambar. Sketsa merupakan gmbar atau lukisan pendahuluan yang kasar
ringan, dan hanya garis besarnya saja.

3.

Diagram
Diagram adalah gambar yang sederhana yang menggunakan garis garis dan
symbol. Diagram menggambarkan struktur dari objek secara garis besar.

4.

Poster
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Media pembelajaran visual yang diharapkan mampu mempengaruhi dan
memotivasi tingkah laku seseorang yang melihatnya.
5.

Papan flannel
Macam macam media pembelajaran papan flanel merupakan media visual yang
efektif untuk menyajikan pesan tertentu kepada sasaran tertentu pula. Papan
berlapis kain flanel ini dapat dilipat dan praktis. Gambar-gambar yang dapat
dipasang dan dilepas dengan mudah, sehingga dapat dipakai berkali-kali.

6.

Display
Display dapat dibuat sebagai media pembelajaran sederhana dengan cara
pertama, memilih gambar yang sesuai dengan mata pelajaran. Kedua, gambargambar tersebut langsung ditempelkan pada papan bulletin dengan
mengunakan paku payung.

7.

Herbarium
Herbarium merupakan koleksi atau contoh tumbuhan yang telah dikeringkan
dan diawetkan pada kertas dengan kreasi tertentu.

8.

Peta
Peta adalah gambar permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu
melalui sistem proyeksi. Peta berfungsi untuk menyajikan data suatu lokasi.

9.

Papan ular tangga
Ular tangga adalah permainan papan untuk anak-anak yang dimainkan oleh 2
orang atau lebih. Papan permainan dibagi dalam kotak-kotak kecil dan di
beberapa

kotak

digambar

sejumlah

menghubungkannya dengan kotak lain.

"tangga"

atau

"ular"

yang
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10. Puzzle
Puzzle adalah mainan menyusun gambar, gambar diacak terlebih dahulu.
Sehingga

anak

mencoba

menyusunnya

di

dalam

bingkai

dengan

menghubungkan potongan-potongan kecil sehingga menjadi gambar utuh
11. Lembar Kerja Pesrta Didik (LKPD)
LKPD merupakan salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah
dalam kegiatan belajar mengajar sehingga akan terbentuk interaksi yang efektif
antara peserta didik dengan pendidik, sehingga dapat meningkatkan aktifitas
peserta didik dalam peningkatan prestasi belajar.

H. Pengembangan media pembelajaran berbasis visual
Sebelum melakukan pengembangan media pembelajaran. Perlu diperhatikan
beberapa factor yang mendasari pemilihan media pembelajaran seperti identifikasi
gagasan, melihat kesesuaian kurikulum, menentukan tujuan pembelajaran,
mengidentifikasi karateristik siswa dan lain sebagainya. Ketika mengembangkan
media pembelajaran harus di perhatikan setiap detail yang ada pada media
pembelajaran karena hal tersebut akan menunjang keberhasilan dan kelayakan
suatu media pembelajaran untuk digunakan. Menurut Sutjipto (2011) Berikut akan
dibahas satu persatu tentang komponen yang perlu di perhatikan dalam
pengembangan media pembelajaran berbasis visual.
a.

Garis
Garis merupakan kumpulan dari beberapa titik yang memiliki kerapatan
tertentu sehingga terbentuklah garis. Garis memiliki sifat memanjangkan dan
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memiliki arah tertentu. Walaupun garis memiliki banyak bentuk namun hanya
satu sifat paling yang menonjol adalah dimensi panjangnya.
b.

Bidang
Bidang atau juga bisa disebut bentuk merupakan dimensi yang memiliki
panjang, lebar, dan tinggi. Bidang dapat terbentuk dari beberapa garis yang
saling terhubung.

c.

Tekstur
Tekstur merupakan permukaan suatu benda. Ada berbagai macam tekstur
seperti kasar, halus, licin, kusam, mengkilap, berpori dan sebagainya. Tekstur
bisa dirasakan melalui penglihatan dan rabaan.

d.

Warna
Warna adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna
(berwarna putih). Identitas suatu warna ditentukan panjang gelombang cahaya
tersebut. Warna terbagi menjadi 4 yaitu :
1) Warna primer
Warna primer menurut teori warna pigmen dari Brewster adalah warnawarna dasar. tiga warna primer adalah Merah (seperti darah), Biru (seperti
langit atau laut), Kuning (seperti kuning telur).
2) Warna sekunder
Warna yang di peroleh dari pencampuran warna dasar. Contoh warna
sekunder adalah ungu, oranye, dan hijau.
3) Warna tersier
Warna yang dihasilkan dari pencampuran 2 warna sekunder.
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4) Warna analogus
Yaitu deretan warna yang letaknya berdekatan seperti warna mera menuju
warna ungu, atau warna hijau mendekati warna kuning.
5) Warna komplementer
Warna yang bersebrangan dalam lingkaran warna seperti warna kuning
dengan ungu, merah dengan hijau, dan lain sebagainya.
e.

Gelap terang
Gelap terang merupakan akibat dari cahaya. Artinya, benda terlihat gelap jika
tidak terkena cahaya, sebaliknya benda akan terlihat terang jika terkena cahaya.
Gelap terang berfungsi untuk memberikan kesan 3 dimensi pada suatu gambar.

f.

Ruang
Ruang dalam media 3 dimensi dapat dirasakan langsung oleh pengamatnya
seperti halnya ruang tamu, ruang kelas, dan sebagainya. Dalam karya 2 dimensi
ruang mengacu pada luas bidang gambar.

g.

Komposisi
Komposisi memiliki persamaan dengan prinsip visual. didalam komposisi
dibahas tentang bagaimana mengatur, menata, atau mengorganisasikan unsur
unsur visual agar karya seni yang dibuat menjadi lebih memiliki nilai.
Komposisi adalah susunan unsur unsur yang dapat memancarkan kesan
kesatupaduan, irama, dan keseimbangan dalam suatu media.
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I.

Media pembelajaran explosion box
Explosion box merupakan sebuah kotak seperti kado yang terbuat dari kertas

yang jika di buka berisi berbagai kejutan kreatif berbagai bentuk ungkapan melalui
kreatifitas. Explosion Box ini memiliki beberapa macam, masing- masing orang
memiliki cara sendiri dalam menyalurkan kreatifitas mereka. Hal inilah yang
membuat explosion box bisa di kreasikan menjadi media pembelajaran. Explosion
box ini di variasi dengan materi materi pembelajaran dan games edukasi. Explosion
box ini terdiri dari beberapa bagian yaitu materi sistem pencernaan, games puzzle
sistem pencernaan, panduan praktikum, dan games ular tangga yang bisa dimainkan
di dalam kelompok. (Waladiyah,2018)
Media pembelajaran explosion box ini dibuat bertujuan untuk membantu siswa
memahami suatu materi pelajaran dengan cara yang lebih menyenangkan, memberi
variasi kegiatan pembelajaran agar tidak membosankan, mengajak siswa untuk
lebih banyak melakukan kegiatan lain tidak hanyak mendengarkan guru melainkan
juga mengamati, melakukan, mempresentasika, selain itu media pembelajaran
explosion box ini juga akan memperjelas makna suatu materi pelajaran dengan
visual. (Bluemel, 2012)
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J.

Materi Sistem Pencernaan
Materi sistem pencernaan merupakan materi tingkat SMP kelas VIII dengan

kompetensi dasar 3.5 Menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan
memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya
menjaga kesehatan sistem pencernaan. 4.5 menyajikan hasil penyelidikan tentang
pencernaan mekanis dan kimiawai. Pada materi sistem pencernaan ada beberapa
bagian yang dijelaskan seperti fungsi nutrisi dalam makanan, sistem pencernaan
manusia, kelaian dan penyakit sistem pencernaan, dan menjaga dan merawat organ
organ sistem pencernaan. (Irianto, 2008)
Materi sistem pencernaan dianggap sulit oleh para siswa karena banyak istilah
istilah ilmiah dan banyak hafalan sehingga siswa perlu motivasi untuk belajar lebih
giat dalam mempelajari materi sistem pencernaan. Upaya yang perlu dilakukan
adalah membuat media pembelajaran yang menyenangkan dengan explosion box
dimana siswa dapat belajar dan juga bermain, sehingga proses belajar menjadi lebih
menarik. Selain itu, media pembelajaran explosion box juga terdapat permainan
yang harus di selesaikan bersama kelompok, hal ini dapat melatih kerjasama dan
kreatifitas siswa dalam diskusi dan mengemukakan pendapat. Karena pembelajaran
dilakukan dengan bermain dapat mebantu daya ingat peserta didik untuk mengingat
sesuatu lebih lama. Sajian materi dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif
serta materi yang diwujudkan dalam serentetan ilustrasi yang menarik juga dapat
membantu siswa dalam memahami materi
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K. Penelitian yang Relevan
1. Dewi (2015) membuat penelitian pengembangan mengenai papan
permainan dengan science edutaiment pada pelajaran IPA kelas VIII dan
megambil tema tentang makanan. Penelitian ini bertujuan untuk untuk
mengembangkan dan mengetahui kelayakan papan permainan berbasis
science-edutainment

tema

makanan,

serta

mengetahui

efektivitas

penggunaan papan permainan berbasis science-edutainment terhadap
motivasi dan hasil belajar siswa. Penelitian ini juga menggunakan metode
Reseach and Development (R&D). dari hasil penelitian yang sudah di
lakukan peneliti mengahasilkan bahwa media pembelajaran papan
permainan efektif di gunakan pada proses pembelajaran tema makanan.
2. Sumarni (2013) melakukan penelitian mengenai kartu bergambar tiga
dimensi sebagai media diskusi kelompok pada pembelajaran ipa terpadu
tema kehidupan yang di lakukan di MTs Sabilurrahman Gubug. Metode
penelitian yang digunakan adalah research and development (R & D). Pada
penelitian ini, produk yang telah dikembangkan divalidasi oleh dua pakar
kemudian dilakukan pengujian skala kecil dan skala besar. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan kartu bergambar tiga dimensi
yang dikembangkan. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa
pengembangan kartu bergambar tiga dimensi sebagai media diskusi
kelompok pada pembelajaran IPA terpadu tema kehidupan telah layak
menurut penilai validator dan layak digunakan sebagai media pembelajaran
di kelas VII.
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L. Kerangka berpikir
Ilmu Pengetahuan Alam adalah salah satu mata pelajaran di tingkat SMP yang
memiliki banyak materi dan cenderung untuk di hafal. Salah satu materi pelajaran
IPA yang memiliki banyak sub bab adalah materi sistem pencernaan manusia.
Banyak instilah istilah ilmiah yang ada dalam materi sistem pencernaan. Dalam
kurikulum 2013 guru mengajarkan sistem pencernaan manusia lebih sering
menggunakan media pembelajaran berupa presentasi dengan power point (ppt) dan
video karena dianggap lebih efisien. Dalam penyampaian materi sistem pencernaan
denga ppt di anggap masih kurang membuat siswa paham karena siswa cenderung
mencatat apa saja yang terdapat dalam ppt yang di berikan guru. Tidak jarang siswa
tertinggal mencatat, bosan, tidak tertarik dan konsentrasi di kelas terpecah.
Berdasarkan analisis kebutuhan di 4 SMP di Yogyakarta tersebut peneliti
mengembangkan media pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan
dalam materi sistem pencernaan dengan metode research and development. Oleh
karena itu peneliti mengembangkan media pembelajaran berbasis explosion box.
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Berikut ini merupakan gambar bagan kerangka berpikir :
Melakukan
analisis kebutuhan
dengan observasi
dan wawancara

Pengembangan media
pembelajaran berupa
explosion box yang
sesuai dengan KI,KD
pada kurikulum

 Materi sistem pencernaan bersifat abstract
dan memiliki banyak istilah ilmiah.
 Media pembelajaran yang kurang beragam
dan di rasa membosankan.

Di butuhkan media pembelajaran
yang menyenangkan dan
mempermudah siswa dalam
memahami dan menghafal materi
sistem pencernaan manusia.





Dihasilkan media
pembelajaran explosion box
yang layak digunakan
sekolah.



Mengatasi suasana
pembelajaran yang
membosankan
Bersifat real dapat
dilihat dan dipegang
Lebih menyenangkan
dengan beberapa
permainan edukasi
Bisa melibatkan
banyak siswa

Bagan 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Rancangan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan Research and
Development. Research and Development adalah metode penelitian yang
digunakan guna menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan suatu
produk tersebut. Menurut Sugiyono (2009) menyatakan bahwa Research and
Development

merupakan

metode

penelitian

yang

digunakan

untuk

mengembangkan atau manfaat literasi produk-produk yang digunakan dalam
pendidikan dan pembelajaran. Produk akhir yang akan dihasilkan berupa media
pembelajaran berbasis explosion box pada materi sistem pencernaan.

Pada

penelitian ini peneliti menggunakan metode research and development dengan
langkah langkah sebagai berikut seperti yang sudah dijabarkan oleh Sugiyono
(2009)
Potensi dan
Masalah

Pengumpulan
data

Desain
Produk

Uji Coba
Pemakaiana

Revisi Produk

Uji Coba
Produk

Revisi
Produk Final

Produksi
Masal

Validasi
desain

Revisi
Desain

Bagan 3. 1 Langkah-langkah penggunaan metode R&D (Sugiyono,2009)
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Penelitian ini hanya dilakukan sampai pada 5 langkah pengembangan karena
waktu yang tidak memungkinkan. 5 langkah tersebut adalah :
1.

Potensi dan masalah
Penelitian dapat dilakukan karena adanya permasalahan yang terjadi. Dari

adanya masalah akan memunculkan potensi-potensi. Potensi sendiri memiliki arti
adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Untuk
melihat adanya permasalahan dan potensi peneliti melakukan analisis kebutuhan di
empat sekolah di Yogyakarta yang terdiri dari 2 sekolah negeri dan 2 sekolah
swasta. Yaitu SMP Negeri 1 Depok, SMP Negeri 4 Depok, SMP Pangudi Luhur
Yogyakarta, dan SMP joannes Bosco Yogyakarta. Latar belakang pemilihan empat
Sekolah Menengah Pertama yang dijadikan analisis kebutuhan berdasarkan :
a. SMP Negeri dan SMP Swasta
SMP Negeri dan SMP Swasta memiliki prosedur pendidikan yang
berbeda. Sekolah negeri di operasikan pemerintah hingga fasilitas dari
pemerintah. Sekolah swasta di operasikan pihak swasta dan bukan
pemerintah. Hal ini lah yang menyebabkan perbedaan baik prosedur
pembelajaran, fasilitas pembelajaran hingga bahan ajar yang
digunakan.
b. Fasilitas yang ada di masing masing sekolah
Setiap sekolah memiliki fasilitas yang berbeda beda, baik itu sudah
memadai atau belum memadai. Ada sekolah yang memiliki fasilitas
lengkap baik fasilitas gedung dan media media pembelajaran namun
ada juga sekolah yang belum memadai.
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c. Jumlah Siswa disetiap kelas
Jumlah kelas dan jumlah siswa di setiap kelas berbeda beda antar
sekolah. Ada kelas skala kecil dan ada kelas skala besar. Hal ini bisa
utnuk melihat bagaimana guru harus membagi kelompok, dan bisa
untuk melihat media pembelajaran apa yang cocok.

2.

Mengumpulkan informasi
Peneliti melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi baik masalah

potensi dan bahan untuk perencanaan produk. Untuk memperoleh informasi
peneliti mewawancarai guru biologi kelas VIII SMP. Setelah wawancara dan
mendapatkan informasi selanjutnya peneliti menggunakan informasi tersebut
sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan produk. Selain informasi yang
dilakukan dengan wawancara peneliti juga mengumpulkan beberapa jurnal
penelitian pendidikan yang digunakan sebagai penunjang dalam pembuatan produk
media pembelajaran explosion box.
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3.

Desain produk
Media pembelajaran yang akan dibuat oleh peneliti yaitu media pembelajaran

berupa explosion box. Explosion box merupakan media pembelajaran yang
berbentuk kotak berisi materi pembelajaran, permainan pembelajaran, lembar kerja
peserta didik, dan panduan praktikum. Explosion box di desain dari penggabungan
beberapa media pembelajaran yaitu puzzle, ular tangga, praktikum, dan LKPD.
4.

Validasi desain
Setelah dilakukan pembuatan produk selanjutnya adalah tahap validasi desain.

Validasi desain adalah proses penilaian produk yang sudah dibuat untuk melihat
kelayakan produk tersebut. Validasi produk bisa dilakukan dengan cara
mendatangkan beberapa ahli di bidangnya seperti ahli materi sistem pencernaan dan
ahli media pembelajaran untuk menjadi validator. Selanjutnya validator akan
memberikan

masukan-masukan

Untuk

penyempurnaan

produk

yang

dikembangkan agar lebih layak digunakan.
5.

Perbaikan design
Setelah produk divalidasi melalui diskusi dari para ahli maka akan diketahui

kelemahan kelemahan dari produk tersebut. Untuk meminimalisir kelemahan dari
produk tersebut akan diberikan masukan untuk memperbaiki desain produk.
Penelitian ini mengembangkan media pembelajaran berupa explosion box
untuk materi sistem pencernaan yang ada dalam materi biologi semester genap
kelas VIII SMP namun penelitian ini hanya dibatasi pada tahap 5 yaitu perbaikan
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desain untuk mengetahui kualitas dan kelayakan bahan ajar yang dikembangkan
dalam membantu guru mengajar materi sistem pencernaan kelas VIII SMP.

B. Subjek Penelitian dan Sampel Penelitian
Data dan analisis kebutuhan baik bahan ajar dan media pembelajaran dilakukan
dengan dengan cara wawancara terhadap guru biologi di kelas VIII SMP di SMP
Negeri 1 Depok, SMP Negeri 4 Depok, SMP Pangudi Luhur Yogyakarta, dan SMP
joannes Bosco Yogyakarta. Pilihan sekolah berdasarkan pada letak sekolah yang
masih berada di satu kota yaitu kota Yogyakarta kemudian dipilihlah dua sekolah
swasta dan dua sekolah negeri.
C. Validasi Pakar/Ahli Materi Bahan Ajar
Untuk menghasilkan produk yang layak digunakan maka perlu dilakukan
validasi. Validasi dilakukan oleh 2 pakar materi bahan ajar. 2 pakar inilah yang
akan menjadi validator yang bertugas memberikan kritik, penilaian dan saran
terhadap produk yang sudah di design oleh peneliti untuk menghasilkan produk
yang lebih layak digunakan.

D. Validasi Guru IPA Kelas VIII SMP
Dalam menentukan validator guru biologi kelas VIII SMP peneliti menunjuk
guru dari 2 sekolah yang berbeda yaitu satu sekolah swasta dan satu sekolah Negeri.
Selain itu penentuan validator guru juga dilihat apakah guru sudah berkompeten
dalam pembuatan media pembelajaran. Validasi yang dilakukan oleh guru juga
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menjadi dasar untuk memperbaiki produk media pembelajaran yang lebih layak dan
sesuai dengan kurikulum yang sudah ada.
E. Teknik Dan Instrument Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan
untuk mengetahui kebutuhan siswa dan guru dalam pengembangan media
pembelajaran berbasis explosion box sebagai media pembelajaran untuk materi
sistem pencernaan semester genap kelas VIII SMP.
Berikut ini panduan daftar pertanyaan wawancara analisis kebutuhan di sekolah:
Tabel 3. 1 Kisi Kisi Pertanyaan Wawancara Analisis Kebutuhan.
Aspek

Pertanyaan

Analisis Nomor Soal

Kebutuhan
Media pembelajaran

1, 2, 3

Media pembelajaran konvensional

9, 10, 11, 12,15, 16

Penggunaan media pembelajaran di 4, 5, 6, 7, 8
sekolah
Explosion box

13, 14, 17, 18

Materi Sistem Pencernaan

19, 20

Tabel 3. 2 Panduan Wawancara Analisis Kebutuhan.
No

Pertanyaan

1

Menurut pemahaman Ibu/Bapak apa yang dimaksud
dengan media

No

Pertanyaan

Jawaban

Jawaban
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2

Apakah dalam pembelajaran yang Ibu/Bapak kelola
selalu menggunakan media ? Media pembelajaran yang
seperti apa ?

3

Apakah perlu dalam suatu pembelajaran menggunakan
media ? jika Iya mengapa ?

4

Kecuali media PPT/Video apakah semua materi
menggunakan media ? bila iya , media apa saja ?

5

Apakah media yang digunakan dibuat sendiri atau
memakai yang sudah tersedia disekolah ?

6

Kalau merancangsendiri, apa yang menjadi dasar
pertimbangan dalam membuat media dan apakah
mengalami kesulitan ?
Bila tidak membuat sendiri, apakah media yang tersedia
disekolah sudah mencukupi ?

7

Apakah media yang Ibu/Bapak
membantu proses pembelajaran ?

8

Adakah kesulitan/hambatan yang Ibu/bapak jumpai saat
menggunakan media ketika proses pembelajaran
berlangsung

9

Apakah Ibu/Bapak pernah mendengar tentang istilah
Media konvensional

10

Menurut Ibu/Bapak apa yang digunakan dengan media
konvensional

11

Apakah
Ibu/Bapak
pernah
membuat
media
konvensional. Media konvensional apa saja yang sudah
pernah dibuat ?

gunakan

sudah
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12

Apakah Ibu/bapak sudah mengenal media konvensional
seperti, alat peraga 3d, ular tangga, tekateki silang,
estafet, bowling, tebak gambar, puzzle,monopoli, dan
domino. Pernahkah menggunakannya ?

13

Apakah bapak/ibu pernah mendengar istilah mengenai
buku bersayap, dan buku pop up ?

14

Apakah bapak/ibu guru pernah mendengar istilah
explosion box

No

Pertanyaan

15

Apa saja manfaat yang bapak/ibu peroleh selama
menggunakan media pembelajaran konvensional

16

Menurut bapak/ibu kesulitan/hambatan apa saja yang
dialami dalam mengembangkan media konvensional

17

Apakah media esplosion box menarik bagi media
pembelajaran

18

Apakah media
kembangkan

19

Bagaimana karakter materi sistem pencernaan manusia
menurut Bapak/Ibu

20.

Apakah materi sistem pencernaan perlu menggunaan
media pembelajaran.

Jawaban

media

explosion

box

perlu

di
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Tabel 3. 3 Instrument Validasi Media Pembelajaran Explosion Box oleh
Pakar Media Pembelajaran dan Guru Ipa Kelas VIII SMP
No

Aspek Yang Dinilai

Skor
1

1.
1.

Aspek Konten/Isi
Kesesuaian media dengan
KI dan KD

2.

Keakuratan

fakta

dan

konsep
3.

Keakuratan ilustrasi

4.

Menambah wawasan dan
informasi

5.

Mengembangkan
kemampuan

verbal

menumbuhkan rasa ingin
tahu siswa
6.

Mengembangkan
kemampuan

kerjasama

siswa
7.

Kesesuaian LKPD dengan
KI dan KD

2.
8.

Aspek Konten/Isi
Kesesuaian media dengan
KI dan KD

Komentar
2

3

4
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9.

Keakuratan

fakta

dan

konsep
10.

Keakuratan ilustrasi

11.

Menambah wawasan dan
informasi

12.

Mengembangkan
kemampuan

verbal

menumbuhkan rasa ingin
tahu siswa
13.

Mengembangkan
kemampuan

kerjasama

siswa
14.

Kesesuaian LKPD dengan
KI dan KD

15.

Kesesuaian ilustrasi pada
media edukasi explosion
box.

No

Aspek Yang Dinilai

Skor
1

16.

Kesesuaian soal soal yang
terdapat

dalam

media

pembelajaran explosion box
dengan KI dan KD
17.

Kecukupan jumlah soal dan
LKPD

pada

media

Komentar
2

3

4
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pembelajaran

explosion

box.
18.

Pada

permainan

tangga,

soal

ular
pada

permainan bervariasi
19.

Menumbuhkan

motivasi

belajar siswa.
Total keseluruhan aspek isi
3.
1.

Aspek Bahasa
Bahas bersifat komunikatif
dan mudah di mengerti

2.

Menciptakan

komunikasi

interaktif
3.

Ketetapan struktur kalimat

4.

Kejelasan informasi

5.

Ketepatan tata bahasa

6.

Ketepatan

penggunaan

istilah dan pernyuataan.
Total keseluruhan aspek bahasa
4.

Aspek Penyajian

1.

Berpusat pada siswa

No

Aspek Yang Dinilai

Skor
1

Komentar
2

3

4
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2.

Kelengkapan

penyajian

(media,

panduan

penggunaan,
pendahuluan,

daftar

pustaka)
3.

Kekonsistenan sistematika

4.

Pada

puzzle

dengan

lengkap
potongan

puzzle, panduan, dan
LKPD
5.

Pada permainan ular tangga
lengkap dengan panduan
permainan,
permainan,

papan
dadu,

pion,

kartu soal, dan kartu jawab
6.

Pada materi menyajikan
ilustrasi yang mendukung
pesan.

Total keseluruhan aspek penyajian
5.
1.

Aspek Tampilan
Penggunaan font jelas dan
terbaca.

2.

Kesesuaian warna

3.

Kesesuaian bentuk

4.

Kesesuaian ilustrasi

5.

Kesesuaian ukuran
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No

Aspek Yang Dinilai

Skor
1

6.

Komentar
2

3

4

Gambar kontekstual dan
dapat

menyampaikan

materi
7.

Desain tampilan explosion
box

8.

Desain

tampilan

bagian

materi
9.

Desain tampilan puzzle

10.

Desain tampilan panduan
percobaan

11.

Desain tampilan permainan
ular tangga

12.

Bahan

kertas

yang

digunakan
13.

Bahan kotak explosion box

14.

Desain bahan keseluruhan

Total keseluruhan aspek tampilan
Jumlah skor yang didapat = Total A + Total B + Total C + Total D
Rata-rata = Jumlah skor yang didapat/jumlah seluruh item
Jumlah seluruh item = 38
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Komentar umum dan saran perbaikan
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Kesimpulan
(mohon dilingkari salah satu)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
1.……………………………………………………………………………………………………………………………………
Media pembelajaran layak digunakan tanpa revisis
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2.……………………………………………………………………………………………………………………………………
Media pembelajaran layak digunakan dengan revisi sesuai saran
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3.……………………………………………………………………………………………………………………………………
Media pembelajaran tidak layakdigunakan
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Keterangan
Skor
……



Skor 1 = Sangat Kurang Baik



Skor 2 = Kurang Baik



Skor 3 = Baik



Skor 4 = Sangat Baik

F. Metode Analisis Data
Pada penelitian ini dilakukan analisis data dengan analisis data kualitatif dan
analisis data kuantitatif.
1.

Analisis data kualitatif
Analisis data kualitatif dilihat dari komentar yang di berikan dari setiap

validator baik ahli materi dan guru IPA SMP. Komentar yang sudah didapat di
analisi untuk melihat sejauh mana kelayakan dari media pembelajaran explosion
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box. Setelah melihat komentar dan saran selanjutnya adalah revisi produk sesuai
saran yang diberikan validator.
2.

Analisis data kuantitatif

Analisis kuantitatif dilakukan dengan melihat skor pada instrument validasi yang di
berikan kepada validator baik ahli media maupun guru IPA SMP. Skala penilaian
pada instrument validasi adalah 1 (sangat kurang), 2 (kurang), 3 (baik), dan 4
(sangat baik), untuk analisis data kuantitatif menggunakan skala likert.

Berikut adalah rumus untuk skala likert :
Rumus :
RS = (m-n)/ k
Keterangan
RS = Rentang skala
m = Angka tertinggi dalam pengukuran
n = Angka terendah dalam pengukuran
k = banyaknya kategori ang dibentuk
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Tabel 3. 4 Tabel Skala Likert
Kategori

Interval Skala

Sangat Baik

3,25≤x≤4

Baik

2,5≤x≤3,25

Cukup Baik

1,75≤x≤2.5

Kurang Baik

1≤x≤1,75

Hasil dari perhitungan skor masing masing validasi akan dicari rata rata skor
perolehannya kemudian dilihat data kuantitatif yang sudah di dapat lalu di konversi
dengan tabel skla likert yang sudah ada.
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BAB VI
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kebutuhan
Analisis kebutuhan merupakan tahap awal yang harus dilakukan sebelum
peneliti melakukan pengembangan media pembelajaran. Analisis kebutuhan
dilaksanakan di sekolah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Analisis kebutuhan
dilakukan agar peneliti mendapat informasi lebih mengenai metode dan media
pembelajaran apakah yang digunakan guru pada materi sistem pencernaan manusia.
Analisis kebutuhan dilakukan dengan metode wawancara dan observasi langsung
dengan guru IPA di empat sekolah berbeda yaitu SMP Negeri 1 Depok, SMP Negeri
4 Depok, SMP Pangudi Luhur Yogyakarta, dan SMP Joannes Bosco Yogyakarta.
Latar belakang pemilihan empat Sekolah Menengah Pertama yang dijadikan
analisis kebutuhan berdasarkan :
1. SMP Negeri dan SMP Swasta
SMP Negeri dan SMP Swasta memiliki prosedur pendidikan yang berbeda.
Sekolah negeri di operasikan pemerintah hingga fasilitas dari pemerintah.
Sekolah swasta di operasikan pihak swasta dan bukan pemerintah. Hal ini
lah yang menyebabkan perbedaan baik prosedur pembelajaran, fasilitas
pembelajaran hingga bahan ajar yang digunakan.
2. Fasilitas yang ada di masing masing sekolah
Setiap sekolah memiliki fasilitas yang berbeda beda, baik itu sudah
memadai atau belum memadai. Ada sekolah yang memiliki fasilitas lengkap
38
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baik fasilitas gedung dan media media pembelajaran namun ada juga
sekolah yang belum memadai.
3. Jumlah Siswa disetiap kelas
Jumlah kelas dan jumlah siswa di setiap kelas berbeda beda antar sekolah.
Ada kelas skala kecil dan ada kelas skala besar. Hal ini bisa utnuk melihat
bagaimana guru harus membagi kelompok, dan bisa untuk melihat media
pembelajaran apa yang cocok.
Pada tahap wawancara dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi
di kelas. Pada tahap observasi dilakukan untuk mengetahui media pembelajaran apa
saja yang sudah digunakan dalam pembelajaran materi sistem pencernaan.
Permasalahan tersebut terkait dengan media pembelajaran yang digunakan,
keaktifan siswa di kelas, dan tingkat keefektifan media pembelajaran yang
digunakan untuk materi sistem pencernaan manusia.
Dalam analisis kebutuhan terdapat 20 butir pertanyaan yang sudah di
kelompokan sesuai aspek, baik aspek media pembelajaran, media pembelajaran

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

konvensional, penggunaan media pembelajara dikelas, media pembelajaran explosion box, dan materi sistem pencernaan manusia.
Kebutuhan dari empat sekolah dapat dilihat pada tabel 4.1 sedangkan secara lengkap dapat dilihat pada lampiran.
Berikut ini merupakan hasil wawancara analisis kebutuhan yang dilakukan di empat sekolah.
Tabel 4. 1 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
No.

Aspek

SMP N 1 Depok

SMP N 4 Depok

SMP Pangudi

SMP Joannes Bosco Yogyakarta

Luhur Yogyakarta
1. Media

Media pembelajaran

Media pembelajaran

Media pembelajaran

Media pembelajaran adalah alat

adalah alat yang

merupakan sarana

bantu selama proses pembelajaran

yang digunakan saat

digunakan ketika

prasarana dalam

berlangsung

pembelajaran.

pembelajaran

kegiatan

berlangsung.

pembelajaran.

Media pembelajaran

Media pembelajaran

Media pembelajaran pada jaman

pembelajaran konvensional merupakan

konvensional masih

konvensional

dulu.

konvensional media pembelajaran

dirasa asing oleh

merupakan

guru ipa.

pembelajaran

pembelajaran merupakan alat bantu

2. Media

Media pembelajaran

tradisional

sederhana
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3. Penggunaan

Selama pembelajaran

Untuk mengajarkan

Media pembelajaran

Media pembelajaran yang sering

media pembelajaran yang

materi sistem

yang pernah

digunakan dikelas adalah power

pembelajaran sudah pernah digunakan

pencernaan lebih

digunakan adalah

point dan video

dikelas

menggunakan media

kartu games, ular

pembelajaran berupa

tangga dan video.

media

adalah alat peraga torso

alat peraga 3 dimensi
4. Media

Masih belum pernah

Sudah pernah

Belum pernah

Belum pernah mendengar

pembelajaran mendengar istilah

mendengar istilah

mendengar istilah

sebelumnya, explosion box

explosion

explosion box. Namun

explosion box namun explosion box.

merupakan media pembelajaran

box

explosion box dianggap

tidak untuk ranah

Explosion juga

yang menarik

sebagai media

pembelajaran.

dianggap media

pembelajaran yang

Explosion box juga

pembelajaran yang

menarik.

dirasa menarik jika

menarik.

dgunakan sebagai
media pembelajaran.
5. Materi

Materi sistem pencernaan

Materi sistem

Materi sistem

Materi sistem pencernaan susah

sistem

manusia merupakan

pencernaan terdapat

pencernaan tidak

untuk dipahami alangkah lebih

pencernaan

materi yang rumit oleh

banyak istilah istilah

mudah untuk dihafal

manusia

karena itu sangat di

ilmiah yang sulit

dan membosankan.
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perlukan media

dipahami. Media

Oleh karena

mudah menggunakan video

pembelajaran.

pembelajaran yang

diperlukan media

pembelajaran.

dapat mempermudah

pembelajaran yang

siswa memahami

dapat

materi sistem

membangkitkan

pencernaan sangat

semangat siswa

diperlukan.

dalam belajar
mengenai sistem
pencernaan.
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Menurut guru IPA kelas VIII di SMP 1 Depok media pembelajaran
merupakan alat yang digunakan untuk mengajar. Media pembelajaran yang selama
ini digunakan guru adalah power point, video dan praktikum, selain itu guru juga
menggunakan alat peraga sebagai media pembelajaran. Guru tidak membuat sendiri
media pembelajaran karena media pembelajaran yang tersedia di sekolah sudah
memadai.
Menurut guru IPA menggunakan media pembelajaran sangat membantu
peserta didik agar tidak bosan. Namun dalam proses pembuatan media
pembelajaran dibutuhkan waktu dan kreativitas yang lebih. Hal inilah yang
membuat guru tidak menggunakan media pembelajaran yang lain selain powerpoint
dan video karena keterbatasan waktu dan keterbatasan tuntutan guru untuk
mengejar materi pelajaran.
Materi sistem pencernaan manusia merupakan materi yang rumit karena
memiliki banyak sebab yang harus dipahami dan bahkan dihafal oleh peserta didik
. Oleh karena itu sangat diperlukan media pembelajaran yang mempermudah
peserta didik memahami materi. Selama ini guru mengajarkan materi sistem
pencernaan manusia menggunakan alat peraga torso dan video. Pengembangan
media pembelajaran explosion box sangat menarik karena memiliki banyak variasi
permainan yang tidak mudah membuat siswa bosan.
Menurut guru IPA kelas VIII SMP Negeri 4 Depok media pembelajaran
merupakan alat yang membantu dalam pembelajaran. Media pembelajaran yang
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diketahui guru adalah media power point, video alat peraga 3D. Media
pembelajaran yang digunakan selama ini sudah sangat membantu proses
pembelajaran. Guru menjelaskan bahwa media pembelajaran yang terdapat di
sekolah masih sangat kurang, oleh sebab itu guru lebih sering menggunakan power
point dan video.
Selain media pembelajaran power point dan media video guru belum pernah
menggunakan media konvensional yang lain dikarenakan keterbatasan informasi
mengenai

media

media

pembelajaran

konvensional.

Selain

itu

karena

perkembangan zaman guru mencari media pembelajaran yang lebih mudah.
Walaupun keterbatasan informasi mengenai media pembelajaran konvensional
guru pernah mendengar istilah mengenai media konvensional seperti alat peraga
3D, ular tangga, tebak gambar, puzzle dan teka-teki silang.
Guru menjelaskan bahwa materi sistem pencernaan manusia merupakan
materi yang sulit karena terdapat banyak istilah-istilah ilmiah yang sulit dipahami
karena itu media pembelajaran explosion box cukup menarik untuk materi sistem
pencernaan manusia.
Menurut guru IPA SMP Pangudi Luhur Yogyakarta media pembelajaran
merupakan sarana prasarana dalam kegiatan pembelajaran. Berbagai macam media
pembelajaran yang sudah digunakan guru selama melaksanakan pembelajaran
seperti alat peraga, gambar, video, kartu, games, alat peraga dan TTS. Media
pembelajaran yang digunakan sudah tersedia di sekolah. Walaupun media
pembelajaran sudah membantu dalam kegiatan pembelajaran Masih ada beberapa
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hambatan yang dialami guru seperti ketepatan media yang belum sesuai dengan
materi pembelajaran yang sedang diajarkan.
Selebihnya guru lebih sering menggunakan media pembelajaran seperti power point
dan video karena dirasa lebih efisien waktu untuk mengajar materi pembelajaran.
Ada beberapa media pembelajaran konvensional yang masih digunakan sampai saat
ini seperti alat peraga 3D, bagan dan gambar.
Materi sistem pencernaan merupakan materi yang tidak mudah untuk
dihafal dan dirasa membosankan. Karena itu diperlukan media pembelajaran yang
dapat membangkitkan semangat siswa dalam belajar mengenai sistem pencernaan.
Media pembelajaran dengan permainan seperti media pembelajaran explosion box
merupakan media pembelajaran yang menarik karena akan membangkitkan
semangat siswa.
Menurut guru IPA kelas 8 SMP Joannes Bosco media pembelajaran adalah
alat bantu selama proses pembelajaran berlangsung. Media pembelajaran yang
sering digunakan di kelas adalah media pembelajaran power point dan video. Selain
itu guru lebih sering mengajak siswa untuk observasi alam secara langsung dengan
mengadakan pembelajaran diluar kelas. Guru juga pernah menggunakan permainan
TTS di depan kelas yang di kerjakan bersama sama.
Karena keterbatasannya waktu untuk mengejar materi pembelajaran guru tidak
menggunakan media pembelajaran konvensional seperti kartu, games, TTS, puzzle
dan lain sebagainya. Guru lebih sering menggunakan media pembelajaran yang
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sudah tersedia di sekolah. Media pembelajaran sudah sangat membantu dalam
proses pembelajaran.
Materi sistem pencernaan merupakan materi yang susah untuk dipahami
dikarenakan banyak istilah-istilah seperti nama-nama enzim yang akan
membingungkan siswa. Media pembelajaran explosion box sangat menarik karena
adanya beberapa permainanan yang bisa mengatasi kebosanan siswa dikelas.
Merangkum dari keempat guru yang sudah diwawancarai menjelaskan bahwa
ada beberapa kendala yang dialami selama kegiatan pembelajaran dikelas seperti,
siswa mudah bosan, dan cenderung tidak memperhatikan guru didepan. Siswa lebih
sering mencatat semua materi yang disampaikan pada powerpoint dan ada siswa
yang tertinggal ketika mencatat materi yang diberikan. media pembelajaran power
point tidak selalu membantu selama kegiatan pebelajaran, dibutuhkan media
pembelajaran pendamping yang bisa membantu untuk meningkatkan kembali
motivasi belajar siswa, agar siswa lebih semangat. Media pembelajaran explosion
box bisa membantu kendala guru disekolah. Sebagai contoh ada bagian pada
explosion box yang berisi permainan puzzle, dan ular tangga bagian ini bisa
membantu menghilangkan kebosanan siswa.

B. Deskripsi Produk Awal
Dalam mengembangkan produk berupa media pembelajaran explosion box,
maka peneliti mengikuti langkah-langkah penelitian dan pengembangan. Langkah
awal yang dilakukan peneliti adalah menentukan materi IPA SMP kelas 8 semester
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genap sesuai dengan hasil observasi dan wawancara analisis kebutuhan pada
masing-masing sekolah. Peneliti kemudian membuat indikator pencapaian
kompetensi dan tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi
dasar yang telah ditentukan kemudian peneliti membuat Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) yang dilengkapi dengan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dan instrumen penilaian untuk
menilai sikap dan keterampilan peserta didik. Langkah selanjutnya dilakukan oleh
peneliti yaitu merancang media pembelajaran sesuai dengan konsep yang telah
dibuat sebelumnya.
Saat merancang media pembelajaran tersebut peneliti juga mengacu pada RPP
yang telah dibuat agar tercapai proses pembelajaran yang baik. Media pembelajaran
yang dikembangkan yaitu berupa media pembelajaran explosion box. Sebagai
langkah awal dalam melakukan pengembangan media pembelajaran peneliti
membuat kerangka media pembelajaran. Dalam membuat kerangka media
pembelajaran explosion box peneliti harus mempersiapkan materi dan ide
permainan. Selain itu peneliti juga harus menetapkan beberapa komponen seperti
kompetensi dasar, estimasi waktu, dan sumber pustaka untuk mencapai tujuan
sesuai dengan RPP yang telah dibuat sebelumnya.
Selanjutnya peneliti juga membuat tugas soal dan praktikum untuk diselesaikan
oleh peserta didik. Setelah membuat kerangka media pembelajaran peneliti
kemudian merancang permainan materi praktikum dan ilustrasi yang akan
ditampilkan pada media pembelajaran explosion box.

Media pembelajaran

explosion box tersusun dari kotak, buku panduan, panduan praktikum materi nutrisi
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makanan, permainan puzzle, materi organ sistem pencernaan manusia, permainan
“apakah aku ?” dan permainan ular tangga.
1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Rencana

Pelaksanaan

Pembelajaran

(RPP)

adalah

rencana

yang

menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai
satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan dijabarkan dalam
silabus. Lingkup Rencana Pelaksanaan Pembelajaran paling luas mencakup 1
(satu) kompetensi dasar yang terdiri atas 1 (satu) indikator atau beberapa
indikator untuk 1 (satu) kali pertemuan atau lebih. Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, materi ajar,
metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. RPP terdiri dari
beberapa komponen yaitu :
1.

Identitas mata pelajaran (satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, semester,
jumlah pertemuan, alokasi waktu)

2.

Standar kompetensi

3.

Kompetensi dasar

4.

Indikator pencapaian kompetensi

5.

Tujuan pembelajaran

6.

Materi ajar

7.

Sumber belajar

8.

Alokasi waktu

9.

Model/pendekatan/metode pembelajaran
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10. Kegiatan pembelajaran (Pendahuluan, Inti, Penutup)
11. Penilaian hasil belajar
12. Media pembelajaran
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dibuat untuk materi sistem
pencernaan manusia kelas VIII SMP dengan alokasi waktu yang ditetapkan yaitu
3JP ( 3x45 menit). Rencana Pelaksanaan Pembelejaran yang dibuat oleh peneliti
dapat meningkatkan keaktifan siswa karena di lengkapi dengan kegiatan
kegiatan permainan dalam pembelajaran. Selain itu RPP juga dilengkapi dengan
Lembar Kerja Peserta Didik yang memuat soal soal untuk dikerjakan siswa.
Instrumen peneliaian juga dibuat untuk mengukur dan manila ketercapaian
semua aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
2. Media Pembelajaran
Dalam penelitian ini media pembelajaran yang akan dikembangkan oleh
peneliti yaitu media pembelajaran explosion box untuk materi sistem pencernaan
manusia kelas VIII SMP. Media pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan
RPP yang telah dibuat. Media pembelajaran explosion box ini berbentuk kotak
3 dimensi yang berukuran 25cm x 25cm, dimana didalam kotak tersebut terdapat
4 bagian besar yaitu panduan praktikum, permainan puzzle, materi, dan
permainan ulartangga.
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Gambar 4. 1 Produk awal media pembelajaran explosion box
a. Panduan Praktikum
Pada bagian panduan praktikum bertujuan untuk membantu siswa
dalam mempersiapkan kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum yang akan
dilakukan siswa adalah uji nutrisi makanan. Kelengkapan bagian panduan
praktikum ada tujuan praktikum, alat dan bahan, cara kerja, dan materi
mengenai nutrisi makanan.

Gambar 4. 2 Bentuk bagian panduan praktikum uji makanan
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b. Permainan puzzle
Terdapat satu sisi bagian berupa permainan puzzle. Pada permainan
puzzle siswa diajak untuk menyusun potongan puzzle yang akan
membentuk gambar organ organ sistem pencernaan manusia. Kelengkapan
permainan puzzle adalah papan puzzle, LKPD, dan amplop yang berisi
potongan puzzle.

Gambar 4. 3 Bagian pemainan puzzle
c. Materi sistem pencernaan manusia
Bagian materi sistem pencernaan manusia, pada bagian ini hanya
terdapat materi mengenai sistem pencernaan manusia yang dijelaskan dari
setiap organ sistem pencernaan manusia. Selain itu terdapat juga materi
mengenai gangguan sistem pencernaan manusia.
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Gambar 4. 4 Bagian materi sistem pencernaan manusia

d. Permainan ular tangga
Pada bagian terakhir sebagai sarana evaluasi atau latihan terdapat
permainan ulartangga. Pada permainan ulartangga kali ini sedikit berbeda
karena pada setiap nomor siswa akan mendapatkan pertanyaan yang harus
dijawab. Kelengkapan bagian ular tangga adalah peraturan permainan papan
ular tangga, dadu, bidak, kartu soal, dan kunci jawaban.
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Gambar 4. 5 Bagian permainan ular tangga
Selain itu explosion box juga dilengkapi dengan buku panduan penggunaan.
Pada buku panduan berisi daftar isi pendahuluan panduan penggunaan LKPD dan
daftar pustaka. LKPD pada buku panduan terdiri 4 bagian kegiatan, yaitu 1
mengenai praktikum uji kandungan makanan, 2 menyebutkan organ organ yang
terdapat pada sistem pencernaan manusia, 3 menjelaskan proses pencernaan
manusia baik kimiawi dan mekanik 4 mengenai gangguan sistem pencernaan
manusia.
Bagian media pembelajaran yang pertama adalah panduan praktikum dan materi
mengenai nutrisi makanan. Kegiatan belajar yang akan dilakukan peserta didik pada
bagian ini adalah praktikum uji kandungan nutrisi dalam makanan. Panduan
praktikun sudah tertera lengkap dengan tujuan, alat dan bahan, cara kerja, dan
materi untuk membantu mengerjakan pembahasan. Selanjutnya ada permainan
puzzle organ sistem pencernaan manusia yang harus diselesaikan didalam
kelompok dengan waktu yang ditentukan guru.
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Kemudian pada bagian selanjutnya terdapat materi mengenai organ sistem
pencernaan dan gangguan sistem pencernaan serta permainan "apakah aku" . Untuk
mengevaluasi sejauh mana peserta didik menguasai pelajaran sistem pencernaan
manusia terdapat permain ular tangga dengan pertanyaan perntanyaan mengenai
organ sistem pencernaan manusia.
Dengan demikian adanya media pembelajaran explosion box ini akan membantu
siswa dalam memahami materi sistem pencernaan manusia serta meningkatkan
antusias siswa dalam belajar

C. Kelebihan dan Kekurang dari Media Pembelajaran Explosion Box
Dengan Media Pembelajaran Power Point
Dari hasil analisis kebutuhan yang sudah dilakukan di beberapa sekolah
mengahasilkan bahwa media pembelajaran yang digunakan guru selama
mengajarkan materi sistem pencernaan ada berbagai macam. Namun media
pembelajaran yang paling sering digunakan disekolah adalah media pembelajaran
power point. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran
explosion box dan media pembelajaran power point :
1. Kelebihan media pembelajaran explosion box
a. Membuat siswa menjadi lebih aktif karena adanya kegiatan
permainan
b. Membantu siswa dengan berbagai gaya belajar.
c. Bisa digunakan kapanpun tanpa listrik.
d. Melibatkan langsung siswa untuk belajar dan bermain.
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e. Tidak membosankan
f. Hasil belajar akan lebih baik karena siswa terlibat langsung.
g. Bahan pembuat media murah dan mudah didapat.
2. Kelebihan media pembelajaran power point
a. Media power point mudah untuk dibuat dan efisien waktu
b. Media power point lebih modern.
c. Mempermudah guru menyampaikan materi.
3. Kekurangan media pembelajaran explosion box
a. Memiliki jangka waktu penggunaan.
b. Pembuatan media sedikit rumit.
c. Kurang efisien waktu.
4. Kekurangan media pembelajaran power point
a. Siswa menjadi pasif karena hanya melihat guru dan power point.
b. Tidak semua sekolah memadai untuk menggunakan power point.
c. Tidak bisa digunakan ketika tidak ada listrik.
d. Siswa menjadi cepat bosan.
e. Harga alat pendukung lebih mahal.
f. Ketergantungan arus listrik sangat tinggi.

D. Data Hasil Validasi Produk
1.

Data Hasil Validasi Oleh Ahli Materi dan Ahli Media Pembelajaran
Materi IPA
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Produk yang telah dikembangkan oleh peneliti adalah media
pembelajaran explosion box yang kemudia divalidasi oleh ahli materi,
ahli media, dan dua guru IPA kelas VIII SMP. Tujuan dilakukan validasi
adalah untuk mengetahui kualitas dan kelayakan media pembelajaran.
Validasi dilakukan dengan Bapak D.S sebagi ahli media dan Ibu Y.M.L.F
sebagai ahli materi. Validasi dilakukan pada 30 Juli 2019 dan 5 Agustus
2019 bertempat di Kampus III Universitas Sanata Dharma. Ada beberapa
aspek yang dinilai oleh ahli media dan ahli materi yaitu :
a. Aspek konten/Isi
b. Aspek bahasa
c. Aspek penyajian
d. Aspek tampilan
Dari hasil validasi dengan ahli media yang sudah dilakukan pada
tanggal 30 Juli 2019 bersama dengan Bapak D.S yang bertempat di
Kampus III Universitas Sanata Dharma menunjukan skor rata-rata 3,60
dengan kriteria “Sangat Baik”
Berdasarkan hasil validasi yang sudah dilakukan maka di peroleh
skor pada masing masing aspek sebagai berikut :
a.

Total skor aspek konten/Isi yaitu 37

b.

Total skor aspek bahasa yaitu 21

c.

Total skor aspek penyajian yaitu 23

d.

Total skor aspek tampilan yaitu 56
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Total jumlah skor yang diperoleh dari seluruh aspek yaitu 137 untuk
mendapatkan rerata maka digunakan rumus yang tellah dijabarkan pada
BAB III. Dari hasil yang perhitungan menggunakan rumus tersebut maka
diperoleh hasil rerata yaitu 3,60 dengan kriteria “Sangat Baik”
Dari hasil validasi dengan ahli materi yang sudah dilakukan pada
tanggal 5 Agustus 2019 bersama dengan Ibu Y.M.L.F yang bertempat di
Kampus III Universitas Sanata Dharma menunjukan skor rata-rata 3,28
dengan kriteria “Sangat Baik”.
Berdasarkan hasil validasi yang sudah dilakukan maka di peroleh
skor pada masing masing aspek sebagai berikut :
a.

Total skor aspek konten/Isi yaitu 38

b.

Total skor aspek bahasa yaitu 20

c.

Total skor aspek penyajian yaitu 22

d.

Total skor aspek tampilan yaitu 45

Total jumlah skor yang diperoleh dari seluruh aspek yaitu 125 untuk
mendapatkan rerata maka digunakan rumus yang tellah dijabarkan pada
bab III. Dari hasil yang perhitungan menggunakan rumus tersebut maka
diperoleh hasil rerata yaitu 3,28 dengan kriteria “Sangat Baik”
Rekapitulasi keseluruhan data validasi oleh pakar bahan ajar dapat dilihat
pada tabel berikut :
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Tabel 4. 2 Rekapitulasi data validasi oleh pakar media pembelajaran
Hasil Perolehan Skor
Aspek yang di nilai

Validator

Validator
Rata-rata

2.

(D.S)

(Y.M.L.F)

Konten/Isi

37

38

37,5

Bahasa

21

20

20,5

Penyajian

23

22

22,5

Tampilan

56

45

50,5

Total Skor Keseluruhan

137

125

131

Jumlah Seluruh Item

38

38

38

Rerata= Σ

3,61

3,29

3,45

Kriterian

Sangat Baik

Sangat

Sangat

Baik

Baik

Data Hasil Validasi Guru IPA Kelas VIII SMP
Guru yang menjadi validator dalam penelitian ini yaitu Ibu H.B.A
dan Bapak I.S. Produk media pembelajaran explosion box di validasi
sebanyak satu kali pada tanggal 1 Agustus 2019 bertempat di SMP
Negeri 4 Depok dan pada tanggal 2 Agustus 2019 bertempat di SMP
Pangudi Luhur Yogyakarta. Ada beberapa aspek yang dinilai oleh guru
IPA kelas VIII SMP yaitu :
e. Aspek konten/Isi
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f. Aspek bahasa
g. Aspek penyajian
h. Aspek tampilan
Berdasarkan hasil validasi yang sudah dilakukan pada tanggal 1
Agustus 2019 bersama dengan Ibu H.B.A yang bertempat di SMP Negeri
4 Depok menunjukan skor rata-rata 3,07 yaitu dengan kriteria “Baik” .
Berdasarkan hasil validasi yang sudah dilakukan maka di peroleh
skor pada masing masing aspek sebagai berikut :
e.

Total skor aspek konten/Isi yaitu 35

f.

Total skor aspek bahasa yaitu 19

g.

Total skor aspek penyajian yaitu 19

h.

Total skor aspek tampilan yaitu 44

Total jumlah skor yang diperoleh dari seluruh aspek yaitu 117 untuk
mendapatkan rerata maka digunakan rumus yang tellah dijabarkan pada
bab III. Dari hasil yang perhitungan menggunakan rumus tersebut maka
diperoleh hasil rerata yaitu 3,08 dengan kriteria “Baik”
Pada validasi kedua dengan Bapak I.S pada tanggal 2 Agustus 2019
yang bertempat di SMP Pangudi Luhur Yogyakarata menunjukan skor
rerata 3,68 dengan kriteria “Sangat Baik”.
Berdasarkan hasil validasi kedua yang sudah dilakukan maka di
peroleh skor pada masing masing aspek sebagai berikut :
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a. Total skor aspek konten/Isi yaitu 39
b. Total skor aspek bahasa yaitu 23
c. Total skor aspek penyajian yaitu 24
d. Total skor aspek tampilan yaitu 54
Total jumlah skor yang diperoleh dari seluruh aspek yaitu 140 untuk
mendapatkan rerata maka digunakan rumus yang telah dijabarkan pada
bab III. Dari hasil yang perhitungan menggunakan rumus tersebut maka
diperoleh hasil rerata yaitu 3,68 dengan kriteria “Sangat Baik
Tabel 4. 3 Rekapitulasi data validasi oleh Guru IPA SMP
Hasil Perolehan Skor
Aspek yang

Validator

Validator

(H.B.A)

(I.S)

Konten/Isi

35

39

37

Bahasa

19

23

21

Penyajian

19

24

21,5

Tampilan

44

54

49

117

140

128,5

38

38

38

Rerata= Σ

3,08

3,68

3,38

Kriterian

Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

di nilai

Total

Skor

Keseluruhan

Rata-rata

Jumlah
Seluruh
Item
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Berdasarkan dari tabel diatas, menunjukan keseluruhan hasil
validasi media pembelajaran explosion box materi sistem pencernaan
manusia untuk kelas VIII SMP menurut dua guru ipa terpadu didapat
kriteria “Sangat Baik”.
Setelah media pembelajaran explosion box sudah divaldasi oleh dua
pakar dan dua guru ipa terpadu kelas viii smp maka didapat hasil yang
menunjukan bahwa produk berupa media pembelajaran explosion box
untuk materi sistem pencernaan manusia termasuk pada kriteria “Sangat
Baik” dengan perolehan skor seluruhnya sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Rekapitulasi data validasi oleh pakar media pembelajaran
No Validator
1
Pakar Media
2
Pakar Media
3
Guru IPA SMP N 4 Depok
4
Guru IPA SMP Pangudi Luhur
Jumlah Skor
Rerata= Σ/Σ Validator
Kriteria

Skor Validasi
3,61
3,29
3,08
3,68
13,66
3,415
Sangat Baik

E. Produk Akhir
Produk akhir dalam penilitian ini yaitu media pembelajaran explosion box.
Hasil perbaikan oleh validator yaitu dua pakar media pembelajaran dan 2 Guru IPA
SMP kelas VIII. Berikut adalah komentar dan saran perbaikan masing-masing
pakar media pembelajaran yang dijabarkan dalam tabel.
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Tabel 4. 5 Komentar Pakar Media Pembelajaran Dan Revisi (Bapak D.S)
No

Komentar

Revisi

Aspek Konten/Isi
1.

Materi yang di bahas masih Menambah materi pembelajaran
belum lengkap

7.

dengan presentasi LKPD

LKPD masih kurang dan belum Menambah

LKPD

mengenai

mencakup seluruh materi sistem gangguan sistem pencernaan.
pencernaan
9.

Perlu ditambah soal lagi

Soal pada ular tangga sudah
disesuaikan dengan jumlah kotak
ular tangga.

10.

Perlu ditambah LKPD materi Menambah
gangguan sistem pencernaan

LKPD

mengenai

gangguan sistem pencernaan

Aspek Bahasa
1.

4.

Bahasa pada perintah permainan Memperbaiki tata bahasa pada
yang instruktif bagi pemain.

perintah permainan.

Perintah games diperjelas

Memperbaiki

bahasa

pada

petunjuk permainan.
Komentar dan Saran Perbaikan


Menambah permainan mengenai 
gangguan sistem pencernaan.



LKPD mengenai gangguan sistem 
pencernaan belum ada.
Bahasa dalam petunjuk permainan 
dibuat
lebih
mudah
dan
komunikatif.
Box bisa diberi karet atau
semacam alat bantu untuk





Menambah
permainan
“Apakah aku ?” materi
gangguan sistem pencernaan
Menambah LKPD mengenai
gangguan sistem pencernaan.
Mengganti beberapa kalimat
pada aturan permainan.
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menutup agar tidak kesusahan 
dalam menutup box.

Box diberi perekat untuk
mempermudah
penutupan
box.

Media pembelajaran explosion box yang elah divalidasi oleh pakar media
pembelajaran yang kedua adalah Ibu Y.M.L.F. direvisi sesuai komentar dan
saran perbaikan. Berikut adalah komentar dan saran perbaikan.
Tabel 4. 6 Komentar Pakar Media Pembelajaran Dan Revisi
(Ibu Y.M.L.F)
No

Komentar

Revisi

Aspek Konten/Isi
6

Masih belum mengembangkan Menambah
kemampuan kerjasama

permainan

mengembangkan

yang

kemampuan

kerjasama
Aspek Penyajian
4.

Potongan puzzle terlalu rumit

Menyederhanakan

potongan

puzzle.
Aspek Tampilan
1.

Ada font yang terlalu kecil yaitu Memperbaiki ukuran font yang
font berukuran 20

terlalu kecil. Mengubah ukuran
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font menjadi 28 dan membagi 2
bagian penjelasan.
13.

Materi dapat pakai yang lebih Mengganti kertas yang lebih tebal.
awet

Komentar dan Saran Perbaikan
 Ditambah permainan mengenai  Menambah
gangguan

sistem

pencernaaan

manusia.

“Apakah

permainan
aku

?”

materi

gangguan sistem pencernaan

 Potongan

puzzle

dibuat

lebih  Menyederhanakan

sederhana tidak terlalu rumit.

puzzle agar tidak terlalu sulit

 Pada penjelasan gangguan sistem  Pada
pencernaan

manusia

potongan

font

diperbesar.

penjelasan

gangguan

sistem pencernaan dibagi 2
agar font menjadi lebih besar.

 Penataan penjelasan materi dibuat  Memperbaiki penataan materi
seperti

buku

membingungkan.

agar

tidak

disusun seperti buku agar lebih
mudah

 Material bahan explosion box bisa  Material box dibuat lebih
cari yang lebih awet

tebal.

Selanjutnya hasil perbaikan oleh dua guru IPA SMP kelas VIII. Berikut adalah
komentar dan saran perbaikan masing-masing pakar media pembelajaran yang
dijabarkan dalam tabel.
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Tabel 4. 7 Komentar Pakar Media Pembelajaran Dan Revisi (Ibu H.B.A)
No

Komentar

Revisi

Aspek Konten/Isi
1.

Materi yang di bahas masih Materi hanya mengambil beberapa
belum lengkap

karena siswa juga bisa belajar dari
permainan, dan sumber belajar
yang lain

7.

Kurang LKPD materi gangguan Menambahkan LKPD mengenai
sistem pencernaan manusia

9.

Perlu ditambah soal lagi, bisa Mengganti beberapa soal dengan
dari buku BSNP SMP

10.

gangguan sistem pencernaan.

melihat buku BNSP

Perlu ditambah LKPD materi Menambahkan LKPD mengenai
gangguan sistem pencernaan

gangguan sistem pencernaan.

Aspek Bahasa
3.

Perlu ditinjau kembali

Memperbaiki tulisan dan kalimat
agar lebih sesuai

Aspek Penyajian
4.

Pada puzzle bisa ditambah soal

Soal sudah di berikan pada LKPD.
Penyusunan puzzle hanya untuk
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mengalihkan

kebosanan

siswa

dikelas.

Komentar dan Saran Perbaikan
 Ditambah
LKPD
mengenai
gangguan sistem pencernaan
manusia.
 Soal soal untuk ular tangga bisa
dilihat dari buku BSNP SMP

 Menambah LKPD mengenai
gangguan sistem pencernaan.
 Mengganti

beberapa

soal

sesuai dengan buku BSNP

Media pembelajaran explosion box yang telah divalidasi oleh pakar media
pembelajaran yang selanjutnya adalah Bapak I.S. Direvisi sesuai komentar dan
saran perbaikan. Berikut adalah komentar dan saran perbaikan

Tabel 4. 8 Komentar Pakar Media Pembelajaran Dan Revisi (Bapak I.S.)
No

Komentar

Revisi

Aspek Konten/Isi
7

Perlu ditambah IPK pada LKPD

Aspek Penyajian

Menambahkan IPK pada LKPD
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4

Puzzle bisa diganti 1 sistem Puzzle tetap satu persatu organ
pencernaan manusia

karena dibagi untuk beberapa
kelompok.

Komentar dan Saran Perbaikan
 Pada LKPD ditambah IPK.
 Puzzle bisa dibuat satu sistem
pencernaan manusia utuh.

 Menambahkan

IPK

pada

LKPD
 Puzzle tetap satu persatu
organ karena dibagi untuk
beberapa kelompok.
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Berikut ini merupakan gambaran produk awal dan akhir explosion box
Tabel 4. 9 Desain produk awal dan produk akhir media pembelajaran explosion box
Nama
Cover Box

Produk Awal

Produk Akhir

Keterangan
Produk awal : Cover berisi judul,
nama pembuat, dan dosen nama
dosen pembimbing
Produk

akhir

:

Tidak

ada

perubahan

Tampilan box

Produk awal : permukaan bawah

luar

menggunakan kertas tipis.
Produk akhir : permukaan bawah
menggunakan kertas yang lebih
tebal.
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Nama

Produk Awal

Produk Akhir

Keterangan

Bantuan

Produk

awal

:

Belum

penutup box

menggunakan bantuan penutup box
Produk akhir : Menambah perekat
sebagai alat bantu untuk menutup
box.

Potongan

Produk awal : puzzle terla kecil dan

puzzle

berbentuk segitiga yang rumit
Produk akhir : potongan puzzle
lebih sederhana.

69

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Nama

Produk Awal

Produk Akhir

Keterangan

Materi organ

Produk awal : urutan bagian materi

sistem

diberi variasi kanan kiri.

pencernaan

Produk akhir : urutan bagian
materi dibuat seperti buku

Font

Produk
gangguan

awal

:

sistem

pada

materi

pencernaan

manusia font terlalu kecil
Produk akhir : font di perbesar
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Nama

Produk Awal

Produk Akhir

Keterangan

Lembar Kerja

Produk awal : belum ada LKPD

Peserta Didik

mengenai

gangguan

sistem

pencernaan
Produk akhir : menambahkan
LKPD mengenai gangguan sistem
pencernaan manusia.

Lembar Kerja

Produk awal : LKPD terdiri dari 3

Peserta Didik

kegiatan.
Produk akhir : Menambahkan satu
LKPD pada materi gangguan sistem
pencernaan manusia.
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Nama

Produk Awal

Produk Akhir

Keterangan

Daftar

Produk awal : daftar pustaka hanya

Pustaka

ada satu dari buku erlangga
Produk akhir : menambahkan
daftar pustaka dari buku BSNP

Soal soal ular

Produk awal : beberapa soal masih

tangga

ambigu dan sulit dipahami
Produk akhir : mengganti soal soal
yang mudah dipahami.
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Nama

Produk Awal

Produk Akhir

Keterangan

Permainan

Produk

“Apakah aku

permainan “apakah aku ?”

?”

Produk
permainan

awal

akhir

:

belum

ada

:

ditambah

mengenai

gangguan

sistem pencernaan manusia yaitu
“apakah aku ?”

F. Kajian Produk Akhir dan Pembahasan
Dalam penelitian ini menghasilkan produk akhir berupa media pembelajaran explosion box yang telah divalidasi oleh dua
pakar media pembelajaran dan dua guru IPA SMP kelas VIII . Masing masing validator memberikan komentar dan saran
permbaikan untuk dilakukan perbaikan agar produk lebih sempurna sebelum digunakan untuk mrngajar di kelas. Dari hasil
validasi, komentar dan saran perbaikan , peneliti kemudian melakukan revisi produk awal untuk menghasilkan produk akhir media
pembelajaran explosion box untuk materi sistem pencernaan manusia kelas VIII SMP yang lebih baik dan layak digunakan.
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1. Kajian Produk Akhir
Setelah dilakukan revisi berdasarkan komentar dan saran perbaikan
yang diberikan oleh validator pada media pembelajaran explosion box
terdapat perubahan pada beberapa bagian. Perubahan tersebut terkait
dengan aspek konten/isi, aspek bahasa, aspek penyajian dan aspek tampilan.
Pada aspek konten/isi peneliti melakukan perbaikan dengan menambahkan
Lembar Kerja Peserta Didik pada materi gangguan sistem pencernaan.
Selain itu peneliti juga menambahkan indikator pencapaian kompetensi
pada Lembar Kerja Peserta Didik. Selanjutnya peneliti menambahkan
permainan mengenai gangguan sistem pencernaan berupa games “Apakah
aku?”. Tujuan penambahan LKPD dan permainan mengenai gangguan
sistem pencernaan manusia agar tercapainya indikator pencapaian
kompetensi bagian gangguan sistem pencernaan manusia.
Pada aspek bahasa peneliti memperbaiki struktur kalimat yang
belum sesuai dengan kaidah. Peneliti juga memperbaiki tata tulis pada soalsoal yang terdapat pada permainan ular tangga sehingga peneliti mengganti
beberapa soal yang masih sulit dipahami. Selanjutnya pada aspek penyajian
ada beberapa hal yang diperbaiki oleh peneliti seperti mengubah bentuk
potongan puzzle menjadi lebih sederhana.
Pada aspek tampilan peneliti mengubah ukuran huruf pada materi
gangguan sistem pencernaan dengan font yang lebih besar dan pembagian
2 halaman agar tidak terlalu penuh pada satu halaman. mengubah material
box pada bagian bawah dengan bahan yang lebih tebal dilakukan peneliti
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agar media pembelajaran lebih awet. Peneliti menambahkan alat bantu
penutup box berupa perekat yang dipasang pada setiap ujuang box.
Penambahan alat bantu ini berfungsi untuk mempermudah dalam penutupan
box.
Berdasarkan aspek-aspek tersebut maka peneliti melakukan
beberapa perbaikan pada bagian media pembelajaran namun tidak
sepenuhnya mengikuti komentar dan saran perbaikan dari masing-masing
validator karena setiap validator memiliki komentar yang berbeda beda.
Dengan demikian peneliti merevisi produk dengan pertimbangan setiap
pendapat validator dan membuat kesimpulan dari komentar dan saran
perbaikan setiap validator dengan mengambil titik tengah yang mendukung
produk.

2. Pembahasan
Pengembangan media pembelajaran dilakukan dalam beberapa
tahap, pada langkah awal peneliti memilih materi dengan berpedoman pada
kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi
dari Silabus dan buku pelajaran IPA SMP kelas VIII semester 1. Setelah
memilih materi peneliti melakukan analisis kebutuhan wawancara
menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun untuk memperoleh
informasi terkait media pembelajaran untuk materi sistem pencernaan kelas
VIII SMP dan untuk mengetahui sejauh mana guru menggunakan media
pembelajaran dalam pembelajaran pada materi sistem pencernaan manusia.
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Langkah selanjutnya yaitu merencanakan produk yang akan dikembangkan
dengan mendesain media pembelajaran explosion box.
Media pembelajaran yang dikembangkan telah dinilai divalidasi
oleh dua pakar media pembelajaran dan 2 guru biologi kelas VIII SMP. Ada
beberapa aspek yang divalidasi dalam pengembangan modul tersebut yaitu
aspek konten/isi, aspek bahasa, aspek penyajian dan aspek tampilan. Untuk
validasi produk media pembelajaran yang telah dibuat peneliti membuat dan
menggunakan instrumen validasi yang mencakup keseluruhan produk yang
dibuat.
Media pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan kriteria
media pembelajaran yang baik menurut Sudjana (1990) yaitu media
pembelajaran harus sesuai dengan taraf berpikir siswa asli media
pembelajaran yang digunakan di kelas sesuai dengan kemampuan siswa dan
tidak membuat siswa bosan ketika menggunakan media tersebut. Tidak
membuat siswa bosan yang dimaksud yaitu dalam pembuatan media
pembelajaran explosion box ini terdapat beberapa permainan seperti puzzle
games “Apakah aku?”

dan permainan ular tangga.

dengan adanya

permainan-permainan tersebut pembelajaran akan lebih menyenangkan dan
tidak membosankan.
Media pembelajaran yang dikembangkan juga sesuai dengan kriteria
media menurut Sutjipto (2011) yaitu ketika mengembangkan media
pembelajaran harus diperhatikan setiap detail yang ada pada media
pembelajaran karena hal tersebut akan menunjang keberhasilan dan
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kelayakan suatu media pembelajaran untuk digunakan. Oleh karena itu
peneliti sangat memperhatikan baik dari segi jenis huruf, ukuran huruf,
ilustrasi, warna, gambar dan permainan yang dipilih.
Berdasarkan validasi oleh dua pakar media pembelajaran dan 2 guru
IPA kelas VIII SMP menunjukkan hasil validasi kualitas kelayakan media
pembelajaran explosion box untuk materi sistem pencernaan manusia secara
terperinci menunjukan bahwa pakar media pembelajaran 1 (Bapak D.S)
mendapatkan skor 3,60 dengan kriteria “sangat baik”. Sedangkan pakar
media pembelajaran yang ke 2 (Ibu Y.M.L.F) mendapatkan skor 3,28
dengan kriteria “sangat baik”. Kemudian penilaian dari guru IPA kelas VIII
SMP N 4 Depok (Ibu H.B.A) mendapatkan skor 3.07 dengan kriteria “baik”.
Sedangkan guru IPA kelas VIII SMP Pangudi Luhur Yogyakarta (Bapak
I.S) mendapatkan skor 3,68 dengan kriteria “sangat baik”. Perolehan skor
rata-rata dari rekapitulasi data validasi oleh dua pakar media pembelajaran
dan 2 guru IPA kelas VIII SMP yaitu 3,415 dengan kriteria “sangat baik”.
Hal ini menunjukkan bahwa produk media pembelajaran explosion box
yang dikembangkan memiliki kualitas yang layak untuk digunakan dalam
pembelajaran pada materi sistem pencernaan manusia kelas VIII SMP.
Media pembelajaran explosion box ini merupakan media
pembelajaran konvensional namun dikemas lebih modern agar dapat
menarik minat belajar siswa. Media pembelajaran explosion box bisa
digunakan siswa baik saat pembelajaran di kelas atau hanya ingin bermain
saja. Penggunaan media pembelajaran explosion box bisa secara individu
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atau berkelompok. Dalam satu media pembelajaran explosion box terdapat
beberapa bagian seperti materi, panduan praktikum, LKPD, dan beberapa
permainan. Permainan yang terdapat didalam explosion box ini bertujuan
agar siswa tidak mudah bosan dan dapat menarik perhatian siswa hal ini
sesuai dengan Putria (2018) yang menjelaskan bahwa fungsi media
pembelajaran untuk membangkitkan motivasi peserta didik dalam belajar
media pembelajaran yang membuat pembelajaran lebih menarik akan
menghilangkan rasa bosan dan dapat membangkitkan motivasi siswa untuk
belajar lebih giat.
Berdasarkan hasil validasi media pembelajaran explosion box ini
memiliki beberapa kelemahan seperti material bahan kertas yang tipis untuk
bagian dasar dan kesulitan penggunaan ketika akan menutup explosion box.
Berdasarkan komentar tersebut peneliti melakukan perbaikan dalam media
pembelajaran yaitu mengganti kertas bagian dasar dengan bahan yang lebih
tebal dan menambah perekat pada bagian sisi sebagai alat bantu ketika akan
menutup box. Selain itu media pembelajaran explosion box pada bagian
soal-soal permainan ular tangga masih memiliki kekurangan seperti soal
soal yang sulit dipahami, oleh karena itu peneliti memperbaiki soal soal
pada permainan ular tangga sesuai dengan buku IPA BSNP.
Pada bagian LKPD dan permainan masih belum mencakup IPK
mengenai gangguan sistem pencernaan, yang ada hanya materi mengenai
gangguan sistem pencernaan. Berdasarkan komentar tersebut peneliti
menambahkan LKPD dan permainan "apakah aku ?" untuk materi gangguan
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sistem pencernaan manusia. Permainan puzzle dirasa kurang efisien waktu
karena potongan puzzle yang rumit akan menghabiskan banyak waktu
ketika pembelajaran dikelas oleh karena itu peneliti melakukan perbaikan
berupa menyederhanakan potongan puzzle.

G. Kendala/Keterbatasan
Dalam pengembangan media pembelajaran explosion box untuk materi
sistem pencernaan manusia kelas 8 SMP peneliti mengalami beberapa kendala
keterbatasan berikut adalah kendala keterbatasan yang dialami oleh peneliti
1. Produk media pembelajaran yang dikembangkan hanya sampai pada tahap
revisi produk dan tidak dilakukan uji produk pada peserta didik kelompok
besar dan kecil karena keterbatasan waktu.
2. Terlalu banyak bahan yang bisa digunakan untuk membuat explosion box.
3. Bahan yang digunakan untuk pembuatan explosion box harus menggunakan
kertas yang tebal dan awet
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian kajian produk akhir dan pembahasan tentang
pengembangan media pembelajaran explosion box untuk materi sistem
pencernaan manusia kelas 8 SMP dapat disimpulkan bahwa
1. Media pembelajaran yang digunakan guru disekolah pada materi sistem
pencernaan manusia antara lain power point, video, kartu permainan, tekateki silang, dan alat peraga 3 dimensi.
2. Media pembelajaran explosion box yang dikembangkan memiliki kualitas
yang sangat baik digunakan dalam pembelajaran dengan rata-rata skor
3,415 yang termasuk dalam kategori sangat baik.
3. Media pembelajaran explosion box pada materi sistem pencernaan manusia
layak digunakan dengan revisi sesuai masukan yang sudah diberikan oleh
masing masing validator.
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B. Saran
Setelah peneliti melakukan pengembangan media pembelajaran explosion box
untuk materi sistem pencernaan manusia kelas 8 SMP, maka peneliti Menuliskan
beberapa saran untuk mendukung peneliti lain yang ingin mengikuti penelitian dan
pengembangan media pembelajaran sebagai berikut :
1. Melakukan tahap uji produk pada kelompok besar sehingga produk semakin
berkualitas dan layak digunakan.
2. Selain melakukan wawancara dengan guru alangkah lebih baiknya
melakukan observasi langsung di sekolah untuk melihat ketersediaan media
pembelajaran yang ada di sekolah.
3. Mempersiapkan desain produk penelitian dan pengembangan dengan baik.
Baik dalam desain keseluruhan dan pemilihan bahan yang akan digunakan.
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Lampiran 1

SILABUS ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)

Satuan Pendidikan : SMPN
Kelas

: VIII

Kompetensi Inti


:

KI1 dan KI2: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya serta Menghargai dan menghayati perilaku jujur,
disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan
anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.



KI3: Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan
spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata.



KI4: Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan
komunikatif, dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam
sudut pandang teori.
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No. Kompetensi

IPK

Materi

Dasar (KD)
1.

3.5

Mengamati

Menganalisis

bahan

sistem

melakukan

pencernaan

kandungan

pada

makanan
3.5.2

memahami

makanan

 Mengamati

dan Pencernaan

pengujian pada
bahan manusia

makanan

yang

makanan
 Uji bahan
makanan

karbohidrat, gula, lemak

berhubungan
dengan
3.5.3

mengidentifikasi organ-

pencernaan,

organ

serta

pencernaanserta

upaya

pada

dan tertulis

melakukan

pengujian penilaian

kandungan

bahan harian
(PH)

 Melakukan percobaan uji
bahan

makanan

yang

mengandung

dan protein

pencernaan

sistem  Enzim
proses

makanan

karbohidrat, gula, lemak
 Organ

dan protein

bahan

berbagai Tes

makanan

 Zat

mengandung

yang

Waktu

berbagai Sistem

Melakukan percobaan uji
bahan

gangguan

sistem

Penilaian Alokasi Sumber

Pokok
3.5.1

manusia dan

Pembelajaran

pencernaan

menjaga

84

 mengidentifikasi organorgan

pada

pencernaanserta

sistem
proses

Belajar

8 JP x 1.
45
menit
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kesehatan

pencernaan

sistem

tubuh

pencernaan

3.5.4

di

yang

penyakit

4.5

4.5.1

4.5.2

dalam

 mengumpulkan
tentang

penyakit

pencernaan

yang

berhubungan

dengan

sistem pencernaan
 melakukan penyelidikan

pencernaan

tentang

mekanis dan kimiawi

pencernaan

di

informasi

sistem

melakukan penyelidikan
tentang

tentang

kimiawi

dengan

dengan

sistem pencernaan

hasil

mekanis dan

yang

berhubungan

Menyajikan

2.

tentang

pencernaan
tubuh

berhubungan

mengumpulkan
informasi

penyelidikan

dalam Penyakit

pencernaan

mekanis dan kimiawi
 Menyimpulkan,

Menyimpulkan,
melaporkan/memaparkan

melaporkan/memaparkan

hasil

hasil

percobaan

dan

percobaan

mendiskusikannya

mendiskusikannya

dengan teman

dengan teman
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Lampiran 2

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

SEKOLAH
KELAS/SEMESTER

: SMP
: VIII

MATA PELAJARAN : IPA TERPADU
MATERI

: SISTEM PENCERNAAN MANUSIA

ALOKASI WAKTU

: 6JP X 45 MENIT (3X PERTEMUAN)

A. KOMPETENSI INTI
KI 1
KI 2

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab,
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan 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.
Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah sevara
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan
metoda sesuai kaidah keilmuan.

KI 4
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B. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator Pencapain Kompetensi (IPK)
Kompetensi Dasar (KD)
3.5

Mendeskripsikan
sistem
pencernaan
serta
keterkaitannya dengan sistem
pernapasan, sistem peredaran
darah, dan penggunaan energi
makanan.

4.5

Menyajikan hasil penyelidikan
tentang pencernaan mekaanis dan
kimiawi

Indikator Pencapaian Kompetensi
(IPK)
3.5.1 Mengamati berbagai bahan 4.5.1
makanan
dan
melakukan
pengujian kandungan bahan
makanan.

Melakukan penyelidikan tentang
pencernaan mekanis dan kimiawi

3.5.2 Melakukan percobaan uji bahan 4.5.2
makanan yang mengandung
karbohidrat, gula, lemak dan
protein

Menyimpulkan,
melaporkan/memaparkan
hasil
percobaan dan mendiskusikannya
dengan teman.

3.5.3 Mengidentifikasi organ-organ
pada sistem pencernaanserta
proses pencernaan di dalam
tubuh
3.5.4 Mengumpulkan
informasi
tentang
penyakit
yang
berhubungan dengan sistem
pencernaan.

C. Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan Pembelajaran dengan pendekatan scientific menggunakan
metode ceramah, observasi, diskusi, presentasi dan model pembelajaran discovery
learning dan game base learning (puzzle, ular tangga, dan “siapakah aku”) peserta
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didik kelas VII SMP dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang
dianutnya dalam mempelajari mengamati berbagai bahan makanan dan melakukan
pengujian kandungan bahan makanan, melakukan penyelidikan tentang pencernaan
mekanis dan kimiawi, melakukan percobaan uji bahan makanan yang mengandung
karbohidrat, gula, lemak dan protein, menyimpulkan, melaporkan/memaparkan
hasil percobaan dan mendiskusikannya dengan teman, mengidentifikasi organorgan pada sistem pencernaanserta proses pencernaan di dalam tubuh,
mengumpulkan informasi tentang penyakit yang berhubungan dengan sistem
pencernaan serta menunjukkan sikap teliti , jujur dan kerjasama selama
pembelajaran.

D. Materi pembelajaran
1.

Faktual

:

a. Gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan manusia
2.

Konseptual :
a. Zat-zat makanan yang diperlukan tubuh
b. Organ-organ pada sistem pencernaan
c. Enzim yang berkerja pada sistem pencernaan

3.

Prosedural

:

a. Proses pencernaan makanan pada manusia
4.

Metakognitif :
Bentuk pencegahan pada gangguan dan kelainan sistem pencernaan manusia
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E. Metode Pembelajaran
1.

Pendekatan

: Scientific Learning

2.

Model Pembelajaran : Discovery Learning, Game Base Learning

3.

Metode Pembelajaran : Ceramah, Diskusi, Praktikum, dan Presentasi

F. Alat, Media
1.

Media
a. Power point
b. Foto/gambar
c. LKPD

2.

Alat/Bahan
a. Laptop
b. Viewer
c. LCD
d. Spidol

G. Sumber Belajar
BSNP. 2017. Ilmu Pengetahuan Alam SMP/MTs Kelas 8 Semester 1. BSNP.
Jakarta
Tim Abdi Guru. 2013. IPA Terpadu. Erlangga. Jakarta
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H. Langkah-langkah Pembelajaran
Pertemuan I (2x45 menit)
No. Deskripsi Kegiatan Pembelajaran

Alokasi
Waktu

Pendahuluan

15’

1.

a. Orientasi
Guru mengecek kesiapan fisik kelas sebelum belajar
(misal: kebersihan kelas, kerapaian berpakaian, posisi
tempat duduk dll ), mengucapkan salam dan meminta
ketua kelas untuk memimpin do’a sebelum kegiatan
pembelajaran dimulai.
b. b. Apresepsi
Guru mengaitkan materi pelajaran yang akan disampaikan
dengan materi sebelumnya yaitu “Struktur Jaringan
Tumbuhan”
Guru mengingatkan kembali materi prasyarat dengan
bertanya
guru mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi
yang akan disampaikan
c. Motivasi
Guru mengecek kesiapan mental siswa dan memberikan
motivasi dengan menanyakan “Sebagai mahkluk hidup
agar tetap brtahan hhidup tumbuhan melakukan
fotosintesis, sedangkan pada manusia apa yang harus
dilakukan agar tetap bertahan hidup ?”
d. Pemberian acuan
Guru
menyampaikan
kompetensi
dasar
yaitu
mendeskripsikan sistem pencernaan serta keterkaitannya
dengan sistem pernapasan, sistem peredaran darah, dan
penggunaan energi makanan dan menyajikan hasil
penyelidikan tentang pencernaan mekaanis dan kimiawi.
Tujuan melalui kegiatan Pembelajaran dengan pendekatan
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scientific menggunakan metode ceramah, observasi,
diskusi, presentasi dan model pembelajaran discovery
learning dan game base learning (puzzle, ular tangga, dan
“siapakah aku”) peserta didik kelas VII SMP dapat
menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang
dianutnya dalam mempelajari mengamati berbagai bahan
makanan dan melakukan pengujian kandungan bahan
makanan, melakukan penyelidikan tentang pencernaan
mekanis dan kimiawi, melakukan percobaan uji bahan
makanan yang mengandung karbohidrat, gula, lemak dan
protein, menyimpulkan, melaporkan/memaparkan hasil
percobaan dan mendiskusikannya dengan teman,
mengidentifikasi organ-organ pada sistem pencernaanserta
proses pencernaan di dalam tubuh, mengumpulkan
informasi tentang penyakit yang berhubungan dengan
sistem pencernaan serta menunjukkan sikap teliti , jujur
dan kerjasama selama pembelajaran.
Guru menyampaikan garis besar materi ringkas yang akan
dipelajari tentang zat-zat yang diperlukan oleh tubuh dan
energi, organ-organ pencernaan, enzim yang bekerja
dalam pencernaan manusia, proses pencernaan manusia
serta gangguan pada sistem pencernaan manusia.

Kegiatan Inti
2.

a. Stimulation
Siswa dibentuk kelompok oleh guru dengan anggota
masing-masing lima orang. Masing-masing kelompok
akan mendapatkan 1 explosion box. Siswa diajak untuk
melakukan percobaan uji nutrisi makanan. Untuk melihat
panduan percobaan uji makanan bisa dilihat pada
explosion box bagian 1. Siswa mengisi LKPD sesuai hasil
uji pecobaan yang sudah dilakukan.
b. Problem statement
Siswa diberi pertanyaan seperti zat gizi apa saja yang
diperlukan oleh tubuh ? Apa fungsi dari setiap zat gizi
tersebut ?
c. Data Collecting

65’
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siswa melaksanakan percobaan uji makanan satu per satu
untuk mendapatkan hasil yang kemudian akan dibahas
pada LKPD.
d. Data Processing
Siswa mencari jawaban dari tiap pertanyaan melalui
berbagai sumber baik buku maupun internet (yang bisa
dipertanggungjawabkan) dan menuliskan jawaban di
dalam LKPD
e. Verification
Siswa menyampaikan hasil diskusi secara bertahap mulai
dari pertanyaan pertama hingga pertanyaan terakhir secara
bergantian tiap kelompok. Guru memberikan klarifikasi
setelah satu pertanyaan selesai disampaikan oleh siswa.
f. Generalization
Siswa menyampaikan kesimpulan tentang yang mereka
bahas hari ini dengan dipandu oleh guru.
Penutup
3.

a. Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil
yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama
menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari
hasil pembelajaran yang telah berlangsung; siswa diminta
mencoba menyimpulkan/ menyebutkan hal apa saja yang
ia dapat dari pembelajaran hari ini.

b. Peserta didik diberi tugas oleh guru untuk mengingatkan
teman/kerabat mereka agar makan makanan bergizi yang
menjadi sumber nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak,
vitamin dan mineral.

c. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil
pembelajaran; yaitu menanyakan hal terkait dengan
materi sistem pencernaan pada manusia yang telah
disampaikan hari ini untuk menguji pemahaman siswa.
d. Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk
pemberian tugas berupa menggambar sistem pencernaan
lengkap beserta keterangan.

10’
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e. Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran
untuk pertemuan berikutnya yaitu mengidentifikasi organorgan pada sistem pencernaanserta proses pencernaan di
dalam tubuh

Pertemuan II (2x45 menit)
No. Deskripsi Kegiatan Pembelajaran

Alokasi
Waktu

Pendahuluan

15’

1.

a. Orientasi
Guru mengecek kesiapan fisik kelas sebelum belajar
(misal: kebersihan kelas, kerapaian berpakaian, posisi
tempat duduk dll ), mengucapkan salam dan meminta
ketua kelas untuk memimpin do’a sebelum kegiatan
pembelajaran dimulai.
b. Motivasi
Guru mengecek kesiapan mental dengan mengulas
kembali materi yang telah diajarkan minggu lalu mengenai
peranan zat gizi bagi tubuh.
c. Pemberian acuan
Guru
menyampaikan
kompetensi
dasar
yaitu
mendeskripsikan sistem pencernaan serta keterkaitannya
dengan sistem pernapasan, sistem peredaran darah, dan
penggunaan energi makanan dan menyajikan hasil
penyelidikan tentang pencernaan mekaanis dan kimiawi.
Tujuan melalui kegiatan Pembelajaran dengan pendekatan
scientific menggunakan metode ceramah, observasi,
diskusi, presentasi dan model pembelajaran discovery
learning dan game base learning (puzzle, ular tangga, dan
“siapakah aku”) peserta didik kelas VII SMP dapat
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menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang
dianutnya dalam mempelajari mengamati berbagai bahan
makanan dan melakukan pengujian kandungan bahan
makanan, melakukan penyelidikan tentang pencernaan
mekanis dan kimiawi, melakukan percobaan uji bahan
makanan yang mengandung karbohidrat, gula, lemak dan
protein, menyimpulkan, melaporkan/memaparkan hasil
percobaan dan mendiskusikannya dengan teman,
mengidentifikasi organ-organ pada sistem pencernaanserta
proses pencernaan di dalam tubuh, mengumpulkan
informasi tentang penyakit yang berhubungan dengan
sistem pencernaan serta menunjukkan sikap teliti , jujur
dan kerjasama selama pembelajaran.
Guru menyampaikan garis besar materi ringkas yang akan
dipelajari tentang zat-zat yang diperlukan oleh tubuh dan
energi, organ-organ pencernaan, enzim yang bekerja
dalam pencernaan manusia, proses pencernaan manusia
serta gangguan pada sistem pencernaan manusia
Kegiatan Inti
2.

a. Problem statement
Siswa diberi pertanyaan seperti apakah setiap orang
membutuhkan energi yang sama ?
b. Stimulation
siswa dibagi dalam beberapa kelompok, setiap kelompok
terdiri dari 4 orang. Kemudian guru membagiakan
amplop yang berisi puzzle kepada masing-masing
kelompok. Siswa diminta untuk berdiskusi menyusun
puzzle yang diberikan oleh guru dan menganalisis organ
sistem pencernaan yang terbentuk dari puzzle tersebut.
c. Data Collecting
siswa diajak untuk menyusun puzzle dan mencari jawaban
dari pertanyaan yang ada di dalam LKPD II mengenai
organ sistem pencernaan manusia.
d. Data Processing
Siswa mencari jawaban dari pertanyaan melalui berbagai
sumber baik buku maupun internet (yang bisa
dipertanggungjawabkan) dan menuliskan jawaban di
dalam LKPD

65’
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g. Verification
Siswa menyampaikan hasil diskusi mengenai organ organ
sistem pencernaan beserta fungsinya. Guru memberikan
klarifikasi setelah satu pertanyaan selesai disampaikan
oleh siswa.
h. Generalization
Siswa menyampaikan kesimpulan tentang yang mereka
bahas hari ini dengan dipandu oleh guru.
Penutup
3.

10’

a. Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil
yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama
menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari
hasil pembelajaran yang telah berlangsung; siswa diminta
mencoba menyimpulkan/ menyebutkan hal apa saja yang
ia dapat dari pembelajaran hari ini.

c. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil
pembelajaran; yaitu menanyakan hal terkait dengan materi
sistem pencernaan pada manusia yang telah disampaikan
hari ini untuk menguji pemahaman siswa.

d. Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk
pemberian tugas berupa mempelajari sub bab selanjutnya
yaitu gangguan dan kelainan pada sistem pencernaan

e. Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran
untuk pertemuan berikutnya yaitu materi gangguan sistem
pencernaan manusia.

Pertemuan III (3x45menit)
No. Deskripsi Kegiatan Pembelajaran

Alokasi
Waktu
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Pendahuluan
1.

a. Orientasi
Guru mengecek kesiapan fisik kelas sebelum belajar
(misal: kebersihan kelas, kerapaian berpakaian, posisi
tempat duduk dll ), mengucapkan salam dan meminta
ketua kelas untuk memimpin do’a sebelum kegiatan
pembelajaran dimulai.
d. Motivasi
Guru mengecek kesiapan mental siswa dan memberikan
motivasi dengan menayangkan gambar mengenai salah
satu gangguan pada sistem pencernaan yaitu wasir atau
ambeien.
e. Pemberian acuan
Guru
menyampaikan
kompetensi
dasar
yaitu
mendeskripsikan sistem pencernaan serta keterkaitannya
dengan sistem pernapasan, sistem peredaran darah, dan
penggunaan energi makanan dan menyajikan hasil
penyelidikan tentang pencernaan mekaanis dan kimiawi.
Tujuan melalui kegiatan Pembelajaran dengan pendekatan
scientific menggunakan metode ceramah, observasi,
diskusi, presentasi dan model pembelajaran discovery
learning dan game base learning (puzzle, ular tangga, dan
“siapakah aku”) peserta didik kelas VII SMP dapat
menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang
dianutnya dalam mempelajari mengamati berbagai bahan
makanan dan melakukan pengujian kandungan bahan
makanan, melakukan penyelidikan tentang pencernaan
mekanis dan kimiawi, melakukan percobaan uji bahan
makanan yang mengandung karbohidrat, gula, lemak dan
protein, menyimpulkan, melaporkan/memaparkan hasil
percobaan dan mendiskusikannya dengan teman,
mengidentifikasi organ-organ pada sistem pencernaanserta
proses pencernaan di dalam tubuh, mengumpulkan
informasi tentang penyakit yang berhubungan dengan
sistem pencernaan serta menunjukkan sikap teliti , jujur
dan kerjasama selama pembelajaran.

15’
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Guru menyampaikan garis besar materi ringkas yang akan
dipelajari tentang zat-zat yang diperlukan oleh tubuh dan
energi, organ-organ pencernaan, enzim yang bekerja
dalam pencernaan manusia, proses pencernaan manusia
serta gangguan pada sistem pencernaan manusia.
Kegiatan Inti
2.

a. Problem statement
Siswa diberi pertanyaan seperti apa saja bentuk gangguan
dan kelainan pada sistem pencernaan manusia ? apa yang
memicu gangguan pada sistem pencernaan tersebut?
b. Stimulation
siswa dibagi dalam beberapa kelompok, setiap kelompok
terdiri dari 4 orang. Kemudian kelompok menentukan 2
pemain untuk maju didepan kelas untuk bermain “apakah
aku?” dan mengumpulkan skor sebanyak banyaknya untuk
menentukan pemenang. Dilakukan juga setelah itu
permainan ular tangga.
c. Data Collecting
siswa diajak untuk menyusun puzzle dan mencari jawaban
dari pertanyaan yang ada di dalam LKPD VI mengenai
gangguan organ sistem pencernaan manusia.
d. Data Processing
Siswa mencari jawaban dari pertanyaan melalui berbagai
sumber baik buku maupun internet (yang bisa
dipertanggungjawabkan) dan menuliskan jawaban di
dalam LKPD VI
e. Generalization
Siswa menyampaikan kesimpulan tentang yang mereka
bahas hari ini dengan dipandu oleh guru. Penilaian
pemahaman siswa melalui soal penilaian harian yang
diberikan oleh guru.

Penutup
3.

65’

a. Seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil
yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama
menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari
hasil pembelajaran yang telah berlangsung; siswa diminta
mencoba menyimpulkan/ menyebutkan hal apa saja yang
ia dapat dari pembelajaran hari ini. Setelah itu siswa
diminta menyebutkan manfaat belajar gangguan pada

10’
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sistem pencernaan manusia atau mengungkapkan perasaan
setelah mengikuti pembelajaran hari ini.

b. Peserta didik diberi tugas oleh guru untuk mengingatkan
teman/kerabat mereka agar menjaga kesehatan sistem
pencernaan mereka

c. Melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk
pemberian tugas berupa mempelajari seluruh bab untuk
pertemuan selanjutnya adalah ulangan harian

d. Menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran
untuk pertemuan berikutnya yaitu ulangan harian sistem
pencernaan pada manusia.
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Lampiran 3

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) I

Satuan Pendidikan :
Mata Pelajaran

:

Kelas/Semester

:

Materi Pelajaran

:

A. Identitas
Nama Kelompok :
Anggota Kelompok : 1.

3.

2.

4.

Kelas

:

B. Tujuan
Menguji kandungan nutrisi dalam makanan dengan melakukan
beberapa percobaan.

C. Alat dan Bahan
1. Tabung reaksi 16 buah
2. Gelas ukur
3. Cawan tetes
4. Mortar
5. Kertas saring
6. Koran
7. Pembakar Bunsen
8. Penjepit tabung reaksi
9. Bahan makanan (roti, nasi, tepung terigu, mentega, kentang, tempe,
ikan, dan daging ayam)
10. Larutan lugol
11. Fehling A dan B
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12. Biuret
13. Etanol
14. Reagen benedict

D. Cara Kerja
1. Larutkan bahan makanan yang tersedia, kemudian masing masing bahan
dimasukan kedalam tabung reaksi yang telah diberi label nama bahan
makanan tersebut.
2. Lakukan pengujian bahan makanan dengan pegujian berikut.
a. Pengujian amilum
b. Pengujian protein
c. Pengujian lemak
d. Pengujian gula
3. Masukan hasil percobaan tersebut ke dalam tabel berikut denngan
memberi tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

Tabel pengamatan
No

Bahan Makanan

Nutrisi dan Makanan
Amilum

1.

Nasi

2.

Roti

3.

Tepung terigu

4.

Mentega

5.

Kentang

6.

Tempe

7.

Ikan

8.

Daging ayam

Gula

Protein

Lemak
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4. Pertanyaan
a. Apa fungsi amilum , protein, dan lemak bagi tubuh manusia ?

b. Selain amilum, gula, protein, dan lemak zat makanan apakah yang
diperlukan tubuh ntuk pertumbuhan dan perkembangan ?

c. Apakah yang mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh ? jelaskan
proses pegangkutan zat makanan tersebtut !

d. Daging, ikan dan telur adalah makanan yang kaya protein. Agar
dapat diserap oleh darah, protein dicerna secara kimiawi menjadi
asam-asam amino. Tempat dan enzim yang berperan dalam proses
tersebut adalah

e. Tuliskan kesimpulan dari hasil percobaan
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Lampiran 4

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) II

Satuan Pendidikan

:

Mata Pelajaran

:

Kelas/Semester

:

Materi Pelajaran

:

A. Identitas
Nama Kelompok

:

Anggota Kelompok : 1.

3.

2.

4.

Kelas

:

B. Tujuan
Menyebutkan organ-organ yang ada di dalam sistem pencernaan
manusia dengan menyusun puzzle yang sudah disediakan

C. Petunjuk Pengerjaaan
 Siapkan alat tulis dan LKPD
 Amatilah carta model sistem pencernaan manusia dibawah ini !
 Sebutkan nama bagian organ yang ditunjuk
Keterangan :
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
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Lampiran 5

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) III

Satuan Pendidikan : SMP
Mata Pelajaran

: IPA Terpadu

Kelas/Semester

: VIII/1

A. Identitas
Nama Kelompok

:

Anggota Kelompok : 1.

3.

2.

4.

Kelas

:

B. Tujuan


Menjelaskan fungsi organ pada sistem pencernaan



Menjelaskan proses proses pencernaan manusia baik kimiawi dan mekanik

C. Petunjuk Penggunaan
Diskusikan jawaban yang tepat untuk melengkapi LKPD III, boleh mencari
dari berbagai sumber.

Lengkapilah tabel di bawah ini !
No

Nama Organ

1.

Mulut

2.

Kerongkongan

3.

Lambung

4.

Usus Besar

Fungsi

Pencernaan yang terjadi
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5.

Usus Halus

No

Nama Organ

6.

Hati

7.

Empedu

8.

Rectum

9.

Anus

Fungsi

Pencernaan yang terjadi

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar

1. Apa yang di maksud dengan pencernan mekanik ?

2. Apa yang dimaksud dengan pencernaan kimiawi ?
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Lampiran 6

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) IV

Satuan Pendidikan : SMP
Mata Pelajaran

: IPA Terpadu

Kelas/Semester : VIII/1

A. Identitas Kelompok
Nama :

B. Tujuan
Menjelaskan gejala-gejala penyakit pada sistem pencernaan manusia

C. Petunjuk pengerjaan
Diskusikan didalam kelompok untuk melengkapi tabel pada LKPD IV, Boleh
mencari jawaban dari berbagai sumber.

Lengkapilah tabel dibawah ini !
No.

Gangguan Sistem
Pencernaan
1

Hepatitis

2

Konstipasi

3

Tukak Lambung

4

Maag

5

Apendisitis

6

Karies Gigi

Pengertian

Gejala
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Lampiran 7

Kisi-Kisi Soal Penilaian Harian
“Sistem Pencernaan Manusia”

Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama
Kelas/Semester : VIII
Mata Pelajaran

: IPA Terpadu

Alokasi Waktu

: 90 menit

Kurikulum Acuan
Jumlah Soal

: Kurikulum 2013

: 20 SOAL

KD : 3.5 Mendeskripsikan sistem pencernaan serta keterkaitannya dengan sistem
pernapasan, sistem peredaran darah, dan penggunaan energi makanan.
No.IPK

Indikator

Tingkat Kognitif

Nomor Soal

3.5.1

Mengamati
berbagai PG (1, 4, 5, 6) ,
bahan makanan dan
E (4)
melakukan
pengujian
kandungan
bahan
makanan

PG (C1. C3. C1, C3), E
(C3)

3.5.2

Melakukan percobaan uji PG (2, 3), E (1)
bahan makanan yang
mengandung
karbohidrat, gula, lemak
dan protein

PG (C2, C3) ,

3.5.3

mengidentifikasi
organ
pada
pencernaan serta
pencernaan di
tubuh

organ- PG (7, 8, 9),
sistem
E (2,3)
proses
dalam

3.5.4

PG (10), E (5)
mengumpulkan
informasi
tentang
penyakit
yang
berhubungan
dengan
sistem pencernaan

E (C4)

PG (C1. CI, C1)

PG (C2). E(C1)
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Lampiran 8

Soal Penilaian Harian
“Sistem Pencernaan Manusia”

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1.

2.

Bahan makanan yang dikonsumsi setiap hari harus mengandung sejumlah
besar ....
a. karbohidrat dan protein

c. air dan mineral

b. lemak dan air

d. protein dan mineral

Ketika melakukan uji makanan dengan biuret, tampak muncul warna ungu
pada bahan makanan. Hal ini menunjukkan....
a. makanan mengandung lemak
b. makanan tidak mengandung karbohidrat
c. makanan mengandung cukup air
d. makanan mengandung protein

3.

Ketika Risa membeli makanan di warung, penjualnya membungkus dengan
menggunakan kertas, ternyata pada kertas tampak noda yang membuat kertas
jadi terlihat transparan. Hal ini bisa terjadi karena....
a. makanan tersebut sudah kadaluarsa karena mengubah sifat kertas
b. lemak dalam makanan tersebut mengubah sifat kertas
c. karbohidrat dari makanan bereaksi dengan kertas
d. kertas tidak cocok untuk pembungkus makanan berprotein tinggi

4.

Seseorang yang hanya mengkonsumsi nasi saja menjadi tidak sehat, karena....
a. dalam jumlah banyak nasi akan merusak sistem pencernaan
b. nasi tidak mengandung cukup karbohidrat untuk aktivitas normal tubuh
c. nasi tidak mengandung cukup protein dan lemak untuk tubuh
d. nasi termasuk bahan yang tidak dapat dicerna dengan sempurna

5.

Pada saat masa pertumbuhan sebaiknya seorang anak mendapat asupan bahan
makanan yang banyak mengandung....
a. karbohidrat

c. protein

b. lemak

d. mineral
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6.

7.

8.

9.

Saat berpuasa kadar gula dalam darah menjadi rendah. Makanan yang paling
cocok untuk segera memulihkan kondisi tubuh adalah....
a. buah kurma

c. kuning telur

b. putih telur

d. daging

Sistem pencernaan yang melakukan gerak peristaltik pertama adalah...
a. mulut

c. kerongkongan

b. lambung

d. usus

Organ pencernaan yang bersifat sangat asam, bertugas untuk membunuh
bakteri dan mencerna protein adalah....
a. mulut

c. usus halus

b. lambung

d. usus besar

Pencernaan pada tubuh manusia meliputi pencernaan...
a. mekanik dan kimiawi

c. biologis dan kimiawi

b. mekanik dan biologis

d. kimiawi dan enzimatis

10. Luka yang terjadi pada dinding lambung bagian dalam disebut ….
a. konstipasi
b. tukak lambung

c. xerostomina
d. diare

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar

1.

Suatu bahan makanan ketika diuji dengan biuret memunculkan warna ungu,
ketika diuji dengan lugol tidak terjadi perubahan warna, dan ketika diuji
dengan Benedict memunculkan warna merah bata. Mengandung bahan apakah
makanan tersebut? Berikan contoh makanan tersebut!

2.

Sebutkan urutan saluran pencernaan dari awal hingga akhir! Mengapa waktu
yang diperlukan makanan untuk dicerna pada tiap organ pencernaan berbedabeda? Jelaskan!

3.

Apa perbandingan pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi?

4.

Sebutkan 3 macam mineral yang diperlukan tubuh beserta fungsinya !

5.

Sebutkan macam macam gangguan pada sistem pencernaan manusia !
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Lampiran 9

Kunci Jawaban Penilaian Harian
“Sistem Pencernaan Makanan”
A. Pilihan Ganda
1.

A

2.

D

3.

B

4.

C

5.

C

6.

A

7.

C

8.

B

9.

A

10. B

B. Essay
1.

Bahan makanan diuji dengan biuret terjadi perubahan warna menjadi
ungu berarti mengandung protein, dan diuji dengan benedik terjadi
perubahan warna menjadi merah bata berarti mengandung zat gula.
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2. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus.
waktu yang diperlukan makanan untuk dicerna pada tiap organ
pencernaan berbeda-beda karena ukuran panjang setiap organ berbeda,
enzim yang membantu pencernaan kimiawi dihasilkan oleh organ yang
berbeda.
3.

Perbedaan pencernaan mekanis dan kimiawi: Pencernaan mekanis
melibatkan otot, dan gigi. Terjadi di mulut dan lambung. Bahan
makanan dicerna dari ukuran besar menjadi ukuran lebih kecil.
Pencernaan kimiawi melibatkan enzim pencernaan. Terjadi di
mulut, lambung, usus halus. Bahan makanan dicerna dari molekul
besarmenjadi molekul yang kecil.

4.

Kalsium

: Pembentukan darah, kontraksi otot, dan pembentukan gigi

Besi

: produksi hemoglobin

Iodin

: bagian hormone tiroksin yang mengatur laju metabolisme

Magnesium : sebagai kofaktor enzim

5.

Fosforus

: bagian dari ATP dan asam nukleat

Kalium

: pengiriman impuls saraf

Natrium

: perambatan impuls saraf

Parotitis, xerostomia, tukak lambung, apendistitis, diare, dan konstipasi
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Lampiran 10

Panduan Skoring Penilaian Harian
“Sistem Pencernaan Makanan”

A. Pilihan Ganda
1. Bila menjawab benar mendapat nilai 1
2. Bila menjawab salah mendapat nilai 0
B. Essay
Nomor Soal
1.

2.

Skor

Aspek yang dinilai

6

Jika siswa mampu menyebutkan 2 kata kunci.

3

Jika siswa mampu menyebutkan 1 kata kunci

1

Jika siswa menjawab namun tidak tepat

0

jika siswa tidak menjawab

6

Jika siswa mampu menyebutkan lengkap

3

Jika siswa mampu menyebutkan beberapa
urutan sistem pencernaan manusia

3.

1

Jika siswa menjawab namun belum tepat

0

Jika siswa tidak menjawab

6

Jika siswa mampu menyebutkan 2 kata kunci.
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4.

5.

3

Jika siswa mampu menyebutkan 1 kata kunci

1

Jika siswa menjawab namun tidak tepat

0

jika siswa tidak menjawab

6

Jika siswa mampu menyebutkan 3 mineral

3

Jika siswa mampu menyebutkan 2 mineral

1

Jika siswa menjawab namun belum tepat

0

Jika siswa tidak menjawab

6

Jika siswa mampu menyebutkan lengkap

3

Jika siswa mampu menyebutkan beberapa
gangguan sistem pencernaan manusia

1

Jika siswa menjawab namun belum tepat

0

Jika siswa tidak menjawab

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟
4
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Lampiran 11

Lembar Penilaian Presentasi Kelompok

Mata Pelajaran : IPA Terpadu

No. Nama
Siswa

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =

Kemampuan
Presentasi

Kemampuan
menjawab
presentasi

Kerjasama
Kelompok

4

4

4 3 2 1

3

2

1

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
× 100%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟

3

2

1

Total
Skor

Nilai
Akhir
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Lampiran 12

No

Aspek

Skor

Kriteria Skor

1

Kemampuan
Presentasi

4

- Dipresentasikan dengan suara lantang
- Dipresentasikan dengan runtut
- Adanya kontak mata saat presentasi
berlangsung
- Memanajemen waktu presentasi dengan
baik

2

Kemampuan
menjawab
presentasi

3

Terdapat 1 kriteria kemampuan presentasi
dari skor 4 tidak terpenuhi

2

Terdapat 2 kriteria kemampuan presentasi
dari skor 4 tidak terpenuhi

1

Terdapat lebih dari 2 kriteria kemampuan dari
4 tidak terpenuhi

4

- Kelompok dapat menjawab pertanyaan
dari guru
- Kelompok dapat menjawab pertanyaan
dari teman
- Kelompok dapat menjawab pertanyaan
dengan tepat dan benar
- Kelompok dapat menjawab pertanyaan
secara runtut

3

Kerjasama
Kelompok

3

Terdapat 1 kriteria kemampuan presentasi
dari skor 4 tidak terpenuhi

2

Terdapat 2 kriteria kemampuan presentasi
dari skor 4 tidak terpenuhi

1

Terdapat lebih dari 2 kriteria kemampuan dari
4 tidak terpenuhi

4

- Tiap anggota kelompok turut aktif dalam
presentasi
- Penjelasan yang diberikan setiap anggota
kelompok saling mendukung

Kriteria Penilaian Presentasi Kelompok
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Lampiran 12

- Tiap anggota kelompok mengerjakan
bagian dengan baik
- Tiap kelompok saling membantu
3

Terdapat 1 kriteria kemampuan presentasi
dari skor 4 tidak terpenuhi

2

Terdapat 2 kriteria kemampuan presentasi
dari skor 4 tidak terpenuhi

1

Terdapat lebih dari 2 kriteria kemampuan dari
4 tidak terpenuhi
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Lampiran 19

Kriteria Penilaian Praktikum

No.
1.

2.

Aspek
Penilaian

Kriteria
Penilaian

Bobot (B)

Nilai awal

Tugas awal

20

Kuis

30

Kedisiplinan

30

Persiapan
perlengkapan

10

Keterampilan
menggunakan
alat

30

Nilai
Pelaksanaan
prkatikum

Keaktifan dan 30
kerjasama
Keamanan dan 30
Keselamatan
Kerja
3.

Nilai
Laporan
Praktikum

Total

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =

Tampilan
laporan

30

Hasil
pengamatasn

20

Analisa data

20

Pembahasan

20

kesimpulan

30
300

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
3
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Lampiran 14

Penilaian Sikap Ilmiah dan Sosial
Indikator :
2.1.1. Menunjukkan perilaku kerjasama saat mengerjakan tugas
Teknik Penilaian : Observasi kinerja dan Penilaian sesama teman
Instrumen Penilaian : Lembar Observasi/ Daftar cek
Instrumen Penilaian Sesama Teman untuk sikap kerjasama
Berilah tanda V pada kolom yang sesuai untuk menilai kerjasama masing- masing
teman dalam kelompokmu dengan panduan seperti rubrik di bawahnya :

Nama

Teman Kerjasama

dalam
Kelompok
1.
2.
3.
4..

Baik (3)

Cukup (2)

Kurang (1)
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Lampiran 15

Rubrik Penilaian Sikap Ilmiah dan Sosial
Sikap

Baik (3)

Cukup (2)

Kurang (1)

Kerjasama :

Memenuhi ke 3 Memenuhi

2 Memenuhi

1. Berbagi tugas

aspek

2.

Memberi

kesempatan ditentukan

pada teman
3. Mau membantu teman
yang membutuhkan

yang aspek dari 3 1
aspek

yang dari

ditentukan

aspek
3

aspek yang
ditentukan
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Lampiran 16

Instrumen Penilaian Sikap
No Nama Indikator
Siswa

Nilai Nilai

Jujur Bertanggung Percaya Bekerjasama
Jawab

1
2
3
dst

Nilai Akhir
A = 16-20 (sangat baik)
B = 11-15 (Baik)
C = 6-10 (cukup)
D = 0-6 (kurang)

Diri

Akhir
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Pedoman penilaian sikap
Aspek yang diamati :
1. Jujur
Skor

Keterangan

1

Jika indikator tidak terpenuhi

2

jika hanya satu indikator terpenuhi

3

Jika dua indikator terpenuhi

4

Jika siswa mengerjakan soal dengan jujur, data lengkap dan
tidak memanipulasi data

2. Bertanggung jawab
Skor

Keterangan

1

Jika indikator tidak terpenuhi

2

jika hanya satu indikator terpenuhi

3

Jika dua indikator terpenuhi

4

Jika siswa bertanggung jawab seperti, memperhatikan setiap
perintah pengerjaan tugas, mengerjakan dengan sungguh
sungguh, dan mengumpulkan tugas tepat waktu.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
121

3. Percaya diri
Skor

Keterangan

1

Jika indikator tidak terpenuhi

2

jika hanya satu indikator terpenuhi

3

Jika dua indikator terpenuhi

4

Jika siswa percaya diri, menerima dan menjawab pertanyaan
dengan baik dan benar serta berani mengemukakan pendapat

4. Bekerjasama
Skor

Keterangan

1

Jika indikator tidak terpenuhi

2

jika hanya satu indikator terpenuhi

3

Jika dua indikator terpenuhi

4

Jika siswa berpartisipasi dengan baik dalam mengerjakan
tugas, menghargai pendapat sesama anggota kelompok dan
terlibat aktif dalam diskusi
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Lampiran 17

Lembar Penilaian Psikomotorik

Hari/Tanggal :
Kelas :
Semester :
Materi :

No

Nama Siswa

1.

2.

3.

4.

Kerjasama
diskusi

dalam Ketepatan menjawab Total skor
soal dan memasang
puzzle
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Lampiran 18

Rubrik Penilaian Psikomotorik

Keterangan :
Skor yang diberikan berkisar 1-3
Aspek yang dinilai

Rubrik

Kerjasama

Skor 1 : Tidak mau bekerjasama
Skor 2 : Mau bekerjasama tapi masing mengedepankan ego
Skor 3 : Mau bekerjasama dengan teman dan kelompok

Ketepatan

Skor 1 : Tidak dapat mengerjakan soal
Skor 2 : jawaban yang dipaparkan masih belum tepat
Skor 3 : Tepat dalam menjawab soal

Pedoman Penilaian
Skor maksimal = 6
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑥 100
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
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Lampiran 19
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Lampiran 24
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Lampiran 26
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