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Penggunaan media pembelajaran IPA belum bervariasi sehingga
mengakibatkan peserta didik kurang antusias dalam mengikuti kegiatan
pembelajaran. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan
pengembangan media pembelajaran yang menarik dan bervariasi seperti media
pembelajaran Exploding Box. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
prosedur pengembangan media Exploding Box dan mengetahui kelayakan media
Exploding Box pada materi “Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup”.
Penelitian ini merupakan Research and Development (RnD). Metode
penelitian yang digunakan merujuk pada lima tahapan metode Borg and Gall
yakni menggali potensi masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi
produk serta revisi produk. Produk yang dihasilkan berupa Exploding Box yang
divalidasi oleh satu pakar media, satu pakar materi, serta dua guru IPA dari 2
sekolah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan produk dilakukan
secara konvensional yaitu dengan memanfaatkan bahan-bahan berupa kertas dan
dirangkai menjadi sebuah kotak ledak atau Exploding Box. Selain hal tersebut,
produk yang dikembangkan layak diujicobakan dalam skala terbatas pada
kegiatan pembelajaran. Skor rata-rata validasi dari ahli materi yaitu 3,95 dengan
kriteria sangat baik. Sementara ahli media memberikan skor sebesar 3,83 dengan
kriteria sangat baik. Berdasarkan hasil validasi yang telah dilakukan dapat
disimpulkan bahwa media Exploding Box layak diujicobakan dalam lingkup
terbatas.

Kata Kunci: R&D,Exploding Box, Materi Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk
Hidup
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ABSTRACT
The use of science learning media has not varied, resulting in students
being less enthusiastic in participating in learning activities. In this regard, it is
necessary to develop interesting and varied learning media such as Exploding
Box learning media. The purpose of this study was to determine the procedure for
developing Exploding Box media and determine the feasibility of Exploding Box
media on the material "Characteristics and Classification of Living Things".
This research is a Research and Development (RnD). The research method used
refers to the five stages of the Borg and Gall method, namely exploring potential
problems, data collection, product design, product validation and product
revisions. The product produced was an Exploding Box validated by one media
expert, one material expert, and two science teachers from 2 schools.
The results showed that product development was carried out conventionally by
utilizing materials in the form of paper and assembled into an explosive box or
Exploding Box. Besides this, the product developed is worth testing on a limited
scale in learning activities. The average score of validation from material experts
is 3.95 with very good criteria. While media experts gave a score of 3.83 with very
good criteria. Based on the results of the validation that has been done it can be
concluded that the Exploding Box media is worth testing in a limited scope.
Keywords: R&D, Exploding Box, Material Characteristics and Classification of
Living Things
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pada saat ini sering terjadi kesenjangan di dunia pendidikan. Kesenjangan
tersebut, terdapat pada penggunaan media pembelajaran yang kurang bervariasi.
Hal tersebut berdampak pada kurangnya minat peserta didik dalam mempelajari
materi di kelas. Tammu (2017) menyatakan bahwa

media pembelajaran

merupakan salah satu aspek penting yang berpengaruh terhadap motivasi dan
keberhasilan belajar peserta didik. Media pembelajaran yang bervariasi dapat
mendukung tercapainya tujuan pembelajaran khususnya pada pembelajaran IPA
Biologi tingkat SMP. Apabila media pembelajaran yang digunakan bersifat
monoton maka akan berdampak pada ketidaktercapaian tujuan pembelajaran yang
ditetapkan. Selain hal tersebut, kesenjangan di dunia pendidikan juga terdapat
pada materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang dipelajari memiliki tingkat
kesulitan yang bervariasi. Terdapat materi pembelajaran dengan tingkat kesulitan
yang rendah dan menengah sehingga peserta didik masih dapat memahami.
Namun juga terdapat materi pembelajaran yang memiliki tingkat kesulitan yang
tinggi sehingga peserta didik sulit untuk memahami. Tingkat kesulitan materi juga
didorong dengan kurangnya variasi media pembelajaran yang digunakan.
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Solusi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah
dengan menerapkan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi dan
situasi disekolah, menambah variasi media pembelajaran, dan lain sebagainya
yang sekiranya mampu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Solusi yang
paling efektif adalah dengan menambah variasi media pembelajaran seperti modul
materi bergambar. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan konsentrasi dan
fokus peserta didik. Selain hal tersebut, peserta didik dipermudah dalam hal
memahami materi pembelajaran.
Berdasarkan hasil wawancara analisis kebutuhan yang dilaksanakan di
SMP Pangudi Luhur Yogyakarta didapatkan bahwa guru sudah menggunakan
media pembelajaran seperti video, PPT (Power Point Tempalate) buku pegangan,
dan buku acuan. Secara keseluruhan penggunaan media pembelajaran dapat
menjadikan solusi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
Akan tetapi hal tersebut masih menuai banyak permasalahan seperti kondisi media
IT (Information Technology) yang pada saat itu bermasalah. Selain itu dari aspek
materi pembelajaran, terdapat materi pembelajaran ya memiliki tingkat kesulitan
yang berbeda-beda dan cakupan materi yang berbeda pula. Kesulitan utama yang
dialami oleh guru dan peserta didik adalah ketika mempelajari materi dengan
tingkat kesulitan yang tinggi dan cakupan materi yang luas yaitu pada materi
“Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup”.
Adapun hasil wawancara survei kabutuhan yang dilakukan di SMPN 2
Sleman, didapatkan informasi bahwa media pembelajaran yang digunakan antara
lain berupa buku pegangan, PPT yang berisi materi, gambar, video, CD (Compact
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Disc) interaktif, alat peraga, serta makhluk hidup seperti tumbuhan. Penggunaan
media pembelajaran yang bervariasi tersebut memberikan manfaat bagi guru dan
peserta didik diantaranya memberikan kemudahan bagi guru dalam menerangkan
materi kepada peserta didik dan memberi kemudahan bagi peserta didik untuk
memahami materi. Akan tetapi terdapat tantangan yang dihadapi oleh guru yaitu
peserta didik sulit memahami materi pembelajaran khususnya materi “Ciri-Ciri
dan Klasifikasi Makhluk Hidup”. Hal-hal itu disebabkan oleh kondisi media yang
kurang baik seperti ukuran media yang terlalu kecil, ketidakjelasan gambar, dan
kontras warna media yang bertolak belakang. Hal tersebut menjadi suatu masalah
yang saat ini belum mendapatkan solusi efektif.
Sementara hasil wawancara analisis kebutuhan yang dilaksanakan di SMPN 1
Depok memberikan informasi bahwa guru menggunakan media pembelajaran
berupa video, gambar, lingkungan sekitar, dan alat-alat praktikum yang terdapat
di laboratorium dalam melangsungkan kegiatan pembelajaran. Selain hal tersebut
guru juga menggunakan media pembelajaran wajib yaitu buku materi atau buku
pegangan. Hal tersebut mengakibatkan peserta didik menjadi lebih antusias dalam
mengikuti pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara
optimal. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya pencapaian persentase
ketuntasan dalam pembelajaran (KKM) lebih dari 75% dengan nilai KKM sebesar
80 terutama pada materi “Klasifikasi Makhluk Hidup”. Kesulitan yang dihadapi
oleh peserta didik dalam mempelajari materi “Klasifikasi Makhluk Hidup” adalah
memahami bahasa atau istilah latin pada mata pelajaran tersebut.
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Sementara hasil wawancara analisis kebutuhan yang dilaksanakan di SMP
Joannes Bosco Yogyakarta memberikan informasi bahwa guru menggunakan
media pembelajaran berupa gambar, video, PPT, serta alat-alat laboratorium yang
disesuaikan dengan jenis kajian materi pembelajaran pada kegiatan pembelajaran
IPA. Selain hal tersebut, guru juga menggunakan sumber pembelajaran utama
yaitu buku materi. Hal tersebut bertujuan agar peserta didik dapat lebih mudah
mempelajari materi dengan menggunakan berbagai macam media pembelajaran
dengan variasi yang berbeda-beda.
Berdasarkan hasil wawancara analisis kebutuhan yang dilaksanakan di
empat sekolah yaitu SMP Pangudi Luhur Yogyakarta, SMPN 2 Sleman, SMPN 1
Depok, dan SMP Joannes Bosco Yogyakarta didapatkan kesimpulan bahwa media
pembelajaran yang digunakan oleh sekolah belum dapat membantu dalam
mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Selain hal tersebut, secara umum
materi “Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup” merupakan materi dengan
cakupan materi yang luas dan tergolong memiliki tingkat kesulitan menengah ke
atas sehingga peserta didik kesulitan dalam memahami materi pembelajaran
tersebut.
Solusi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut
adalah menghadirkan variasi media pembelajaran, strategi pembelajaran, metode
pembelajaran yang mampu membantu peserta didik dalam hal memahami materi
IPA Biologi khususnya materi “Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup”.
Berdasarkan kajian permasalahan yang telah dipaparkan, solusi efektif yang dapat
digunakan adalah menghadirkan media yang diharapkan mampu meningkatkan
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pemahaman peserta didik, membantu guru untuk menjelaskan secara lebih mudah,
menarik, mudah dipahami dalam segi materi, serta terjangkau. Hal tersebut
menimbulkan sebuah ide gagasan untuk mengembangkan media pembelajaran
seperti Exploding Box yang memuat materi “Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk
Hidup” yang disesuaikan dengan kebutuhan guru dan peserta didik di sekolah
tingkat menengah pertama wilayah Yogyakarta yang diwakili oleh SMP PL
Yogyakarta, SMPN 2 Sleman, SMPN 1 Depok, dan SMP Joannes Bosco
Yogyakarta. Berdasarkan masalah tersebut, peneliti melakukan penelitian yang
berjudul “Pengembangan Media Pembelajaran Exploding Box pada materi “CiriCiri dan Klasifikasi Makhluk Hidup kelas VII SMP”.
Penelitian relevan yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari
penelitian Prasiswayani (2018) dengan judul “Pengembangan Exploding Box
Sebagai Media Pengganti Buku. Materi yang dikembangkan pada penelitian ini
merupakan rumpun pembelajaran IPS yaitu Identitas Negara, Kenampakan Alam,
Sosial Ekonomi, Budaya, dan Pariwisata. Selain hal tersebut, penelitian relevan
juga bersumber dari Pertiwi dkk (2019) dengan judul “Pengembangan Media
Doodle Pop Up Explosion Box untuk Keterampilan Menulis Cerita Kelas IV
Sekolah Dasar”. Materi yang dikembangkan merupakan rumpun pembelaaran
Bahasa Indonesia yaitu Menulis Cerita. Kemudian penelitian relevan lainnya
digunakan adalah penelitian dari Pramesti (2019). Materi yang dikembangkan
dalam penelitian ini merupakan

rumpun pembelajaran IPA

yaitu Sistem

Pencernaan Manusia kelas VII SMP. Selain hal tersebut, pada penelitian Pramesti
(2019), Explosion Box yang dikembangkan terdiri dari permainan megenai
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gangguan sistem pencernaan yaitu “Apakah Aku ?” serta terdapat puzzle gambar
yang digubungkan di dalam media Explosion Box. Berkaitan dengan hal tersebut,
keterbaruan dari penelitian ini adalah materi yang dikembangkan berupa materi
Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup kelas VII SMP. Materi yan
dikembangkan merupakan materi dari dua bab dari pembelajaran IPA. Cakupan
materi yang dikembangkan sesuai dengan kompetensi dasar peserta didik kelas
VII SMP.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana prosedur pengembangan media Exploding Box pada materi
“Ciri-Ciri dan Klasifikasi Pada Makhluk Hidup”?
2. Apakah media Exploding Box materi “Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk
Hidup” layak untuk diuji cobakan?
C. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui prosedur mengembangkan media Exploding Box pada materi
“Klasifikasi Makhluk Hidup”.
2. Mengetahui kelayakan media Exploding Box pada materi “Ciri-Ciri dan
Klasifikasi Makhluk Hidup” untuk diujicobakan.
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D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peserta Didik
a. Mempermudah peserta didik dalam memahami materi “Ciri-Ciri dan
Klasifikasi Makhluk Hidup”.
b.Meningkatkan fokus, minat, serta ketertarikan peserta didik dalam
mempelajari materi “Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup” melalui
media Exploding Box yang dikembangkan.
c. Memotivasi peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah.

2. Bagi Guru
a. Mempermudah guru untuk menyampaikan materi pembelajaran yaitu
“Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup”
b. Memberikan inovasi dan ide kreatif untuk mengembangkan ide dalam
mengembangkan media pembelajaran IPA khususnya Biologi.

3. Bagi Sekolah
a. Menambah wawasan dalam hal pengembangan media yang bersifat
menarik, kreatif, dan inivatif.
b.Memberikan alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan kekurangan
buku paket dan minimnya media yang digunakan dala kegiatan
pembelajaran.
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4. Bagi Peneliti
a. Menambah wawasan dalam hal pengembangan media yang kreatif,
inovatif, menarik, dan berdaya guna.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori
A. Prinsip Pengembangan Materi Pembelajaran
Materi pembelajaran merupakan salah satu hal penting di dalam
kegiatan pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan dengan adanya materi
pembelajaran akan mendukung kelancaran kegiatan pembelajaran.
Pentingnya materi pembelajaran tertuang dalam aspek pengembangan
daya intelektual peserta didik sehingga dapat meningkatkan perkembangan
peserta didik. Berikut ini merupakan karakteristik dari materi atau bahan
pembelajaran yang baik diantaranya penyajian materi sesuai dengan
prinsip belajar, isi materi pembelajaran sesuai dengan standar kurikulum
yang berlaku, menggunakan bahasan yang baik dan mudah dipahami, serta
memiliki unsur estetika dalam hal pengemasan materi tersebut. Hal-hal ini
sangat penting untuk diperhatikan karena mempengaruhi keefektifan
dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran (Arsanti, 2018). Selain hal
tersebut, materi pembelajaran dapat dikembangkan sesuai dengan
perkembangan jaman

dan kondisi pada masing-masing sekolah. Pada

dasarnya pengembangan materi pembelajaran didasarkan pada prinsip
sebagai berikut:

9
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Kelayakan isi materi
Pengembangkan isi materi yang didasarkan pada aspek kelayakan
dikembangkan berdasarkan prinsip kelengkapan, keluasan, kesesuaian,
keakuratan, kemudahan serta relevan



Penyajian materi
Pengembangan materi yang didasarkan pada aspek penyajian materi
dikembangkan berdasarkan prinsip sistematis, menarik, serta inovatif.



Penggunaan bahasa
Pengembangan materi yang didasarkan pada penggunaan bahasa
dikembangkan berdasarkan prinsip kemudahan dan komunikatif.

B. Sumber Belajar
Sumber belajar merupakan sesuatu yang berisi informasi seputar
pengetahuan yang disajikan melalui penggunaan alat ataupun dari dirinya
sendiri dapat pula merupakan suatu yang digunakan untuk menyampaikan
pesan pembelajaran. Sumber belajar juga dapat diartikan sebagai sesuatu
yang dirancang maupun yang telah tersedia serta dimanfaatkan untuk
membantu peserta didik dalam pembelajaran (Abd, 2011). Di bawah ini
merupakan beberapa komponen pendukung sumber belajar diantaranya:


Berisi informasi yang berupa komponen lain berupa ide, fakta, data,
dan lain sebagainya.



Komponen manusia sebagai penyimpan, pengolah, serta penyaji pesan.
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Komponen alat sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan
yang tersimpan di dalam bahan.



Komponen teknik prosedur rutin atau acuan yang disiapkan untuk
menyampaikan pesan.

C. Media Pembelajaran
i. Pengertian Media Pembelajaran
Media pembelajaran merupakan gabungan dari dua kata yaitu
“Media” dan “Pembelajaran”. Kata “media” merupakan kata yang berasal
dari bahasa latin yang berarti perantara atau pengantar. Secara umum
media pembelajaran merupakan alat bantu untuk membantu peserta didik
dalam memahami materi pembelajaran dan membantu guru untuk
menjelaskan materi. Djamarah, dkk (2010) menyatakan bahwa peranan
media pembelajaran harus sejalan dengan isi dan tujuan pembelajaran
yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat didefinisikan bahwa pembuatan
media pembelajaran harus mengacu pada kaidah-kaidah yang telah
ditetapkan

seperti

tujuan

pembelajaran

nasional

dan

isi/materi

pembelajaran nasional. Apabila hal tersebut tidak diperhatikan dalam
penyusunan

atau

pembuatan

media

pembelajaran

maka

mediapembelajaran tidak dikategorikan sebagai sebagai alat yang mampu
membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran.
ii. Media Sebagai Alat Bantu
Media sebagai alat bantu dapat didefiniskan sebagai sarana yang
membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran tertentu
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kepada peserta didik sehingga mereka dapat memahami materi tersebut
dengan mudah. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesulitan
yang berbeda. Terdapat materi pembelajaran yang memiliki tingkat
kesulitan tinggi, menengah, dan rendah. Berdasarkan hal tersebut, maka
diperlukan

adanya

media

pembelajaran

pembelajaran dapat dicapai secara optimal.

untuk

menyampaikan

Sebagai alat bantu maka

media pembelajaran harus berfungsi sebagai media yang mampu
mempermudah peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai
secara optimal. Hal ini berorientasi pada pemikiran bahwa kegiatan
pembelajaran dengan menggunakan bantuan media pembelajaran mampu
meningkatkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam jangka waktu
yang panjang. Penggunaan media pembelajaran sebagai alat bantu dalam
proses pembelajaran harus memperhatikan tujuan pembelajaran yang
ditetapkan. Selain hal tersebut, kualitas dan kompetensi pendidik juga
harus menjadi bahan pertimbangan sehingga media pembelajaran dapat
digunakan secara optimal.

iii. Media Sebagai Sumber Belajar
Media sebagai sumber belajar didefinisikan sebagai sarana yang
dapat dimanfaatkan sebagai suatu ruang pembelajaran bagi individu.
Media sebagai sumber belajar memuat berbagai elemen ilmu pengetahuan
yang mampu membantu peserta didik dalam meningkatkan kualitas diri
secara intelektual. Media pembelajaran memiliki berbagai jenis golongan
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seperti auditif, visual, dan audio visual. Penggunaan jenis-jenis media
tersebut harus sesuai dengan kaidah yang ditetapkan yaitu sesuai dengan
tujuan dan indikator pembelajaran.
iv. Jenis-Jenis Media
Menurut Djamarah dkk (2010), media pembelajaran dibedakan menjadi
tiga kategori di antaranya:


Berdasarkan jenis


Media Auditif
Media auditif adalah yang menggunakan fasilitas berupa
gelombang bunyi atau suara seperti radio, tape recorder, dan
musik.



Media Visual
Media visual adalah media yang mengandalkan kemampuan
indera pengelihatan.Hal tersebut dapat dicontohkan gambar,
lukisan, dan foto.



Media Audio visual
Media audio visual digolongkan menjadi empat jenis di antaranya
adalah:
a. Audio visual diam
b.Audio visual gerak
c. Audio visual murni
d.Audio visual tidak murni
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Berdasarkan daya input, Djamarah dkk (2010) menggolongkan media
menjadi:


Media Daya Input Luas dan Serentak
Media daya input luas dan serentak merupakan jenis media yang tidak
terbatas dalam hal tempat dan ruang sehingga dapat dijangkau oleh
peserta didik dalam waktu yang bersamaan seperti televisi.



Media Daya Input Terbatas Ruang dan Tempat
Media daya input terbatas ruang dan tempat merupakan jenis media
memiliki keterbatasan dalam hal ruang dan tempat seperti sound slide
yang harus menggunakan tempat gelap dan tertutup



Media Pengajaran Individual
Media pengajaran individual merupakan jenis media pembelajaran
yang dapat digunakan oleh individu secara pribadi seperti modul
pengajaran yang dapat diakses dari komputer.



Berdasarkan bahan pembuatannya, Djamarah dkk (2010) menggolongkan
media menjadi:


Media Sederhana
Media sederhana adalah jenis media yang tergolong mudah
dalam segi pembuatan, mudah didapatkan dalam segi bahan,
terjangkau dalam segi harga.
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Media Kompleks
Media kompleks adalah jenis media pembelajaran yang sulit untuk
didapatkan terutama dalam hal alat dan bahan pembuatannya, mahal
dalam segi harga, dan sulit diterapkan dalam segi penerapannya.

D. Prinsip Pengembangan dan Produksi Media
Pengembangan dan produksi media pembelajaran harus memuat
prinsip-prinsip yang ditetapkan sehingga dapat digunakan dalam kegiatan
pembelajaran. Prinsip-prinsip dalam pengembangan dan produksi media
pembelajaran di antaranya visible, interesting, simple, useful, accurate,
legitimated, structured

(Nurseto, 2011). Berikut ini merupakan

penjabaran dari prinsip pengembangan dan produksi media di antaranya:
 Visible

: Mudah dilihat

 Interesting

: Menarik

 Simple

: Sederhana

 Useful

: Isinya berguna/bermanfaat

 Accurate

: Benar (dapat dipertanggungjawabkan)

 Legitimate

: masuk akal/sah

 Structured

: Terstruktur/ tersusun dengan baik

E. Media Pembelajaran Exploding Box
Exploding Box yang biasa dikenal dengan kotak ledakan
merupakan jenis media pembelajaran konvesional yang berbasis pada
kreatifitas dan seni. Exploding Box merupakan jenis media yang terdiri
atas 2 bagian yaitu bagian penutup dan bagian dalam kotak yang berisi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
16

materi serta gambar (Fadilah dkk, 2018). Media pembelajaran Exploding
Box sangat sesuai dengan karakteristik peserta didik khususnya peserta
didik yang berada di tingkat SMP kelas VII karena unsur estetika dan
kemenarikan dari media tersebut Media pembelajaran Exploding Box
merupakan jenis media visual yang dicirikan dengan adanya gambar dan
tulisan yang menarik.
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Dibawah ini merupakan berbagai macam variasi dari Exploding Box sebagai
media pembelajaran.
A

B

Sumber:sman1randublatung.sch.id

Sumber:youtube.com

C

D

Sumber: Youtube.com

Sumber:Eventshigh.com

Gambar 2.1. Variasi Media Exploding Box
Gambar di atas merupakan contoh-contoh dari Exploding Box yang akan
dijadikan sebagai media pembelajaran. Exploding Box yang akan dikembangkan
akan memuat variasi warna dan bentuk sehingga akan menimbulkan suatu daya
tarik dan kesan estetika dari media yang dikembangkan.
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Gambar A merupakan gambar dari bagian dalam media pembelajaran
Exploding box dengan variasi bentuk yang bervariasi. Bentuk yang terdapat pada
Exploding Box pada gambar A berupa kotak dan bentuk hati dengan ukuran yang
berbeda.
Gambar B,C,D menunjukkan tampak luar dan media yang berupa kota
Exploding Box dan tampak dalam Exploding Box. Bagian tampak

dalam

Exploding Box tersusun atas sebuah kotak yang berguna untuk meletakkan
serangkaian gambar yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Selain hal
tersebut bagian lembaran berfungsi sebagai tempat pengemasan materi. Pada
gambar B juga menunjukkan bahwa media Exploding Box yang dikembangkan
mengkombinasikan variasi warna, bentuk dan hiasan yang menarik.
Menurut Paringan (2018), media pembelajaran Exploding Box sangat
efektif diterapkan di dalam pembelajaran karena dapat membantu guru dalam
menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik kelas VII SMP dan
dapat membantu peserta didik untuk memahami materi pembelajaran khususnya
“Klasifikasi pada Makhluk Hidup”.
Pada dasarnya media Exploding Box yang dikembangkan berbentuk kotak
dan didalamnya berisi kumpulan materi yang dikemas di dalam setiap bagian
kotak. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu petunjuk sehingga media yang
dikembangkan dapat digunakan dengan mudah oleh peserta didik. Berikut ini
merupakan tata cara penggunaan dari media Exploding Box yang dikembangkan:
I.

Bukalah Exploding Box yang sudah dipersiapkan.
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II.

Bukalah setiap bagian kotak berdasarkan urutan huruf atau angka
yang digunakan.

III.

Pahamilah setiap materi yang disajikan didalam bagian kotak yang
berisi materi.

IV.

Tutuplah Exploding Box setelah selesai digunakan.

Selain hal tersebut, Exploding Box yang digunakan sebagai media
pembelajaran juga memiliki keunggulan dan kelemahan di antaranya adalah;
Keunggulan dari media pembelajaran Exploding Box adalah


Media Exploding Box terbuat dari bahan-bahan yang mudah untuk
didapatkan.



Materi yang disajikan singkat dan mudah untuk dipahami



Media pembelajaran Exploding Box dilengkapi dengan variasi desain
berupa bentuk visual dan warna yang menarik.



Harga pembuatan media Exploding Box terjangkau



Media Exploding Box dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, KI,
KD, tujuan pembelajaran, serta ringkasan materi.



Media Exploding Box dilengkapi dengan sebuah template untuk
menuliskan kata-kata motivasi.

Kelemahan dari media Exploding Box adalah


Media terbuat dari bahan kertas sehingga mudah rusak dan tidak tahan
lama.
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Media Exploding Box memiliki tingkat kerumitan yang kompleks
dalam hal pembuatan karena membutuhkan pemikiran dan kreativitas
yang tinggi.



Proses pembuatan media Exploding Box membutuhkan waktu yang
lama.

Petunjuk Penggunaan Exploding Box
Berikut ini merupakan petunjuk penggunaan dari media Exploding Box di
antaranya:
I. Bukalah tutup Exploding Box secara perlahan!
II. Bukalah bagian kotak pada Exploding Box sehingga semua
bagian yang terdapat di dalam Exploding Box dapat dilihat!
III. Bukalah sesuai dengan urutan angka yang terdapat pada bagian
dalam Exploding Box!
IV. Baca dan pahamilah materi pada setiap Exploding Box dengan
seksama!
V. Tutuplah Exploding Box setelah selesai digunakan!
Konten Isi Media Exploding Box
Media Exploding Box yang dikembangkan berisikan materi IPA Biologi
kelas VII SMP yaitu Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup. Berikut ini
merupakan garis besar materi yang dimuat di dalam media Exploding Box
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KD 3.2. Mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan
karakteristik yang diamati.
KD 4.2. Menyajikan hasil pengklasifikasian mahluk hidup dan benda di
lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati.
Garis besar materi yang dimuat di dalam media Exploding Box yang
dikembangkan di antaranya:


Ciri-ciri makhluk hidup



Pengertian taksonomi



Tata nama ganda



Urutan takson tumbuhan dan hewan dari tingkat tertinggi dan
terendah.



Klasifikasi lima kingdom yaitu monera, protista, fungi, plantae,
animalia.

F. Materi Ciri-Ciri dan Klasifikasi pada Makhluk Hidup
KD 3.2. Mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan
karakteristik yang diamati.
KD 4.2. Menjakikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di
lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati.


Ciri-Ciri Makhluk Hidup
Delapan ciri makhluk hidup diantaranya bergerak, memerlukan makanan,
peka terhadap rangsang, bernafas, tumbuh, mengeluarkan zat sisa,
berkembang biak, dan beradaptasi.
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Klasifikasi Makhluk Hidup


Tahapan Klasifikasi



Urutan Takson dalam Klasifikasi



Kunci Identifikasi



Metode Penamaan Ilmiah



Manfaat Klasifikasi



Perkembangan Sistem Klasifikasi

 Kingdom Protista
 Kingdom Fungi
 Kingdom Plantae
 Kingdom Animalia
2. Hasil Penelitian yang Relevan
Berikut ini merupakan penelitian yang

relevan yang dapat mendukung

penelitian ini, di antaranya dapat dilihat pada tabel 2.1:
Tabel 2.1. Tabel Hasil Penelitian yang Relevan
No
1

Penulis
Prasiswayani,
2018

Judul

Hasil

Pengembangan
Exploding Box
Sebagai Media
Pengganti
Buku

Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa media Exploding Box yang
dikembangkan dapat meningkatkan
prestasi belajar peserta didik. Hal ini
dibuktikan
dengan
adanya
peningkatan rata-rata kelas dan
presentase ketuntasan peserta didik.
Berikut
ini
merupakan
hasil
peningkatan rata-rata kelas:
 Sebelum
menggunakan
Exploding Box sebesar 64,1.
 Setelah
menggunakan
Exploding
Box
pada
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2

Pratiwi
2019

dkk, Pengembangan
Media Doodle
Pop
Up
Explosion Box
untuk
Ketrampilan
Menulis Cerita
Kelas
IV
Sekolah Dasar.

3

Pramesti,2019

Pengembangan
Media
Explosion Box
kelas VIII
SMP pada
Materi Sistem
Pencernaan
Manusia.

pertemuan pertama sebesar
73,6
 Setelah
menggunakan
Exploding
Box
pada
pertemuan kedua sebesar 79,9.
Berikut
ini
merupakan
hasil
peningkatan persentase ketuntasan
belajar:
 Sebelum
menggunakan
Exploding
Box
sebesar
54,5%
 Setelah
menggunakan
Exploding
Box
pada
pertemuan pertama sebesar
63,60%
 Setelah
menggunakan
Exploding
Box
pada
pertemuan kedua sebesar
84,80%
Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa media yang dikembangkan
memiliki kualitas yang layak dan
dapat diterapkan di dalam kegiatan
pembelajaran.
Media
yang
dikembangkan telah divalidasi oleh
ahli media dan ahli materi. Perolehan
persentase hasil validasi dari ahli
media sebesar 87,5% sedangkan dari
ahli materi sebesar 96%. Berkaitan
dengan hal tersebut, media yang
dikembangkan tergolong sebagai
media dengan kategori sangat valid.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
media
Explosion
Box
yang
dikembangkan telah divalidasi oleh
dua pakar media pembelajaran dan
dua pakar pembelajaran. Hasil ratarata validasi dari ahli media
pembelajaran sebesar 3,45 dengan
kategori “sangat baik” dan hasil
rerata dari pakar pembelajaran
sebesar 3,38 dengan kategori “sangat
baik”.
Selain
hal
tersebut,
rekapitulasi validasi dari dua pakar
media pembelajaran dan dua pakar
pembelajaran sebesar 3,415.
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Berdasarkan hasil yang telah di
dapatkan maka dapat disimpulkan
bahwa media Exploding Box yang
dikembangkan memiliki kualitas
yang sangat baik untuk digunakan
dalam kegiatan pembelajaran materi
“Sistem
Pencernaan
Manusia”
sehingga layak untuk digunakan
dalam kegiatan pembelajaran di
sekolah.

Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian yang relevan, dapat
disimpulkan bahwa media Exploding Box yang dikembangkan termasuk dalam
media dengan kategori valid dan layak untuk digunakan dalam kegiatan
pembelajaran. Manfaat yang diperoleh dari ketiga penelitian di atas adalah
memberikan gambaran mengenai pengembangan media Exploding Box yang
layak diujicobakan dalam kegiatan pembelajaran. Selain hal itu, memberikan
masukan dan saran pengembangan media Exploding Box agar dapat digunakan.
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Keterbaruan penelitian ini dapat dilihat pada bagan di bawah ini di antaranya
:
Prasiswayani, 2018

Pertiwi dkk, 2019

Pramesti, 2019

Pengembangan
Exploding
Box
Sebagai
Media
Pengganti Buku

Pengembangan
Media Doodle Pop
Up Explosion Box
Untuk
Keterampilan
Menulis
Cerita
Kelas IV Sekolah
Dasar.

Pengembangan
Media
Exposion
Box kelas VIII
SMP pada Materi
Sistem Pencernaan
Manusia.

Mata pelajaran IPS
Materi
identitas
negara, kenampakan
alam,
sosial,
ekonomi,
budaya,
pariwisata.

Mata
Pelajaran
Bahasa Indonesia
Materi
Cerita

Menulis

Mata
Pelajaran
IPA Biologi
Materi
Sistem
Pencernaan
Manusia

Martani (2020)
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya antara lain:





Pengembangan media Exploding Box pada tingkat SMP
Mata pelajaran IPA Biologi
Materi Ciri-ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup
Desain Exploding Box yang berbeda dalam hal isi yaitu
ringkasan materi. Gambar yang disajikan terpisah dari
Exploding Box materi serta diletakkan pada kotak yang
berbeda.

Gambar 2.2 Literatur Map Keterbaruan Penelitian
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3. Kerangka Berpikir
Materi “ Ciri-Ciri dan Klasifikasi pada Makhluk Hidup” merupakan jenis
materi yang memiliki cakupan yang luas sehingga memerlukan media
pembelajaran yang efektif untuk menjadi sarana dalam penyampaian materi
tersebut. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka kemungkinan besar peserta
didik menjadi bosan dan jenuh saat mempelajari materi “ Ciri-Ciri dan Klasifikasi
pada Makhluk Hidup”. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan setiap
guru IPA pada masing-masing sekolah, guru mengatakan bahwa dalam
mempelajari materi “Klasifikasi pada Makhluk Hidup” guru menggunakan media
berupa gambar, video, PPT yang berisi materi pembelajaran, serta tumbuhan
(herbarium). Akan tetapi hal tersebut masih menuai banyak kendala diantaranya
peserta didik merasa bosan dalam mempelajari materi, peserta didik belum
sepenuhnya memahami materi “Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup”.
Solusi yang digunakan untuk mengatasi pemasalahan

tresebut adalah

menghadirkan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi
di sekolah, menambah variasi media pembelajaran serta menerapkan metode
pembelajaran yang mampu membantu peserta didik dalam memahami materi
“Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup”. Berdasarkan hal tersebut, peneliti
akan mengembangkan media pembelajaran berupa Exploding Box pada materi
“Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup” kelas VII SMP. Penelitian ini juga di
dukung dengan penelitian relevam Pramesti (2019) dengan judul “Media
Exposion Box kelas VIII SMP pada Materi Sistem Pencernaan Manusia layak
diujiobakan.
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Permasalahan

Solusi

1. Kesulitan peserta didik
dalam memahami materi
Klasifikasi Makhluk Hidup
2. Cakupan
materi
pembelajaran yang luas
3. Media pembelajaran yang
digunakan
kurang
bervariasi sehingga peserta
didik kurang termotivasi
dalam mempelajari materi
“Klasifikasi
Makhluk
Hidup”

1. Menghadirkan
strategi
pembelajaran
yang
disesuaikan dengan kondisi
dan situasi di sekolah
2. Menambah variasi media
pembelajaran
3. Menerapkan
metode
pembelajaran yang mampu
membantu peserta didik
dalam memahami materi
“Ciri-Ciri dan Klasifikasi
Makhluk Hidup”.

Penelitian yang relevan
1. Media Exposion Box kelas VIII SMP pada Materi Sistem
Pencernaan Manusia layak diujiobakan. (Pamesti, 2019)

Solusi
Pengembangan media pembelajaran Exploding
Box pada materi “Klasifikasi Makhluk Hidup”
berbasis gambar yang bersifat menarik dan
sesuai dengan KI, KD, dan Indikator yang
ditetapkan berdasarkan kurikulum 2013.

Gambar 2.3. Kerangka Penelitian yang Relevan
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah

Reseach and Development . Reseach and

Development adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan produk
tertentu disertai dengan pengujian keefektifan produk yang dihasilkan (Sugiono,
2010).

Prosedur yang digunakan untuk melakukan pengembangan produk

menggunakan prosedur Borg and Gall.

Tahapan awal yang perlu dilakukan

adalah melakukan pengumpulan data untuk menyusun analisis kebutuhan dan
melakukan pengujian produk agar

dapat diimplementasikan dalam dunia

pendidikan. Produk akhir yang dihasilkan berupa media pembelajaran Exploding
Box
B. Definisi Operasional Penelitian
Definisi Operasional yang digunakan pada penelitian ini di antaranya:


Media

pembelajaran

merupakan

alat

bantu

untuk

membantu

penyampaian materi pembelajaran sehingga memudahkan peserta didik
dalam memahami materi pembelajaran tersebut.


Media pembelajaran Exploding Box adalah media pembelajaran
konvensional berupa kotak ledakan di mana kotak tersebut memiliki
bagian-bagian yang dapat diisi dengan materi pembelajaran berupa

28
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gambar dan tulisan serta memiliki unsur estetika dan kemenarikan yang baik
sehingga dapat membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran
(Fadilah dkk, 2018)


Materi Klasifikasi pada Makhluk Hidup merupakan salah satu materi
IPA Biologi kelas VII SMP yang mempelajari mengenai sistematika
pengelompokkan pada makhluk hidup baik tumbuhan maupun hewan.

C. Langkah-Langkah Penelitian Pengembangan
Berikut

ini

merupakan

desain

penelitian

pengembangan

media

pembelajaran Exploding Box pada materi “Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk
Hidup” diantaranya:
1. Menggali Potensi dan Masalah
Peneliti melakukan penggalian potensi dan permasalahan dengan
melakukan wawancara kepada guru IPA kelas VII SMP terkait media
pembelajaran di empat sekolah tujuan antara lain SMP Pangudi Luhur
Yogyakarta, SMPN 2 Sleman, SMPN 1 Depok, dan SMP Joannes Bosco
Yogyakarta. Kegiatan wawancara untuk keperluan survei dan analisis
kebutuhan dengan menggunakan naskah wawancara yang sudah direvisi
dosen pembimbing dilakukan pada bulan September sampai bulan Oktober
2019.
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2. Pengumpulan Informasi
Pengumpulan informasi dilakukan dengan mencatat hasil wawancara
dengan guru IPA SMP kelas VII disetiap sekolah. Selain hal tersebut
dilakukan

juga

perangkuman

hasil

wawancara

sebagai

bahan

pertimbangan untuk membuat produk media pembelajaran sesuai dengan
kebutuhan sekolah. Selain hal tersebut, peneliti juga melakukan studi
literatur dari buku, jurnal, dan hasil penelitian yag terkait sebagai bahan
untuk membantu pengembangan media berupa Exploding Box pada materi
“Klasifikasi Makhluk Hidup”.
3. Desain Produk
Setelah pegumpulan informasi selesai dilakukan maka dilakukan
perencanaan produk berupa Exploding Box dengan variasi gambar dan
tulisan yang menarik. Hal ini diawali dengan penemuan ide kreatif
pengembangan media pembelajaran berupa Exploding Box melalui sumber
literatur seperti jurnal, hasil penelitian serta youtube. Setelah itu,
menyesuaikan materi “Klasifikasi Makhluk Hidup” dengan desain produk
yang telah dirancang sehingga dapat sesuai dan efektif digunakan sebagai
media pembelajaran untuk materi “Klasifikasi Makhluk Hidup”. Pada
setiap sisi kotak Exploding Box yang telah dibuat disisipkan gambar dan
materi mengenai klasifikasi pada makhluk hidup yang sesuai dengan
urutan materi pada buku paket yang menjadi sumber acuan. Selain hal
tersebut, media Exploding Box yang dikembangkan akan dihias dengan
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berbagai bentuk dan variasi sehingga dapat menarik perhatian peserta
didik.
4. Validasi Desain
Validasi desain produk media Exploding Box yang telah dikembangkan
dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap desain produk yang
dikembangkan oleh validator yang memiliki keahlian dalam bidang desain
media pembelajaran. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui keefektifan,
kelayakan, kekurangan, dan kelebihan dari media pembelajaran Exploding
Box yang dikembangkan. Validasi produk media dibedakan menjadi dua
jenis yaitu validasi materi yag dilakukan oleh guru dan validasi desain yang
dilakukan oleh ahli media.

Hasil dari validasi desain produk ini akan

menjadi bekal dalam melakukan revisi atau penyempurnaan produk
sehingga media Exploding Box yang telah dikembangkan dapat bermanfaat
sebagai media pembelajaran di sekolah.
a. Validasi ahli Media Pembelajaran
Validasi

ahli

media

pembelajaran

dilakukan

dengan

cara

memberikan penilaian terkait kekurangan dan kelebihan desain
produk Exploding Box yang telah dikembangkan sehingga akan
menambah keefektifan dan kelayakan produk.
b. Validasi Materi
Validasi materi yang termuat dalam produk Exploding Box juga
dilakukan oleh guru IPA kelas VII SMP. Hal ini bertujuan untuk
megetahui kesesuaian antara pengemasan materi “Klasifikasi Makhluk
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Hidup” kedalam media pembelajaran Exploding Box. Selain hal
tersebut, uji validasi terhadap media pembelajaran Exploding Box yang
telah dikembangkan juga bertujuan untuk mengetahui keefektifan,
kelayakan produk yang dikembangkan.

5. Revisi Desain
Tahapan revisi desain dilakukan setelah uji validasi produk baik dalam segi
desain dan materi selesai dilakukan. Peneliti akan melakukan revisi pada
media Exploding Box yang dikembangkan berdasarkan hasil dari masukan
dan saran dari hasil uji validasi. Revisi desain bertujuan agar media
Exploding Box yang dikembangkan dapat digunakan sebagai media
pembelajaran yang efektif.

D. Spesifikasi Produk
Penelitian ini akan menghasilkan produk berupa media pembelajaran
Exploding Box atau kotak ledak yang berisi mengenai materi pembelajaran CiriCiri dan Klasifikasi Makhluk Hidup. Spesifikasi dari produk Exploding Box yang
dikembangkan adalah sebagai berikut:
1. Exploding Box yang dikembangkan berbentuk kotak ukuran 41 x
41 cm

yang dilengkapi dengan penutup pada masing-masing

kotak. Kotak tersebut memiliki tinggi 14 cm.
2. Exploding Box yang dikembangkan memiliki banyak variasi warna
sehingga terlihat menarik.
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3. Materi yang dikembangkan dalam media Exploding Box berupa
materi Biologi Kelas VII SMP yaitu Ciri-Ciri Makhluk Hidup dan
Klasifikasi Makhluk Hidup.
4. Exploding Box yang dihasilkan berjumlah duah buah. Kotak
pertama berisi materi “Ciri-Ciri Makhluk Hidup” sedangkan kotak
kedua berisi materi “Klasifikasi Makhluk Hidup”.
5. Exploding Box yang berisi materi mengenai “Ciri-Ciri Makhluk
Hidup” memiliki layout sebanyak tiga lapis. Ukuran layout setiap
lapisan berbeda-beda. Layout lapisan pertama memiliki ukuran
10 x 10 cm². Layout lapisan kedua dan ketiga memiliki ukuran
12 x 12 cm².
6. Exploding Box yang berisi materi mengenai “ Klasifikasi Makhluk
Hidup memiliki enam lapisan pada bagian dalam Exploding Box.
Setiap bagian berisi materi mengenai “Klasifikasi Makhluk Hidup.
Berikut ini adalah ukuran pada setiap lapisan:
o

lapisan pertama berukuran 9 x 9 cm²

o

lapisan kedua, ketiga dan

ke lima

memiliki ukuran

10 x 10 cm²
o Lapisan ke empat berukuran 11 x 11 cm²
o Lapisan ke enam berukuran 12 x 12 cm²
7. Exploding Box yang dikembangkan dilengkapi dengan dua kotak
penunjang. Kotak pertama berisi gambar-gambar materi sedangkan
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kotak kedua berisi Kompetensi Inti (KI) materi, Kompetensi Dasar
(KD) Materi, dan Tujuan Pembelajaran.
8. Bahan yang digunakan dalam pembuatan Exploding Box berupa
seperti kertas karton, kertas buffalo, kertas asturo, kertas origami,
kertas kado, cat pilog, lem, double tape, pita, serta hiasan lainnya.
9. Exploding Box terdiri dari beberapa bagian atau layout dengan
ukuran yang berbeda.
10. Setiap layout dari Exploding Box berisi mengenai materi yang
dikemas secara menarik.
11. Exploding Box yang dikembangkan memiliki variasi warna dan
bentuk yang menarik.
12. Keterbaruan dari Exploding Box yang dikembangkan dalam
penelitian ini adalah bentuk layout, warna, dan hiasan yang
digunakan lebih bervariasi sehingga lebih menarik.
13. Exploding Box yang dikembangkan dilengkapi dengan gambar dan
petunjuk penggunaan yang dikemas secara terpisah dari Exploding
Box.
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan
pengisian kuisioer untuk kepentingan validasi produk. Kegiatan wawancara
diawali dengan penyusunan panduan wawancara terkait dengan materi Klasifikasi
dan pengembangan media yang dilakukan dengan guru IPA kelas VII SMP.
Berikut ini merupakan hasil dari wawancara yang dilaksanakan di empat sekolah
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diantaranya SMP Pangudi Luhur Yogyakarta, SMPN 1 Depok, SMP Joanes
Bocho Yogyakarta, serta SMPN 2 Sleman,
Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah panduan wawancara
dan kuisioer validasi produk. Kuisioner validasi produk dibedakan menjadi
kuisioner validasi materi dan validasi desain produk. Kuisioer validasi produk
akan diberikan kepada satu ahli materi, satu ahli media, dan dua guru IPA SMP
kelas VII sebagai ahli pembelajaran.
Hasil dari kegiatan wawancara adalah membantu peneliti untuk megetahui
permasalahan terkait pembelajaran dan menemukan solusi untuk mengatasi
permasalahan tersebut. Hasil dari kegiatan pemberian kuisioner validasi adalah
untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan produk berupa Exploding Box yang
dikembangkan sehingga dapat digunakan dalam hal kepentingan revisi desain.
Berikut ini merupakan daftar panduan pertanyaan wawancara yang digunakan
untuk melakukan analisis kebutuhan disetiap sekolah

No
1

2
3

4
5
6

Tabel 3.1. Kisi-Kisi Pertanyaan Analisis Kebutuhan
Aspek Pertanyaan Analisis Kebutuhan
Nomor Pertanyaan
Identitas Guru
1,2
 Nama
 Lama mengajar (waktu)
KKM
3,4, 5
Kegiatan Pembelajaran
6,7,8
 Kesulitan pembelajaran secara umum
 Kesulitan pembelajaran secara khusus
 Solusi
Media Pembelajaran
9
 Penggunaan media pembelajaran disekolah
Exploding Box
10,11,12,13,14,15
Materi Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup
16, 17,18,19,20
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Tabel 3.2. Panduan Pertanyaan Wawancara Analisis Kebutuhan
NO
PERTANYAAN
JAWABAN
1
Sudah berapa lama Bapak/Ibu mengajar mata
pelajaran Biologi?
2
Sudah berapa lama Bapak/Ibu mengajar kelas
VII SMP?
3
Berapakah standar ketuntasan belajar (KKM)
pada mata pelajaran IPA Biologi kelas VII SMP?
4
Berapakah presentase ketuntasan (KKM) pada
mata pelajaran Biologi?
5
Berapakah persentase ketuntasan belajar (KKM)
pada materi Klasifikasi Makhuk Hidup?
6
Kesulitan apakah yang Bapak/Ibu hadapi dalam
melaksanakan kegiatan pembelajaran Biologi?
7
Kesulitan apakah yang Bapak/Ibu hadapi dalam
melaksanakan kegiatan pembelajaran pada
“Klasifikasi Makhluk Hidup” kelas VII SMP?
8
Bagaimana solusi untuk menghadapi kesulitan
dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran
Biologi baik secara umum maupun secara khusus
(pada materi “Klasifikasi Makhluk Hidup” kelas
VII SMP?
9
Jenis media pembelajaran apakah yang
Bapak/Ibu gunakan dalam pembelajaran Biologi
kelas VII?
10 Apakah Bapak/Ibu sudah mengenal media
pembelajaran berupa Exploding Box?
11 Jika Bapak/Ibu sudah mengenal media
pembelajaran
berupa
Exploding
Box,
bagaimanakah variasi dari Exploding Box yang
diketahui?
12 Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai
Exploding Box sebagai sarana untuk mempelajari
materi Biologi?
13 Apakah Bapak/Ibu pernah menggunakan media
pembelajaran
lain dalam melangsungkan
pembelajaran Biologi? Jika pernah, media
pembelajaran apa saja yang telah digunakan?
14 Apakah Bapak/Ibu sudah pernah menggunakan
Exploding Box dalam kegiatan pembelajaran
Biologi?
15 Selama Bapak/ Ibu mengajar, materi apakah
yang sering kali dimuat dalam bentuk Exploding
Box?
16 Menurut Bapak/Ibu, dalam mempelajari materi
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17

18

19

20

“Klasifikasi Makhluk Hidup” memerlukan media
berupa Exploding Box?
Materi apakah yang dapat dikemas dalam bentuk
Exploding Box selain materi “Klasifikasi
Makhluk Hidup”?
Seperti apakah jenis Exploding Box yang
Bapak/Ibu gunakan dalam pembelajaran Biologi
khususnya pada materi “Klasifikasi Makhluk
Hidup”?
Apakah dengan adanya Exploding Box, dapat
meningkatkan antusiasme peserta didik dalam
mengikuti kegiatan pembelajaran Biologi
khususnysa pada materi “Klasifikasi Makhluk
Hidup” atau malah sebaliknya?
Apakah Bapak/Ibu bersedia untuk dibantu dalam
hal mengembangkan Exploding Box khususnya
dalam materi “Klasifikasi pada Makhluk Hidup”?
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Tabel 3.3. Kisi-Kisi Instrumen Lembar Validasi
Pengembangan Media
Pembelajaran Exploding Box untuk Ahli Materi
Aspek yang
Indikator
Nomor
Jumlah
dinilai
Instrumen
Butir
Materi
Kesesuaian materi dengan Kompetensi
1
1
Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD).
Kesesuaian materi dengan indikator .
2
1
Rangkuman materi.
3
1
Motivasi dan semangat peserta didik.
4
1
Kesesuaian
dengan
kemampuan
5
1
peserta didik.
Kejelasan dalam penulisan
dan
6
1
gambar.
Kesesuaian
tujuan
pembelajaran
7
1
dengan isi.

Tabel 3.4. Kisi-Kisi Instrumen Lembar Validasi Pengembangan Media
Pembelajaran Exploding Box untuk Ahli Media
Aspek yang dinilai
Indikator
Nomor
Jumlah
Instrumen
Butir
Media
Tampilan dalam Exploding
1,2
2
Box
Bahasa dalam ExplodingBox
3,4
2
Penggunaan Exploding Box
5,6,7
3
Ketersediaan, keterjangkauan,
8
1
serta
kemudahan
dalam
mendapatkan bahan Exploding
Box
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Tabel 3.5. Instrumen Validasi aspek materi pada Media Exploding Box sebagai
Media Pembelajaran pada materi Klasifikasi Makhluk Hidup kelas VII SMP
No
Aspek yang dinilai
Skor
Komentar
1
2
3
4
A
1

Aspek konten/Materi
Kesesuaian isi materi
dengan KI ,KD dan
indikator materi
2
Materi yang disajikan
sesuai dengan indikator
materi yang telah disusun
dalam RPP
3
Aspek ringkasan materi
pada
media
mudah
dipahami.
4
Meningkatkan motivasi
dan semangat belajar
peserta didik
5
Materi
pembelajaran
sesuai dengan tingkat
kemampuan peserta didik
kelas VII SMP
6
Kejelasan tulisan dan
gambar
pada
media
Exploding Box
7
Kesesuaian
materi
Exploding Box dengan
tujuan pembelajaran
Total skor:
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3.6. Instrumen Validasi aspek media pada Media Exploding Box sebagai
Media Pembelajaran pada materi Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup
kelas VII SMP
A

Aspek Tampilan
1

1

2

Skor:
B

Skor
3

2

Komentar
4

Kesesuaian
layout
Exploding Box dengan isi
materi.
Kemenarikan
desain
tampilan Exploding Box
dalam
segi
warna,
gambar, dan huruf.
Aspek bahasa

Skor
1

2

Komentar
3

4

1

Menggunakan
bahasa
yang mudah dipahami
oleh peserta didik
2
Bahasa bersifat singkat,
jelas dan komunikatif
Total:
C

Aspek Peggunaan

Skor
2
3

1
1
2
3

Komentar
4

Kejelasan
petunjuk
penggunaan
Kelengkapan penyajian
Kemudahan
dalam
penggunaan

Total
D Aspek
Ketersediaan,
keterjangkauan
harga,
dan kemudahan dalam
mendapatkan
bahan
Bahan media Exploding
Box
1
Bahan pembuatan media
Exploding Box banyak
tersedia dipasaran
2

Bahan media
didapatkan

mudah

3

Harga bahan terjangkau

Skor
1

2

Komentar
3

4
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Total:
Total keseluruhan: Total skor A + Total skor B+ Total skor C + Total skor D
Rata-rata skor= Total keseluruhan skor/4
Keterangan dalam penskoran
1= Sangat Kurang Baik
2= Kurang Baik
3= Baik
4= Sangat Baik
Komentar umum dan saran

Kesimpulan
Berilah tanda silang (X) pada pilihan dibawah ini!
1. Media Exploding Box layak diujicobakan tanpa revisi
2. Media Exploding Box layak diujicobakan dengan revisi
3. Media Exploding Box tidak layak diujicobakan

Tabel 3.7. Rubrik penskoran instrumen validasi aspek materi pada Media
Exploding Box sebagai Media Pembelajaran pada materi Klasifikasi
Makhluk Hidup kelas VII SMP
No Aspek Penilaian
Aspek Konten Media
1
Kesesuaian isi materi dengan KI,KD
dan indikator materi.
 KI 3 (Aspek Pengetahuan)
 KD 3.2 Mengklasifikasikan
makhluk hidup dan benda
berdasarkan
karakteriistik
yang diamati.
 KD 4.2 Menyajikan hasil
pengklasifikasian
makhluk
hidup
dan
benda
di
lingkungan
sekitar
berdasarkan karakteristik yang
diamati.
2
Kesesuaian materi dengan indikator
Terdiri dari 13 indikator di antaranya

Indikator
Memenuhi
aspek
ditentukan
Memenuhi
aspek
ditentukan
Memenuhi
aspek
ditentukan

Skor
100%
yang

4

75%
yang

3

50%
yang

2

Memenuhi
25%
aspek ditentukan

1

Memenuhi
aspek
ditentukan

100%
yang
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3

4

3.2.1 Menyajikan hasil pengamatan,
mengidentifikasi,
dan
mengkomuikasikan
hasil
observasinya
3.2.2 Menjelaskan
benda-benda
disekitar yang bersifat alamiah
3.2.3 Menjelaskan benda-benda
disekitar yang bersifat buatan
manusia
3.2.4 Menjelaskan benda-benda yang
bersifat kompleks dan sederhana
3.2.5 Menjelaskan kegunaan dari
berbagai jenis beda disekitar.
3.2.6 Menjelaskan ciri-ciri makhluk
hidup
3.2.7
Menjelaskan
perbedaan
makhluk hidup dan benda tak hidup
3.2.8 Mengelompokkan makhluk
hidup berdasarkan persamaan ciri
yang dimiliki
3.2.9
Menjelaskan
pengertian
taksonomi
3.2.10 Menjelaskan tata cara
pemberian nama ilmiah
3.2.11 Menjelaskan urutan takson
hewan dan tumbuhan dari yang
tertinggi ke tingkat paling rendah
3.2.12 Menyebutkan klasifikasi 5
kingdom
3.2.13 Mengidentifikasi ciri dan
contoh klasifikasi 5 kingdom.
Aspek ringkasan materi pada media
mudah dipahami.
 Ringkasan materi lengkap
 Ringkasan materi mudah
dipahami
 Ringkasan
materi
yang
disajikan singkat

Meningkatkan
motivasi
semangat belajar peserta didik

Memenuhi
aspek
ditentukan

75%
yang

Memenuhi
aspek
ditentukan

50%
yang

Memenuhi
aspek
ditentukan

25%
yang

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi 3
aspek

1

dan Memenuhi 3 aspek

4
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5

Tampak luar Exploding Box
menarik dan memberikan
kesan penasaran
 Memiliki variasi warna yang
menarik
 Dilengkapi
gambar
dan
tulisan yang menarik dan
sesuai materi
Materi pembelajaran sesuai dengan
tingkat kemampuan peserta didik
kelas VII SMP
 Materi yang tersusun lengkap
 Materi yang jelas
 Materi
yang
tersusun
memiliki tingkat kedalaman
konsep yang tinggi
Kejelasan tulisan dan gambar pada
media Exploding Box
 Tulisan jelas
 Menggunakan
bahasa
singkat, padat, dan jelas
 Gambar jelas
Kesesuain media Exploding Box
dengan isi materi
 Memuat
materi
tentang
sistem 5 kingdom
 Susunan takson
 Sistem klasifikasi makhluk
hidup

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi 3
aspek

1

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi 3
aspek

1

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek
Memenuhi 1 aspek
Tidak memenuhi 3
aspek

3
2
1

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi 3
aspek

1

Tabel 3.8. Rubrik penskoran instrumen validasi aspek media pada Media
Exploding Box sebagai Media Pembelajaran pada materi Klasifikasi Makhluk
Hidup kelas VII SMP
Aspek Tampilan
1
Kesesuaian layout Exploding Box Memenuhi 3 aspek
4
dengan isi materi.
3
 Gambar
pada
layout Memenuhi 2 aspek
Exploding Box sesuai dengan
Memenuhi 1 aspek
2
materi
 Tulisan
pada
layout
1
Exploding Box sesuai dengan Tidak memenuhi 3
aspek
materi
 Kontras warna layout dengan
isi materi seimbang
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Kemenarikan
desain
tampilan
Exploding Box dalam segi warna,
gambar, dan huruf.
 Kesesuaian kontras warna
dengan gambar dan huruf
 Menggunakan variasi layout
 Menggunakan hiasan layout
Aspek Bahasa
1
Menggunakan bahasa yang mudah
dipahami oleh peserta didik
 Bahasa sederhana
 Tidak menimbulkan makna
ganda
 Mudah dipahami
2
Bahasa bersifat singkat, jelas dan
komunikatif
 Kalimat singkat
 Mengandung
unsur
informatif
 Kalimat jelas

1

2

3

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi 3
aspek

1

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek
Memenuhi 1 aspek
Tidak memenuhi 3
aspek

3
2
1

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi 3
aspek
Aspek Penggunaan
Kejelasan petunjuk penggunaan
Memenuhi 3 aspek
 Mudah dipahami
Memenuhi 2 aspek
 Kalimat sederhana
Memenuhi 1 aspek
 Runtut
Tidak memenuhi 3
aspek
Kelengkapan penyajian
Memenuhi 3 aspek
 KI,
KD,
Tujuan Memenuhi 2 aspek
pembelajaran
Memenuhi 1 aspek
 Petunjuk penggunaan
Tidak memenuhi 3
 Ringkasan materi
aspek

1

Kemudahan dalam penggunaan
 Mudah dibawa
 Mudah dibuka
 Mudah dibaca

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi 3
aspek

1

4
3
2
1
4
3
2
1
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Aspek ketersediaan, keterjangkauan harga, dan kemudahan dalam
mendapatkan bahan
Ketersediaan, keterjangkauan harga,
dan kemudahan dalam mendapatkan
bahan Bahan media Exploding Box
 Bahan pembuatan media
Exploding
Box
banyak
tersedia dipasaran
 Bahan
media
mudah
didapatkan
 Harga bahan terjangkau

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek
Memenuhi 1 aspek

3
2

Tidak memenuhi 3
aspek

1

F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua
jenis yaitu teknik analisis data secara kualitatif dan teknik analisis data secara
kuantitatif.


Analisis kualitatif
Analisis data kualitatif dilakukan degan cara menganalisiss informasi,
kritik dan saran dari para ahli media dan materi terhadap pengembangan
media yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keefektifan media
Exploding Box yang dikembangkan



Analisis kuantitatif
Analisa data kuantitatif dilakukan dengan cara menganalisis skor yang
didapatkan dari instrumen kuisioner validasi baik dari validasi media
maupun materi. Pada penskoran digunakan skala likert dengan kategori
Skor 1: Sangat Tidak Baik
Skor 2: Kurang Baik
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Skor 3: Baik
Skor 4: Sangat Baik
Menurut Arikunto (2009), berikut ini merupakan formula yang digunakan untuk
mengetahui interval penilaian dengan menggunakan skla numerik:
Rumus
R.S= (m-n)/b
Dimana
R.S = Rentang Skala
m = Angka tertinggi dalam pengukuran
n

= Angka terendah dalam pengukuran

b

= Banyak kelas/kategori yang dibentuk

Tabel 3.9,Skala Likert
Kategori
Sangat Baik
Baik
Kurang Baik
Sangat Kurang Baik

Interval Skor
3.25 < x > 4
2.5 < x > 3.25
1.75 < x > 2.5
1 < x > 1.75

Hasil perhitungan skor validasi akan dirata-rata kemudian dikonversikan dari data
kuantitatif ke data kualitatif sesuai dengan kategori pada Skala Likert.
G. Indikator Keberhasilan Penelitian
Indikator keberhasilan penelitian ini adalah


Hasil validasi materi menunjukkan bahwa skor 3 < x >4 sangat valid
untuk diujicobakan dalam kegiatan pembelajaran.
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Hasil validasi media menunjukkan bahwa 3 < x >4 sangat valid untuk
diujicobakan dalam kegiatan pembelajaran.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Produk Awal
Berikut ini adalah gambaran awal dari produk media pembelajaran
Exploding Box yang dikembangkan diantaranya:
a. Media pembelajaran Exploding Box
Media pembelajaran Exploding Box

merupakan media pembelajaran

berbentuk kotak yang dilengkapi dengan penutup kotak tersebut. Di dalam
kotak tersebut berisi materi pembelajaran yang dikemas dalam berbagai
macam bentuk visual dari tampak dalam Exploding Box yang bervariasi.
Selain hal tersebut, Exploding Box yang dikembangkan juga memuat
variasi warna yang menaik baik dari tampak luar maupun tampak dalam
media Exploding Box. Media Exploding Box yang dikembangkan yang
dikembangkan oleh peneliti memuat materi IPA SMP kelas VII semester
1 yaitu “Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup”. Media Exploding Box
yang dibuat oleh peneliti dikembangkan atas dasar RPP dan LKPD
mengenai materi Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup. Selain hal
tersebut, Exploding Box yang dikembangkan dilengkapi dengan gambar
akan tetapi penempatan gambar terpisah dari media Exploding Box tetapi
ditempatkan dalam sebuah kotak. Pengemasan gambar dilakukan dalam
bentuk kartu gambar.

48
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Berikut ini merupakan gambaran awal produk Exploding Box yang dikembangkan
oleh peneliti diantaranya:
Tabel 4.1. Gambaran Produk Awal Media Exploding Box pada Materi CiriCiri dan Klasifikasi Makhluk Hidup.
No
1

Foto

Keterangan
Bagian tampak luar dari
Exploding Box untuk
materi Ciri-Ciri Makhluk
Hidup

Bagian tampak luar dari
Exploding Box untuk
materi Ciri-Ciri Makhluk
Hidup

Bagian layout Exploding
Box yang berisi materi
mengenai
ciri-ciri
makhluk hidup. Setiap
layout dilengkapi dengan
kombinasi warrna yang
menarik dan hiasan yang
berfungsi
untuk
memperindah tampilan.
Selain hal tersebut ukuran
layout berbeda-beda
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Bagian tampak depan dari
Exploding Box untuk
materi
Klasifikasi
Makhluk Hidup .

Bagian layout Exploding
Box yang berisi materi
mengenai
Klasifikasi
Makhluk Hidup. Setiap
layout dilengkapi dengan
kombinasi warrna yang
menarik dan hiasan yang
berfungsi
untuk
memperindah tampilan.
Selain hal tersebut ukuran
layout berbeda-beda
Tampak depan dari kotak
yang berisi gambar dari
setiap
materi
yang
dikemas dalam Exploding
Box

Tampak belakang dari
kotak yang berisi gambar
dari setiap materi yang
dikemas dalam Exploding
Box

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
51

Petunjuk
penggunaan
Exploding Box untuk
materi Ciri-Ciri Makhluk
Hidup

Petunjuk
penggunaan
Exploding Box untuk
materi
Klasifikasi
Makhluk Hidup

Kompetensi Dasar dari
materi
Ciri-Ciri
dan
Klasifikasi
Makhluk
Hidup

Tampak
gambar

luar

kotak
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Tampak
gambar

luar

kotak

Tampak luar kotak yang
berisi KI, KD, dan Tujuan
Pembelajaran.

Tampak luar kotak yang
berisi tentang KI, KD, dan
tujuan pembelajaran.
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Desain dari media Exploding Box yang dikembangkan memuat variasi warna yang
menarik. Selain hal tersebut layout dari setiap Exploding Box memiliki bentuk
yang bervariasi sehingga akan menarik perhatian peserta didik dalam
mempelajarai materi Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup.

Media

pembelajaran Exploding Box yang dikembangkan akan membantu peserta didik
dalam memahami materi pembelajaran “Ciri-Ciri Makhluk Hidup dan Klasifikasi
Makhluk Hidup” serta meningkatkan kerjasama serta motivasi peserta didik dalam
mengikuti kegiatan pembelajaran.
B. Hasil Validasi Produk
Validasi media Exploding Box dibagi menjadi dua jenis yaitu validasi aspek
materi dan validasi aspek media. Validasi dilakukan oleh satu ahli materi yaitu
Romo P.W.P selaku dosen Universitas Sanata Dharma, satu ahli media yaitu Ibu
B.I.P selaku dosen Universitas Sanata Dharma, dan dua ahli pembelajaran yaitu
Ibu D selaku guru IPA SMPN 1 Depok kelas VII dan serta Ibu S.M selaku guru
IPA SMP Pangudi Luhur Yogyakarta kelas VII. Berikut ini adalah hasil yang
didapatkan:


Validasi Materi
Media pembelajaran yang dikembangkan berupa Exploding Box divalidasi
oleh pakar media dan pakar materi. Kegiatan validasi produk berupa media
pembelajaran Exploding Box dilakukan untuk menguji kelayakan produk
yang telah dikembangkan oleh peneliti. Pakar/ahli yang melakukan
memvalidasi produk Exploding Box dalam aspek materi yaitu

Romo

P.W.P, Ibu S.M dan Ibu D sebagai ahli materi . Produk Exploding Box yang
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dikembangkan oleh peneliti divalidasi sebanyak satu kali yaitu pada
tanggal 7 Januari 2020 di SMPN 1 Depok oleh Ibu D, tanggal 13 Januari di
Pasturan yang beralamat di jalan krodan oleh Romo P.W.P dan tanggal 15
Januari 2020 di SMP Pangudi Luhur 1 Yogyakarta oleh Ibu S.M. Aspek
materi yang divalidasi oleh validator meliputi:


Kesesuaian isi materi dengan KI, KD, dan indikator materi



Materi yang disajikan sesuai dengan indikator materi yang telah disusun
dalam RPP



Aspek ringkasan materi pada media mudah dipahami.



Meningkatkan motivasi dan semangat belajar peserta didik



Media pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik
kelas VII SMP



Kejelasan tulisan dan gambar pada media Exploding Box



Kesesuaian media Exploding Box dengan isi materi
Berikut ini merupakan hasil rekapitulasi data validasi dari pakar atau ahli
materi dalam media Exploding Box:

Tabel 4.2 Rekapitulasi Data Validasi Aspek Materi oleh Validator
No

1
2

Aspek Penilaian

Kesesuaian isi materi dengan KI,
KD, dan indikator materi
Materi yang disajikan sesuai
dengan indikator materi yang

Hasil Perolehan Skor
Validator Validator Validator
1
2
3
Ibu D
Romo
Ibu S.M
P.W.P
4
4
4
4

4

4
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telah disusun dalam RPP
Aspek ringkasan materi pada
media mudah dipahami
4
Meningkatkan motivasi dan
semangat belajar peserta didik
5
Materi pembelajaran sesuai
dengan tingkat kemampuan
peserta didik kelas VII SMP
6
Kejelasan tulisan dan gambar
pada media Exploding Box
7
Kesesuaian tujuan pembelajaran
dengan isi materi
Jumlah Skor
Rata-Rata Skor
Kriteria
3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

4

4

4

27
3,86
Sangat
Baik

28
4
Sangat
Baik

28
4
Sangat
Baik

Rata-Rata Total: 3,95
Kriteria hasil validasi materi secara total: Sangat Baik
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Pada penelitian ini, peneliti mengembangkan produk Exploding Box
pada materi Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup kelas VII SMP. Untuk
mengetahui kelayakan dari produk Exploding Box yang dikembangkan maka
peneliti melakukan validasi kepada ahli atau pakar yang sesuai dengan bidangnya.
Untuk ahli materi, peneliti memilih satu ahli dan guru dari dua sekolah yang
berbeda, diantaranya adalah Romo P.W.P sebagai ahli materi, Ibu D sebagai guru
IPA dari SMPN 1 Depok, dan Ibu S.M dari SMPN 1 Pangudi Luhur Yogyakarta.
Untuk skor validasi materi media Exploding Box dari ahli materi yaitu
Romo P.W.P yaitu 28 dengan rata-rata skor 4 yang berarti media yang
dikembangkan sangat baik. Selain hal tersebut, skor yang dperoleh dari validator
guru yaitu Ibu D selaku guru IPA SMPN 1 Depok yaitu 27 dengan rata-rata skor
sebesar 3,86 yang berarti media yang dikembangkan tergolong media dengan
kategori sangat baik dan hasil vaidasi dari Ibu S.M selaku guru IPA SMP Pangudi
Luhur Yogyakarta yaitu 28 dengan skor rata-rata sebesar 4 yang berarti media
Exploding Box yang dikembangkan tergolong kategori sangat baik.
Berdasarkan skor total rata-rata dalam aspek materi maka media Exploding
Box yang dikembangkan merupakan media yang layak untuk digunakan dan
tergolong media yang sangat baik. Kriteria sangat baik dilihat dari tujuh aspek
yang menjadi panduan penilaian diantaranya adalah:


Kesesuaian isi materi dengan KI, KD, dan indikator pencapaian kompetensi
Exploding Box yang dikembangkan berisi materi mengenai Ciri-Ciri dan
Klasifikasi Makhluk Hidup kelas VII SMP. Materi ini merupakan materi
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yang dipelajari di semester satu. Materi yang dikembangkan dalam media
Exploding Box ini disesuaikan KI, KD, dan indikator materi. Kompetensi
Inti dari materi “Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup”adalah
 KI 3
Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya
terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
 KI 4.
Mencoba mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut
pandang atau teori.
Kompetensi Dasar (KD)


KD 3.2
Mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan

karakteristik

yang diamati


KD 4.2.
Menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan
sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati.
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Indikator Pencapaian Kompetensi (IP)


3.2.6. Menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup



3.2.9. Menjelaskan pengertian taksonomi



3.2.10. Menjelaskan tata cara pemberian nama ilmiah



3.2.11. Menjelaskan urutan takson dari yang tertinggi ke tingkat yang paling
rendah



3.2.12 Menyebutkan klasifikasi lima kingdom



2.2.13. Menjelaskan ciri dan contoh Kingdom Monera



3.2.14 Menjelaskan ciri dan contoh Kingdom Protista



3.2.15. Menjelaskan ciri dan contoh Kingdom Fungi



3.2.16. Menjelaskan ciri dan contoh Kingdom Plantae



3.2.17. Menjelaskan ciri dan contoh Kingdom Animalia

Kesesuaian materi yang dikembangkan dalam media Exploding Box sesuai dengan
KI, KD, dan Indikator Pencapaian Kompetensi. Materi yang disajikan dalam
media Exploding Box berbicara mengenai ciri-ciri makhluk hidup dan klasifikasi
makhluk hidup. Materi yang disajikan mengajak dan melatih peserta didik untuk
memahami pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural terkait materi
“Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup. Pengetahuan secara faktual
dicontohkan seperti sebuah benda dikatakan sebagai benda hidup apabila memiliki
ciri salah satunya memerlukan makanan. Pada media Exploding Box yang
dikembangkan oleh peneliti, memuat materi-materi faktual tentang “Ciri-Ciri dan
Klasifikasikasi Makhluk Hidup”. Selain hal tersebut media Exploding Box yang
dikembangkan juga memuat pengetahuan secara konseptual dalam ranah materi
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“Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup” seperti beradaptasi merupakan suatu
cara yang dilakukan oleh makhluk hidup agar dapat menyesuaikan diri dengan
lingkungannya. Pengetahuan secara konseptual tersebut tidak hanya merujuk pada
salah satu materi saja tetapi merujuk pada keseluruhan materi yaitu tentang “CiriCiri dan Klasifikasi Makhluk Hidup”. Selain hal tersebut, di dalam media
Exploding Box juga memuat pengetahuan secara prosedural yaitu proses
pemberian nama ilmiah menggunakan sistem tata nama ganda.
Kesesuaian materi dengan Kompetensi Inti (KI) 3.4 terletak pada materi
yang disajikan pada media Exploding Box melatih peserta didik untuk mencoba,
mengolah, dan menyaji suatu pengatahuan dalam ranah kongkret dan abstrak
berdasarkan sumber yang berkaitan dengan sudut pandang teori. Melalui media
Exploding Box, peserta didik dilatih untuk mencoba mencari solusi pemecahan
masalah melalui Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). Setelah itu peserta didik
dilatih untuk mengolah informasi dan menyajikan informasi berdasarkan
pengalaman yang dilalui dalam hal memecahkan persoalan terkait dengan materi
melalui LKPD yang diberikan oleh guru.
Bentuk nyata dari melatih peserta didik untuk mencoba, mengolah, dan
menyaji suatu pengatahuan dalam ranah kongkret adalah media Exploding Box
yang dikembangkan menyajikan informasi konkret seperti metode penamaan
ilmiah. Selain hal tersebut, media Exploding Box yang dikembangkan juga
melatih peserta didik untuk mengolah, menyaji pengetahuan yang bersifat abstrak
seperti penyediaan gambar sebagai contoh dari setiap kingdom sehingga peserta
didik mampu memahaminya dengan mudah.
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Kesesuaian materi dengan Kompetensi Dasar (KD) terletak pada bahwa
materi yang dikembangkan dalam media Exploding Box berisi tentang
pengklasifikasian makhluk hidup berdasarkan karakteristik yang diamati. Contoh:
Kingdom Protista merupakan salah satu kingdom yang terdapat dalam sistem
klasifkasi lima kingdom. Kingdom Protista memiliki ciri-ciri yaitu bersifat
eukariotik, multiseluler, dan memiliki sel tunggal.
Kesesuaian materi dengan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) yaitu
materi yang dikemas dalam media Exploding Box berisi mengenai

ciri-ciri

makhluk hidup, taksonomi makhluk hidup, tata cara pemberian nama ilmiah,
urutan takson dari yang tertinggi ke tingkat yang paling rendah, klasifikasi lima
kingdom,ciri dan contoh kingdom monera, ciri dan contoh kingdom Protista, ciri
dan contoh kingdom fungi, ciri dan contoh kingdom plantae, ciri dan contoh
kingdom animalia.


Materi yang disajikan sesuai dengan indikator materi yang telah disusun
dalam RPP
Kesesuaian materi dengan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) yaitu
materi yang dikemas dalam media Exploding Box berisi mengenai ciri-ciri
makhluk hidup, taksonomi makhluk hidup, tata cara pemberian nama
ilmiah, urutan takson dari yang tertinggi ke tingkat yang paling rendah,
klasifikasi lima kingdom, ciri dan contoh kingdom monera, ciri dan contoh
kingdom Protista, ciri dan contoh kingdom fungi, ciri dan contoh kingdom
plantae, ciri dan contoh kingdom animalia.
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Aspek ringkasan materi pada media mudah dipahami.
Ringkasan materi yang terdapat dalam media Exploding Box mudah untuk
dipahami.

Hal

tersebut

dikarenakan

ringkasan

materi

disusun

menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, serta komunikatif. Selain hal
tersebut ringkasan materi dikembangkan secara ringkas, singkat, padat dan
jelas sehingga mudah dipahami oleh peserta didik kelas VII SMP.


Meningkatkan motivasi dan semangat belajar peserta didik
Materi yang termuat dalam media Exploding Box dapat meningkatkan
motivasi dan semangat belajar peserta didik. Hal tersebut disebabkan
materi “Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup” dikemas dalam media
Exploding Box yang merupakan media baru yang dikenal oleh peserta
didik. Selain hal tersebut, media Exploding Box dikembangkan dengan
menggunakan variasi warna dan berbagai bentuk layout atau bentuk yang
sangat menarik sehingga akan memunculkan rasa penasaran atau
keingintahuan peserta didik serta semangat peserta didik untuk
mempelajari materi yang dikemas dalam media yang menarik tersebut.



Media pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik kelas
VII SMP
Media Exploding Box yang dikembangkan sesuai dengan tingkat
kemampuan peserta didik. Hal tersebut dikarenakan materi yang
dikembangkan dalam media Exploding Box tersebut merupakan materi
kelas VII SMP yang dipelajari pada semester satu. Selain hal tersebut
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materi yang termuat Dalam media Exploding Box tersusun dengan bahasa
yang mudah untuk dipahami, singkat, komunikatif, serta jelas kemudian
media pembelajaran yang dikembangkan adalah media pembelajaran yang
berisi materi pembelajaran yang sesuai KD dalam materi Ciri-Ciri dan
Klasifikasi Makhluk Hidup kelas VII yaitu:
KD 3.2. Mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan
karakteristik yang diamati.
KD 4.2. Menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di
lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati.
Kajian materi yang di paparkan juga sesuai dengan tingkat kemampuan
kelas VII yang disesuaikan dengan KD kelas VII SMP materi Ciri-Ciri dan
Klasifikasi Makhluk Hidup diantaranya:
3.2.6. Menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup
3.2.9. Menjelaskan pengertian taksonomi
3.2.10. Menjelaskan tata cara pemberian nama ilmiah
3.2.11. Menjelaskan urutan takson dari yang tertinggi ke tingkat yang
paling rendah
3.2.12 Menyebutkan klasifikasi lima kingdom
2.2.13. Menjelaskan ciri dan contoh Kingdom Monera
3.2.14 Menjelaskan ciri dan contoh Kingdom Protista
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3.2.15. Menjelaskan ciri dan contoh Kingdom Fungi
3.2.16. Menjelaskan ciri dan contoh Kingdom Plantae
3.2.17. Menjelaskan ciri dan contoh Kingdom Animalia



Kejelasan tulisan dan gambar pada media Exploding Box
Tulisan dan gambar pada media Exploding Box secara umum sudah jelas.
Hal tersebut dikarenakan tulisan dan gambar dapat dibaca dan dikenali
dengan baik oleh para pembaca. Kejelasan yang dimaksudkan dalam hal
ini terkait dengan jenis dan ukuran huruf yaitu menggunakan jenis font
Times New Roman ukuran 12.

Selain hal tersebut, pemilihan kontras

warna juga disesuaikan dengan warna kertas sehingga gambar dan tulisan
yang tersaji dalam media Exploding Box menjadi sangat jelas dan mudah
dibaca.


Kesesuaian tujuan pembelajaran dengan isi materi
Tujuan pembelajaran sudah sesuai dengan isi materi. Materi yang
dikembangkan dalam media Exploding Box disesuaikan dengan tujuan
pembelajaran yang telah di tentukan, diantaranya


3.2.6. Menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup



3.2.9. Menjelaskan pengertian taksonomi



3.2.10. Menjelaskan tata cara pemberian nama ilmiah



3.2.11. Menjelaskan urutan takson dari yang tertinggi ke tingkat
paling rendah.
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3.2.12. Menjelaskan klasifikasi lima kingdom



3.2.13. Mengidentifikasi ciri dan contoh dari klasifikasi lima
kingdom

Validasi Materi dari ahli media
Media pembelajaran yang dikembangkan berupa Exploding Box divalidasi
oleh pakar media dan pakar materi. Kegiatan validasi produk berupa media
pembelajaran Exploding Box dilakukan untuk menguji kelayakan produk yang
telah dikembangkan oleh peneliti. Pakar/ahli yang melakukan memvalidasi
produk Exploding Box dalam aspek media yaitu Ibu D, Ibu B.I.P, dan Ibu S.M.
Produk Exploding Box yang dikembangkan oleh peneliti divalidasi sebanyak satu
kali yaitu pada tanggal 7 Januari 2020 di SMPN 1 Depok oleh Ibu D, tanggal 14
Januari 2020 di Kampus I Universitas Sanata Dharma oleh Ibu B.I.P dan tanggal
15 Januari 2020 di SMP Pangudi Luhur 1 Yogyakarta oleh Ibu S.M.
Aspek media yang divalidasi oleh validator meliputi,


Aspek tampilan



Aspek bahasa



Aspek penggunaan



Aspek ketersediaan, keterjangkauan harga, dan kemudahan dalam
mendapatkan bahan pembuatan media Exploding Box.
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Berikut ini merupakan hasil validasi yang dilakukan oleh validator diantaranya,
Tabel 4. 3 Rekapitulasi Data Validasi Aspek Media oleh validator
Aspek Penilaian

Hasil Perolehan Skor
Validator 1 Validator 2 Validator 3
Ibu D
Ibu B.I.P
Ibu S.M

Aspek Tampilan
Kesesuain layout Exploding Box
4
4
dengan isi materi
Kemenarikan desain tampilan
4
4
Exploding Box dalam segi warna,
gambar, dan huruf
Aspek Bahasa
Skor
Menggunakan
bahasa
yang
4
4
mudah dipahami
Bahasa bersifat singkat, jelas, dan
4
4
komunikatif
Aspek Penggunaan
Skor
Kejelasan petunjuk penggunaan
4
4
Kelengkapan penyajian
4
3
Kemudahan dalam penggunaan
3
4
Aspek
ketersediaan,
Skor
keterjangkauan
harga,
dan
kemudahann dalam mendapatkan
bahan pembuatan Exploding Box
Bahan
pembuatan
media
4
3
Exploding Box banyak tersedia
dipasaran.
Bahan
pembuatan
media
4
4
Exploding
Box
mudah
didapatkan.
Harga
bahan
pembuatan
4
4
terjangkau.
Jumlah Skor
39
38
Rata-Rata Skor
3,9
3,8
Kriteria
Sangat Baik Sangat Baik
Rata-Rata Total: 3,83
Kriteria hasil validasi media secara total: Sangat Baik

3
3

4
4

4
4
4

4

4

4
38
3,8
Sangat Baik
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Pada penelitian ini peneliti mengembangkan media pembelajaran berupa
Exploding Box atau kotak ledak yang berisi materi mengenai Ciri-Ciri dan
Klasifikai Makhluk Hidup kelas VII SMP.

Pada hasil validasi media

menunjukkan bahwa validator 1 memberikan jumlah skor total 39 dengan ratarata 3,9 yang menunjukkan bahwa media yang dikembangkan tergolong dalam
media yang sangat baik. Kemudian validator 2 memberikan skor total sebanyak
38 dengan rata-rata sebesar 3,8 yang menunjukkan bahwa media yang
dikembangkan tergolong dalam media dengan kriteria sangat baik. Selain hal
tersebut, validator ketiga memberikan skor sebanyak 38 dengan rata-rata sebanyak
3,8 yang menunjukkan bahwa media yang dikembangkan tergolong dalam media
dengan kategori sangat baik.
Perolehan skor keseluruhan atau rata-rata dari keseluruhan skor dalam
aspek media adalah 3,83. Hal ini menunjukkan bahwa media yang dikembangkan
tergolong sebagai media pembelajaran dengan kriteria sangat baik. Hal tersebut
dikarenakan media Exploding Box yang dikembangkan memperhatikan beberapa
aspek diantaranya adalah


Aspek tampilan



Aspek bahasa



Aspek Penggunaan



Aspek ketersediaan, keterjangkauan harga, dan kemudahan dalam
mendapatkan bahan pembuatan Exploding Box
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Aspek Tampilan
Pada aspek tampilan, media dikembangkan dengan menyesuaikan layout
Exploding Box dengan isi materi. Bentuk visual pada tampak dalam media
Exploding Box dibuat bervariasi sehingga akan memperindah pengemasan materi
di dalam setiap layout Exploding Box. Ukuran visual pada bagian dalam
Exploding Box juga berbeda sehingga akan menimbulkan kesan variasi bentuk
yang menarik. Selain hal tersebut, pemilihan jenis dan ukuran huruf juga harus
disesuaikan dengan banyaknya materi yang dikemas Selain hal tersebut kontras
warna pada bagian dengan tulisan dan hiasan-hiasan yang terdapat di media
Exploding Box juga sesuai.
Kemenarikan desain Exploding Box juga terdapat terletak pada pemilihan
warna, gambar dan huruf. Pemilihan warna pada bagian dalam media Exploding
Box dan hiasan harus disesuaikan dengan jenis huruf yang digunakan. Penulisan
materi pada media Exploding Box menggunakan jenis huruf Times New Roman
berwarna hitam. Berkaitan dengan hal tersebut maka pemilihan warna layout
Exploding Box menggunakan warna cerah sehingga tidak menimbulkan kontras
warna yang bertabrakan. Selain hal tersebut, kemenarikan desain tampilan
Exploding Box terletak pada variasi layout yang beragam serta hiasan-hiasan
kertas yang bervariasi. Hal tersebut bertujuan untuk menimbulkan kesan estetika
pada media Exploding Box.
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Aspek Bahasa
Media Exploding Box yang berisi materi “Ciri-Ciri dan Klasifikasi
Makhluk Hidup” dikembangkan dengan memperhatikan aspek bahasa yang
digunakan. Materi yang termuat di dalam media Exploding Box dikembangkan
dengan menggunakan bahasa yang sederhana, tidak menimbulkan makna ganda,
serta mudah dipahami oleh peserta didik. Selain hal tersebut bahasa yang
digunakan juga bersifat singkat, pada dan jelas. Penggunaan kalimat dalam
penyusunan materi didominasi dengan penggunaan kalimat yang singkat, jelas,
serta mengandung unsur informatif.
Aspek Penggunaan
Media Exploding Box yang dikembangkan dilengkapi dengan petunjuk
penggunaan. Petunjuk penggunaan difungsikan agar para guru dan peserta didik
dapat menggunakan media Exploding Box dengan mudah sesuai dengan petunjuk
penggunaan yang telah disusun. Penyusunan petunjuk penggunaan media
Exploding Box berpatokan pada beberapa aspek diantaranya menggunakan
kalimat yang sederhana dan mudah dipahami serta penyusunan petunjuk
penggunaan harus memperhatikan keruntutan kalimat dan langkah-langkah
penggunaan.
Selain hal tersebut, media Exploding Box yang dikembangkan juga
dilengkapi dengan beberapa aspek yang menunjang kelancaran kegiatan
pembelajaran diantaranya adalah Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD),
Tujuan Pembelajaran, Petunjuk Penggunaan, serta ringkasan materi. Hal tersebut
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bertujuan agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar karena media
Exploding Box yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran memiliki
kelengkapan penyajian sehingga memudahkan para guru dan peserta didik dalam
menggunakan media Exploding Box dalam kegiatan pembelajaran. Media
Exploding Box yang dikembangkan juga memiliki kemudahan dalam hal
penggunaan diantaranya adalah mudah dibawa karena media berbentuk kotak,
mudah untuk dibuka serta mudah untuk dibaca karena tersusun atas tulisan yang
jelas yang dipadukan dengan kombinasi warna layout yang kontras dan sesuai.

Aspek Ketersediaan, Keterjangkauan Harga, serta Kemudahan Mendapatkan
Bahan Pembuatan Media Exploding Box.
Media Exploding Box yang dikembangkan terbuat dari bahan-bahan seperti
karton, origami, spidol, dan bahan-bahan lain yang banyak tersedia dipasaran.
Selain hal tersebut bahan-bahan yang digunakan didalam pembuatan media
pembelajaran sangat terjangkau dalam segi harga dan mudah untuk didapatkan.
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Tabel 4.4 perhitungan skor total dari aspek materi pembelajaran dan aspek media
pembelajaran.
Aspek Materi
Aspek Media
Rata-Rata Skor
Rata-Rata Skor
Validator 1
Validator Validator
Validator
Validator
Validator
2
3
1
2
3
3,86
4
4
3,9
3,8
3,8
Rata-Rata: 3,95
Rata-Rata 3,83
Rata-Rata Keseluruhan: 3,89
Kriteria: Media Exploding Box yang dikembangkan tergolong sebagai media
pembelajaran dengan kriteria sangat baik.

Media pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti yaitu Exploding
Box yang berisi materi “Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup” secara
keseluruhan mendapatkan skor 3,89 yang menunjukkan bahwa media yang
dikembangkan merupakan media dengan kriteria sangat baik dan layak untuk
digunakan. Hal tersebut dikarenakan penyusunan media Exploding Box yang
dikembangkan memperhatikan aspek materi dan aspek media.
Media Exploding Box yang dikembangkan berisi materi mengenai “CiriCiri dan Klasifikasi Makhluk Hidup”. Didalam penyusunan, materi “Ciri-Ciri dan
Klasifikasi Makhluk Hidup” disusun dengan menyesuaikan KI, KD, dan sepuluh
indikator materi. Selain hal tersebut, media Exploding Box dilengkapi dengan
ringkasan materi yang disusun secara singkat tetapi mencakap keseluruhan materi
serta mudah untuk dipahami.
Selain hal tersebut, materi pembelajaran yang dikembangkan di dalam
media Exploding Box juga disusun secara lengkap, jelas, serta memiliki
kedalaman konsep materi yang tinggi. Kemudian materi pembelajaran juga
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disusun dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas sehingga
memudahkan peserta didik untuk memahami materi pembelajaran. Selain bahasa,
penyusunan materi juga menggunakan jenis hiruf Times New Roman ukuran 12
sehingga dapat dibaca dengan jelas oleh para pembaca. Penyusunan materi “CiriCiri dan Klasifikasi Makhluk Hidup” juga dilengkapi dengan adanya gambar
sehingga dapat mempermudah peserta didik dalam memahami materi.
Selain segi materi, penyusunan media Exploding Box juga memperhatikan
komponen penyusunan aspek media diantaranya tampilan, bahasa, penggunaan,
serta ketersediaan, keterjangkauan harga, dan kemudahan dalam mendapatkan
bahan pembuatan media.
Dalam aspek tampilan, media Exploding Box dikembangkan dengan
memvariasikan bentuk visual bagian dalam Exploding Box sehingga pengemasan
materi dapat disusun secara menarik. Selain itu, pemilihan jenis tulisan dan warna
juga diseimbangkan dengan kontras warna yang tidak berlawanan sehingga media
Exploding Box yang dikembangkan menjadi menarik. Media Exploding Box juga
dilengkapi dengan hiasan-hiasan kertas yang sangat menarik sehingga menambah
kesan estetika pada media yang dikembangkan.
Pengembangan media Exploding Box juga memperhatikan aspek bahasa
diantaranya bahasa yang digunakan dalam pengemasan materi bersifat sederhana,
tidak menimbulkan makan ganda, serta mudah dipahami oleh para pembaca
khususnya peserta didik kelas VII SMP.

Selain hal tersebut, bahasa yang
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digunakan dalam penyusunan materi bersifat singkat, padat dan jelas tetapi juga
mengandung unsur informasif yang tinggi.
Exploding Box

yang dikembangkan dilengkapi dengan petunjuk

penggunaan sehingga memudahkan para pengguna untuk menggunakan media
Exploding Box. Petunjuk penggunaan yang disusun juga memperhatikan aspek
keruntutan langkah dan kejelasan bahasa sehingga dapat dipahami dengan baik
oleh para pengguna khususnya peserta didik kelas VII SMP. Selain petunjuk
penggunaan, media Exploding Box juga dilengkapi dengan Kompetensi Inti (KI),
Kompetensi Dasar (KD), Tujuan Pembelajaran, serta ringkasan materi.
Media Exploding Box yang dikembangkan berbentuk kotak yang dihiasi
dengan hiasan kertas bervariasi sehingga sangat mudah untuk digunakan. Selain
hal tersebut, media Exploding Box yang dikembangkan juga sangat mudah untuk
dibaca karena media berbentuk kotak dengan ukuran yang sedang serta mudah
untuk dibaca karena disusun dengan menggunakan tulisan yang jelas.
Dalam hal pembuatannya, bahan-bahan pembuatan media Exploding Box yang
diperlukan adalah kertas karton, kertas asturo, kertas buffalo, kertas origami,
kertas kado, spidol, penggaris, lem, gunting, double tape. Bahan-bahan tersebut
sangat gampang untuk didapatkan dan sangat terjangkau dalam segi harga.
C. Revisi dan Kajian Produk
Pada penelitian ini, produk akhir yang dihasilkan berupa produk akhir
yang merupakan hasil revisi dari ahli media, ahli materi, serta dua guru IPA kelas
VII. Revisi produk dilakukan berdasarkan hasil komentar dan masukan dari
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validator terkait dengan produk awal yaitu Exploding Box. Terdapat beberapa
perubahan dari media Exploding Box yang telah dikembangkan oleh peneliti yang
didasarkan atas masukan, saran dan komentar dari para validator. Perubahan
tersebut terdapat pada bagian aspek tampilan, penggunaan, dan ketersediaan,
keterjangkauan harga, dan kemudahan dalam mendapatkan bahan media
Exploding Box.
Pada aspek tampilan, peneliti melakukan perbaikan pada layout Exploding
Box dimana layout tersebut diberikan simbol-simbol yang bervariasi. Selain hal
tersebut peneliti juga memperbaiki pada bagian tulisan dimana ukuran huruf untuk
bagian judul dan penjelasan materi dibedakan. Pada aspek penggunaan, peneliti
melakukan perbaikan dimana setiap jenis kotak diberikan keterangan penggunaan
sehingga peserta didik dapat memahami kegunaan dan isi dari setiap kotak yang
diberikan serta ditambahkan mengenai informasi terkait pembuatan media
Exploding Box.
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Tabel 4.5 Perbandingan Produk Awal dan Produk Akhir Media Exploding Box
No
Produk Awal
Produk Akhir
1

Gambar
Bagian depan Exploding Box
diberikan keterangan sehingga memudahkan Gambar Kotak diberi keterangan sebagai
peserta didik untuk mengenai isi dari masing- kotak “Klasifikasi Makhluk Hidup”
masing kotak

2

Gambar Bagian depan Exploding Box
diberikan
keterangan
sehingga
memudahkan peserta didik untuk
mengenai isi dari masing-masing kotak

Gambar Kotak diberi keterangan sebagai
kotak “Ciri-Ciri Makhluk Hidup”

3

Gambar
Bagian depan Exploding Box
diberikan keterangan sehingga memudahkan
peserta didik untuk mengenai isi dari masingmasing kotak

Gambar Kotak diberi keterangan sebagai
kotak KI,KD, dan Tujuan Pembelajaran”
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No

Produk Awal

Produk Akhir

Gambar Bagian depan Exploding Box
diberikan
keterangan
sehingga
memudahkan peserta didik untuk mengenai
isi dari masing-masing kotak

Gambar Kotak diberi keterangan sebagai “Kotak
Gambar”

1

2

Gambar Memanfaatkan bagian Exploding
Box yang tidak digunakan dan diberikan
petunjuk penggunaannya.

Gambar Memanfaatkan Exploding Box sebagai
tempat untuk menuliskan kata-kata motivasi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
76

No

Produk Awal

Produk Akhir

Gambar Memanfaatkan bagian Exploding
Box yang tidak digunakan dan diberikan
petunjuk penggunaannya

Gambar Memanfaatkan bagian Exploding
Box sebagai tempat untuk menuliskan katakata motivasi

Gambar Memanfaatkan bagian Exploding
Box yang tidak digunakan dan diberikan
petunjuk penggunaannya

Gambar Memanfaatkan bagian Exploding Box
sebagai tempat untuk menuliskan kata-kata
motivasi

Gambar Memanfaatkan layout sebagai tempat
Gambar Memanfaatkan layout yang tidak
untuk menuliskan kata-kata motivasi
digunakan
dan
diberikan
petunjuk
penggunaannya
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D. Keterbatasan Pengembangan
Dalam melakukan kegiatan pengembangan media pembelajaran berupa
Exploding Box atau kotak ledak pada materi “Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk
Hidup” kelas VII SMP, peneliti mengalami beberapa kendala diantaranya
1. Pembuatan media Exploding Box yang dilakukan secara konvensional
membutuhkan waktu dua minggu karena dibutuhkan ketelitian, kerajinan,
serta keterampilan yang baik.
2. Produk yang dikembangkan hanya pada tahap revisi produk dan belum
dilakukan uji coba terhadap peserta didik karena adanya keterbatasan
waktu, biaya, serta tenaga.
3. Pengembangan produk hanya didasarkan pada hasil analisis kebutuhan
yang bersumber dari guru mata pelajaran IPA Biologi tanpa melibatkan
peserta didik sehingga belum cukup valid untuk mengatasi permasalahan
yang ada.
4. Variasi gambar yang disajikan masih terbatas
5. Uji kelayakan mengenai daya tahan produk belum dilakukan.
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BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah
1. prosedur pengembangan media Exploding Box pada materi “CiriCiri dan Klasifikasi Makhluk Hidup”

dilakukan secara

konvensional.
2. Media Exploding Box merupakan media berbentuk kotak yang
terbuat kertas karton dan divariasi dengan berbagai kombinasi
hiasan lain. Selain hal tersebut, media yang dikembangkan layak
untuk diujicobakan.
REKOMENDASI
1.

Produk yang dikembangkan dapat meningkatkan kesiapan dan motivasi
peserta didik di dalam kegiatan pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan
produk

Exploding

Box

merupakan

sebuah

produk

baru

yang

dikembangkan dalam pembelajaran IPA khususnya materi “Ciri-Ciri dan
Klasifikasi Makhluk Hidup”. Selain hal tersebut media Exploding Box
memiliki tampilan yang memiliki variasi warna dimana hal tersebut akan
menarik perhatian peserta didik kelas VII SMP yang lebih menyukai
media pembelajaran yang memiliki variasi warna. Media Exploding Box
juga sangat mudah dalam hal penggunaan dan dilengkapi dengan bahasa
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yang mudah untuk dipahami serta materi yang dikemas di dalam media
dapat dipahami peserta didik dengan mudah.


Produk yang dikembangkan dapat menjadi pemusat perhatian peserta
didik.

Hal

tersebur

dikarenakan

produk

Exploding

Box

yang

dikembangkan dikategorikan sebagai media pembelajaran yang menarik.
Unsur kemenarikan produk Exploding Box terletak pada variasi warna dan
bentuk yang menyerupai kotak hadiah dimana hal tersebut akan menarik
minat peserta didik dan memuncukan rasa keinginan tahuan peserta didik
akan produk tersebut.


Produk yang dikembangkan dapat meningkatkan partisipasi aktif peserta
didik karena peserta didik akan memecahkan persolan tekait dengan materi
dan mencari solusi atau jawaban dari persoalan tersebut dengan mencari
secara mandiri jawaban atas persoalan melalui studi literatur dari media
tersebut.



Produk yang dikembangkan dapat

memicu peserta didik untuk

memberikan umpan balik.


Produk yang dikembangkan merupakan perulangan materi yang diberikan
oleh peserta didik. Produk yang dikembangkan dapat memberikan
pengalaman nyata. Peserta didik akan mendapatkan pengalaman nyata
seperti melakukan pemecahan masalah dengan cara mencari solusi atau
jawaban

dari

persoalan

yang

diberikan

secara

mandiri.
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Hal tersebut memberikan pengalaman nyata bahwa kemandirian peserta
didik sangat penting untuk dilatih.
2. Produk RnD yang telah dikembangkan pada penelitian ini telah divalidasi
oleh para pakar atau ahli dalam bidangnya masing-masing yakni 1 ahli
media pembelajaran, ahli materi pembelajaran, serta dua guru dari setiap
sekolah. Berdasarkan hasil validasi yang telah dilakukan, produk
Exploding Box telah disempurnakan dengan adanya masukan dan
komentar yang bersifat membangun sehingga produk Exploding Box
disimpulkan

layak

digunakan

dalam

kegiatan

pembelajaran

dan

memensuhi kebutuhan pembelajaran. Hal tersebut dikarenakan produk
Exploding Box mempunyai beberapa kelebihan diantaranya merupakan
produk baru yang dikembangkan khususnya dalam pembelajaran IPA
sehingga dapat menarik perhatian peserta didik, memiliki tampilan desain
yang menarik, mudah dalam penggunaan, serta sangat mudah untuk
diciptakan sendiri karena ketersediaan bahan gampang untuk didapat serta
tidak

membutuhkan biaya

yang

mahal untuk menciptakan dan

mengembangkan produk Exploding Box.
3. Produk Exploding Box yang dikembangkan dalam penelitian ini
merupakan produk yang layak digunakan dalam kegiatan pembelajaran
khususnya pembelajaran IPA pada materi “Ciri-Ciri Makhluk Hidup dan
Klasifikasi Makhluk Hidup” hal ini dikarenakan produk yang dihasilkan
sudah divalidasi dan diberikan komentar yang merupakan keputusan
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terbaik dari para validator. Hal ini dibuktikan bahwa produk Exploding
Box yang dikembangkan termasuk dalam kriteria “Sangat Baik”
4. Perlu adanya tahapan uji coba dan revisi produk selanjutnya untuk
mengetahui kefektifan produk yang dikembangkan.
5. Akan lebih baik jika dalam melakukan kegiatan validasi media
pembelajaran, validator memberikan komentar, kritik, dan saran yang
berkaitan dengan penyempurnaan produk sehingga produk yang dihasilkan
dapat bermanfaat dalam kegiatan pembelajaran.
Selain hal tersebut, perlu dilakukan uji coba produk sehingga dapat dinilai
bagaiman keefektifan media pembelajaran saat diimplementasikan
didalam kegiatan pembelajaran.
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LAMPIRAN

Lampiran 1
Perangkat Pengumpulan Data
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Kisi-Kisi Panduan Wawancara

Tabel. Kisi-Kisi Prtanyaan Analisis Kebutuhan
No
1

2
3

4

5
6

Aspek Pertanyaan Analisis Kebutuhan
Identitas Guru
 Nama
 Lama mengajar (waktu)
KKM
Kegiatan Pembelajaran
 Kesulitan pembelajaran secara umum
 Kesulitan
pembelajaran
secara
khusus
 Solusi
Media Pembelajaran
 Penggunaan media pembelajaran
disekolah
Exploding Box
Materi Ciri-Ciri dan Klasifikasi Makhluk
Hidup

Lampiran 2


Panduan Wawancara

Nomor Pertanyaan
1,2

3,4, 5
6,7,8

9

10,11,12,13,14,15
16, 17,18,19,20
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Tabel. Panduan Pertanyaan Wawancara Analisis Kebutuhan

NO
PERTANYAAN
1
Sudah berapa lama Bapak/Ibu mengajar mata
pelajaran Biologi?
2
Sudah berapa lama Bapak/Ibu mengajar kelas
VII SMP?
3
Berapakah standar ketuntasan belajar (KKM)
pada mata pelajaran IPA Biologi kelas VII
SMP?
4
Berapakah presentase ketuntasan (KKM) pada
mata pelajaran Biologi?
5
Berapakah persentase ketuntasan belajar
(KKM) pada materi Klasifikasi Makhuk
Hidup?
6
Kesulitan apakah yang Bapak/Ibu hadapi
dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran
Biologi?
7
Kesulitan apakah yang Bapak/Ibu hadapi
dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran
pada “Klasifikasi Makhluk Hidup” kelas VII
SMP?
8
Bagaimana solusi untuk menghadapi kesulitan
dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran
Biologi baik secara umum maupun secara
khusus (pada materi “Klasifikasi Makhluk
Hidup” kelas VII SMP?
9
Jenis media pembelajaran apakah yang
Bapak/Ibu gunakan dalam pembelajaran
Biologi kelas VII?
10 Apakah Bapak/Ibu sudah mengenal media
pembelajaran berupa Exploding Box?
11 Jika Bapak/Ibu sudah mengenal media
pembelajaran
berupa
Exploding
Box,
bagaimanakah variasi dari Exploding Box yang
diketahui?
12 Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai
Exploding Box sebagai sarana untuk
mempelajari materi Biologi?
13 Apakah Bapak/Ibu pernah menggunakan media
pembelajaran
lain dalam melangsungkan
pembelajaran Biologi? Jika pernah, media
pembelajaran apa saja yang telah digunakan?
14 Apakah Bapak/Ibu sudah pernah menggunakan
Exploding Box dalam kegiatan pembelajaran
Biologi?

JAWABAN
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15

16

17

18

19

20

Selama Bapak/ Ibu mengajar, materi apakah
yang sering kali dimuat dalam bentuk
Exploding Box?
Menurut Bapak/Ibu, dalam mempelajari
materi
“Klasifikasi
Makhluk
Hidup”
memerlukan media berupa Exploding Box?
Materi apakah yang dapat dikemas dalam
bentuk Exploding Box selain materi
“Klasifikasi Makhluk Hidup”?
Seperti apakah jenis Exploding Box yang
Bapak/Ibu gunakan dalam pembelajaran
Biologi khususnya pada materi “Klasifikasi
Makhluk Hidup”?
Apakah dengan adanya Exploding Box, dapat
meningkatkan antusiasme peserta didik dalam
mengikuti kegiatan pembelajaran Biologi
khususnysa pada materi “Klasifikasi Makhluk
Hidup” atau malah sebaliknya?
Apakah Bapak/Ibu bersedia untuk dibantu
dalam hal mengembangkan Exploding Box
khususnya dalam materi “Klasifikasi pada
Makhluk Hidup”?

Lampiran 3
Kisi-Kisi Instrumen Lembar Validasi Pengembangan Media Pembelajaran
Exploding Box untuk Ahli Materi
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Aspek yang
dinilai
Materi

Lampiran 4

Indikator

Nomor
Jumlah
Instrumen Butir
Kesesuaian materi dengan Kompetensi
1
1
Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD).
Kesesuaian materi dengan indikator .
2
1
Rangkuman materi.
3
1
Motivasi dan semangat peserta didik.
4
1
Kesesuaian dengan kemampuan peserta
5
1
didik.
Kejelasan dalam penulisan dan gambar.
6
1
Kesesuaian tujuan pembelajaran dengan
7
1
isi materi.
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Kisi-Kisi Instrumen Lembar Validasi Pengembangan Media Pembelajaran
Exploding Box untuk Ahli Media
Aspek yang dinilai

Indikator

Media

Tampilan dalam Exploding
Box
Bahasa dalam ExplodingBox
Penggunaan Exploding Box
Ketersediaan, keterjangkauan,
serta
kemudahan
dalam
mendapatkan bahan Exploding
Box

Lampiran 5

Nomor
Instrumen
1,2

Jumlah
Butir
2

3,4
5,6,7
8

2
3
1
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Instumen Validasi aspek materi pada

Media Exploding Box sebagai Media

Pembelajaran pada materi Klasifikasi Makhluk Hidup kelas VII SMP
No

Aspek yang dinilai

Skor
1

A
1

Aspek konten/Materi
Kesesuaian isi materi
dengan KI ,KD dan
indikator materi
2
Materi yang disajikan
sesuai dengan indikator
materi yang telah disusun
dalam RPP
3
Aspek ringkasan materi
pada
media
mudah
dipahami.
4
Meningkatkan motivasi
dan semangat belajar
peserta didik
5
Media
pembelajaran
sesuai dengan tingkat
kemampuan peserta didik
kelas VII SMP
6
Kejelasan tulisan dan
gambar
pada
media
Exploding Box
7
Kesesuain
tujuan
pembelajaran dengan isi
materi
Total skor:

Lampiran 6

2

Komentar
3

4
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Instrumen Validasi aspek media pada

Media Exploding Box sebagai Media

Pembelajaran pada materi Klasifikasi Makhluk Hidup kelas VII SMP
A
1

2

Skor:
B

Aspek Tampilan

1

2

3

4

Komentar

Kesesuaian
layout
Exploding Box dengan isi
materi.
Kemenarikan
desain
tampilan Exploding Box
dalam
segi
warna,
gambar, dan huruf.
Aspek bahasa
1

2

Skor
3

4

1

2

Skor
3

4

Menggunakan
bahasa
yang mudah dipahami
oleh peserta didik
4
Bahasa bersifat singkat,
jelas dan komunikatif
Total:
C
Aspek Peggunaan

Komentar

3

5
6
7

Komentar

Kejelasan
petunjuk
penggunaan
Kelengkapan penyajian
Kemudahan
dalam
penggunaan

Total
D

Aspek ketersediaan,
keterjangkauan harga,
dan kemudahan dalam
mendapatkan bahan
Bahan media Exploding
Box

Skor

1

8

Ketersediaan,
keterjangkauan
harga,
dan kemudahan dalam
mendapatkan
bahan

2

3

Komentar

4
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Bahan media Exploding
Box
Total:
Total keseluruhan: Total skor A + Total skor B+ Total skor C + Total skor D
Rata-rata skor= Total keseluruha skor/4
Keterangan dalam penskoran
1= Sangat Kurang Baik
2= Kurang Baik
3= Baik
4= Sangat Baik
Komentar umum dan saran

Kesimpulan
Berilah tanda silang (X) pada pilihan dibawah ini!
1. Media Exploding Box layak diujicobakan tanpa revisi
2. Media Exploding Box layak diujicobakan dengan revisi
3. Media Exploding Box tidak layak diujicobakan

Lampiran 7
Rubrik Penskoran
No
Aspek Penilaian
Aspek Konten Media
1
Kesesuaian isi materi dengan

Indikator

Skor

Memenuhi 3 aspek

4
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KI,KD dan indikator materi.
 KI
3
(Aspek
Pengetahuan)
 KD
3.2
Mengklasifikasikan
makhluk hidup dan
benda
berdasarka
karakteriistik
yang
diamati.
 KD 4.2 Menyajikan
hasil pengklasifikasian
makhluk hidup dan
benda di lingkungan
sekitar
berdasarkan
karakteristik
yang
diamati.
Aspek ringkasan materi pada

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi 3
aspek

1

Memenuhi 3 aspek

4

materi

Memenuhi 2 aspek

3

materi

Memenuhi 1 aspek

2

Ringkasan materi yang

Tidak memenuhi 3
aspek

1

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi 3
aspek

1

media mudah dipahami.


Ringkasan
lengkap



Ringkasan
mudah dipahami



disajikan singkat

Meningkatkan

motivasi

dan

semangat belajar peserta didik


Tampak luar Exploding
Box

menarik

memberikan

dan
kesan

penasaran


Memiliki variasi warna
yang menarik



Dilengkapi gambar dan
tulisan yang menarik
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dan sesuai materi

Media pembelajaran sesuai dengan
tingkat kemampuan peserta didik
kelas VII SMP
 Melatih berpikir kritis
 Melatih kerjasama
 Melatih kreativitas

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi 3
aspek

1

Kejelasan tulisan dan gambar pada
media Exploding Box
 Tulisan jelas
 Menggunakan
bahasa
singkat, padat, dan jelas
 Gambar jelas
Kesesuain media Exploding Box
dengan isi materi
 Memuat
materi
tentang
sistem 5 kingdom
 Susunan takson
 Sistem klasifikasi makhluk
hidup
Aspek Tampilan
Kesesuaian layout Exploding Box
dengan isi materi.
 Gambar
pada
layout
Exploding
Box
sesuai
dengan materi
 Tulisan
pada
layout
Exploding
Box
sesuai
dengan materi
 Kontras warna layout dengan
isi materi seimbang
Kualitas bahan media Exploding
Box
 Bahan media tebal
 Tekstur media halus
 Menggunakan pelidung pada
bagian luar
Kualitas bahan media Exploding
Box
 Bahan media tebal
 Tekstur media halus

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek
Memenuhi 1 aspek
Tidak memenuhi 3
aspek

3
2
1

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi 3
aspek

1

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi 3
aspek

1

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek
Memenuhi 1 aspek

3
2

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek
Memenuhi 1 aspek

3
2
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Menggunakan pelidung pada
bagian luar
Kemenarikan
desain
tampilan
Exploding Box dalam segi warna,
gambar, dan huruf.
 Kesesuaian kontras warna
dengan gambar dan huruf
 Menggunakan variasi layout
 Menggunakan hiasan layout
Aspek Bahasa
Menggunakan bahasa yang mudah
dipahami oleh peserta didik
 Bahasa sederhana
 Tidak menimbulkan makna
ganda
 Mudah dipahami
Bahasa bersifat singkat, jelas dan
komunikatif
 Kalimat singkat
 Mengandung
unsur
informatif
 Kalimat jelas

Aspek Penggunaan
Kejelasan petunjuk penggunaan
 Mudah dipahami
 Kalimat sederhana
 Runtut

Kelengkapan penyajian
 KI,
KD,
pembelajaran
 Petunjuk penggunaan
 Ringkasan materi
3

Kemudahan
penggunaan
 Mudah dibawa
 Mudah dibuka
 Mudah dibaca

Tidak memenuhi 3
aspek
Memenuhi 3 aspek

1

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi 3
aspek

1

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek
Memenuhi 1 aspek
Tidak memenuhi 3
aspek

3
2
1

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi 3
aspek

1

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek
Memenuhi 1 aspek

3
2

Tidak memenuhi 3
aspek
Memenuhi 3 aspek
Tujuan Memenuhi 2 aspek

4

1
4
3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi 3
aspek

1

dalam Memenuhi 3 aspek
Memenuhi 2 aspek
Memenuhi 1 aspek
Tidak memenuhi 3
aspek

4
3
2
1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
97

Aspek
Ketersediaan,
keterjangkauan,
dan
kemudahan
dalam
mendapatkan
 Bahan
pembuatan
media Exploding Box
banyak
tersedia
dipasaran
 Bahan media mudah
didapatkan
 Harga
bahan
terjangkau

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi 3
aspek

1
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Lampiran8
SILABUS KEGIATAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam

Kelas

: VII

Semester

: Ganjil

Tahun Ajaran

: 2019/2020

Alokasi Waktu

: 12 JP

Kompetensi inti
KI 1

: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

KI 2

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

KI 3

: Memahami pengetahuan (Faktual, konseptual, dan procedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang
ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
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KI 4

: Mencoba,mengolah, dan menyaji dalam ranah kongkret (menggunakan, mengurai, merangkai,
memodifikasi, dan membuat) dan dalam ranah abstrak (meulis, membaca, menghitung, menggambar,
dan mengarang) sesuai. dengan yang dipelajari disekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/teori.

Kompetensi Dasar

Materi
Kegiatan
Pembelajaran
Pembelajaran
3.2 Mengklasifikasikan Mengidentifikasi Mengamati
Makhluk
Hidup Benda-Benda di Peserta didik diajak
dan
beda Sekitar
megamati
bendaberdasarkan
benda dilingkungan
karakteristik yang Membedakan
sekitar
dan
diamati.
Makhluk Hidup menyampaikan hasil
dan Tak Hidup
pengamatan

4.2

Klasifikasi
Makhluk Hidup

Indikator

Penilaian

Menyajikan hasil Teknik
pengamatan,
Tes
mengidentifikasi,
Non Tes
dan
mengkomuikasikan
hasil observasinya.

Menjelaskan
benda-benda
Mengamati
Peserta didik diajak disekitar
yang
untuk mengamati ciri- bersifat alamiah
ciri dari manusia,
hewan, dan tumbuhan Menjelaskan
benda-benda
Mengamati tumbuhan disekitar
yang
dan
hewan
yang bersifat
buatan
terdapat dilingkungan manusia

Waktu
12 JP

Sumber
Belajar
Triyono, Agus
dkk.
2012.
IPA Biologi
untuk
SMP/MTS
Kelas
VII.
Penerbit
Erlangga:
Jakarta
Widodo,
Wahono dkk.
2017.
Buku
Guru:
Ilmu
Pengetahuan
Alam.
Penerbit Pusat
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sekitar dan media
Exploding Box
Menjelaskan
benda-benda yang
bersifat kompleks
Mencoba
Mendiskusikan
dan sederhana
mengenai
soal-soal
terkait
ciri-ciri Menjelaskan
makhluk hidup yang kegunaan
dari
terdapat
dalam berbagai jenis beda
Exploding Box
disekitar.
Mendiskusikan hasil
pengamatan
tumbuhan dan hewan
baik yang terdapat
dilingkungan sekitar
maupun
media
Exploding Box yang
meliputi ciri-ciri dan
cara pengelompokkan.
Mengkomunikasikan
Peserta
didik
mempresentasikan
hasil diskusi terkait
ciri-ciri
makhluk
hidup

Menjelaskan ciriciri makhluk hidup
Menjelaskan
perbedaan
makhluk hidup dan
benda tak hidup.
Menjelaskan
pengertian
taksonomi
Menjelaskan tata
cara pemberian
nama ilmiah

Kurikulum
dan
Perbukuan,
Balitbang,
Kemendikbud:
Jakarta
Ringkasan
Exploding Box
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Peserta
didik
mempresentasikan
hasil diskusi terkait
ciri-ciri dan cara
pengelompokkan
tumbuhan dan hewan
hasil pengamatan

Menjelaskan
urutan takson
hewan dan
tumbuhan dari
yang tertinggi ke
tingkat paling
rendah

Melakukan
Menanya
Peserta
didik pengamatan
menanyakan materi terhadap berbagai
yang
telah makhluk hidup
dipresetasikan
disekitar.

Menyebutkan
klasifikasi lima
Mendiskusikan
apa kingdom.
yang telah diamati,
dilakukan,
dan Menjelaskan ciri
dipelajari
sesuai dan contoh
dengan pemahaman kingdom Monera
yang dimiliki dan
dihubungkan dengan Menjelaskan ciri
kajian teori yang dan contoh
mendukung.
kingdom Protista
Menalar
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Menjelaskan ciri
dan contoh
kingdom Fungi
Menjelaskan ciri
dan contoh
kingdom Plantae
Menjelaskan ciri
dan contoh
kingdom Animalia
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Lampiran 9
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)





IDENTITAS SEKOLAH
Sekolah
Kelas/ Semester
Mata Pelajaran
Materi Pokok
Alokasi Waktu

KOMPETENSI INTI
KI
1
KI
2

KI
3
KI
4



: Sekolah Menengah Pertama
: VII/1
: Ilmu Pengetahuan Alam
: Ciri-Ciri Makhluk Hidup
: 3 x 40 Menit

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli
(toleransi dan gotong royong), santun, dan percaya diri, dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam
jangkauan pergaulan dan keberadaanya.
Memahami pengetahuan (Faktual, konseptual, dan prosedural)
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
Mencoba,mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, da membuat)
dan dalam ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung,
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari
disekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
No
Kompetensi Dasar
3.2 Mengklasifikasikan Makhluk Hidup dan
karakteristik yang diamati.
No
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

beda

berdasarkan

Indikator
Menyajikan
hasil
pengamatan,
mengidentifikasi,
dan
mengkomuikasikan hasil observasinya
Menjelaskan benda-benda disekitar yang bersifat alamiah
Menjelaskan benda-benda disekitar yang bersifat buatan manusia
Menjelaskan benda-benda yang bersifat kompleks dan sederhana
Menjelaskan kegunaan dari berbagai jenis beda disekitar.
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TUJUAN PEMBELAJARAN
 Peserta
didik
mampu
menyajikan
hasil
pegamatan,
mengidentifikasi, dan mengkomunikasikan hasil observasi dengan
benar melalui kegiatan observasi di lingkungan sekitar.
 Peserta didik mampu menjelaskan benda-benda di sekitar yang
bersifat ilmiah dengan benar melalui diskusi kelompok.
 Peserta didik mampu menjelaskan benda-benda di sekitar yang
bersifat buatan manusia dengan benar melalui diskusi kelompok.
 Peserta didik mampu menjelaskan benda-benda yang bersifat
kompleks dan sederhana dengan benar melalui diskusi kelompok.
 Peserta didik mampu menjelaskan kegunaan dari berbagai jenis
benda di sekitar dengan benar melalui diskusi kelompok.
MATERI PEMBELAJARAN
 Faktual
: Alam terdiri dari benda alamiah dan benda buatan
manusia
 Konseptual : Benda alamiah dikategorikan sebagai makhluk
hidup apabila memiliki ciri-ciri kehidupan
diantaranya bergerak,
memerlukan makanan,
peka terhadap rangsang, bernafas, tumbuh,
mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, dan
beradaptasi dengan lingkungan. Sedangkan benda
yang tidak memiliki ciri-ciri kehidupan
dikelompokkan sebagai benda mati.
 Prosedural
: Tahapan pengamatan
MODEL, PENDEKATAN, METODE
 Pedekatan
: Saintifik
 Model
: Pembelajaran Discovery
 Metode
: Diskusi, tanya jawab, presentasi, dan tugas
MEDIA PEMBELAJARAN
 Media
: Gambar


SUMBER BELAJAR
 Triyono, Agus dkk. 2012. IPA Biologi untuk SMP/MTS Kelas VII.
Penerbit Erlangga: Jakarta
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Widodo, Wahono dkk. 2017. Buku Guru: Ilmu Pengetahuan Alam.
Penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang,
Kemendikbud: Jakarta
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LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
Pertemuan Pertama
3 x 40 menit
Tahap

Orientasi

Kegiatan Pembelajaran





Apersepsi





Waktu

Kegiatan Guru
Kegiatan Peserta Didik
KEGIATAN PENDAHULUAN
Guru mengawali kegiatan dengan  Siswa menjawab salam dari guru 10
mengucapkan salam pembuka
berdasarkan
keterangan
waktu menit
pembelajaran.
Guru menunjuk salah satu peserta didik  Salah satu peserta didik maju ke depan
untuk
memimpin
doa
sebelum
kelas untuk memimpin doa sebelum
melangsungkan kegiatan pembelajaran
memulai kegiatan pembelajaran.
Guru memeriksa keadaan kelas baik  Peserta didik memberikan tanggapan
kondisi siswa maupun kondisi kelas
apabila guru bertanya seputar keadaan
sehingga kegiatan pembelajaran dapat
kelas atau keadaan siswa sebelum
segera dimulai.
memulai kegiatan pembelajaran.
Guru
mengkaitkan
materi/
tema  Peserta didik memberikan tanggapan
kegiatan/ kegiatan pembelajaran yang
atas pertanyaan yang diberikan oleh guru
akan dilakukan dengan pengalaman
berdasarkan apersepsi yang diberikan
peserta didik dengan materi/tema/
kegiatan sebelumnya.
Guru bertanya kepada peserta didik  Peserta didik menjawab pertanyaan yang
terkait dengan jenis benda yang terdapat
diberikan guru.
dilingkungan sekitar.
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Motivasi

Guru bertanya kepada peserta didik 
terkait perbedaan dari benda-benda
tersebut.

Peserta didik menjawab pertanyaan yang
diberikan guru.



Peserta didik diberikan pertanyaan  Peserta didik menjawab pertanyaan
manfaat pentingnya membedakan cirimengenai
manfaat
pentingnya
ciri makhluk hidup dan makhluk tak
membedakan ciri-ciri makhluk hidup
hidup.
dan makhluk tak hidup.
KEGIATAN INTI
Pemberian rangsangan terhadap peserta didik Pemberian rangsangan terhadap 100
Guru memberikan rangsangan berupa pemberian peserta didik.
menit
persoalan kepada peserta didik terkait materi Peserta didik diberikan persoalan
pembelajaran sehingga dapat mendorong siswa terkait materi pembelajaran yang
untuk melakukan eksplorasi dalam kegiatan sedang dipelajari dan diarahkan pada
pembelajaran.
langkah-langkah pemecahan masalah
terkait persoalan yang diberikan.
Pengidentifikasian masalah
Guru memberikan kesempatan kepada peserta
didik untuk melakukan identifikasi permasalahan
tekait permasalahan yang berkaitan dengan materi
pembelajaran. Guru memberikan kesempatan bagi
peserta didik untuk merumuskan hipotesis atas
pertanyaan yang telah diajukan

Pengidentifikasian masalah
Peserta didik melakukan identifikasi
permasalahan
yang
diberikan.Selanjutnya peserta didik
merumuskan hipotesis sebagai salah
satu bentuk jawaban yang menjadi
dugaan
sementara
berdasarkan
identifikasi permasalahan yang telah
dilakukan.
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Pengumpulan data
Guru membimbing peserta didik untuk
mengumpulkan data atau informasi untuk
membuktikan kebenaran hipotesis yang telah
dirumuskan.
Data
atau informasi
yang
dikumpulkan berasal dari sumber-sumber yang
jelas, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya

Pengumpulan data
Peserta didik melakukan kegiatan
pengumpulan data atau informasi
untuk menjawab hipotesis yang telah
dirumuskan. Data atau informasi yang
dikumpulkan jelas, valid, dan dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya

Pengolahan data
Guru membimbing peserta didik untuk mengolah
data. Pengolahan data bertujuan untuk membentuk
konsep atau pengetahuan baru sebagai jawaban
atas penyelesaian masalah yang berhasil
dibuktikan dengan kebenaran logis.

Pengolahan data
Peserta didik melakukan pengolahan
data
yang
bertujuan
untuk
menghasilkan jawaban atas persoalan
permasalahan yang dianalisis.

Verifikasi atau pembuktian
Guru membimbing peserta didik untuk melakukan
verifikasi atau pembuktian terhadap kebenaran
konsep yang ditemukan.

Verifikasi atau pembuktian
Peserta didik melakukan verifikasi
atau pembuktian terhadap kebenran
konsep yang ditemukan

Menarik kesimpulan atau generalisasi
Guru memberikan kesempatan kepada peserta
didik untuk menarik kesimpulan terhadap
keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan dengan
memperhatikan hasil verifikasi data.

Menarik kesimpulan atau
generalisasi
Peserta didik menarik kesimpulan
terhadap keseluruhan kegiatan yang
telah dilakukan dengan
memperhatikan hasil verifikasi data.
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Menyimpul
kan



Evaluasi



Refleksi



Tindak
lanjut



Salam
Penutup



KEGIATAN PENUTUP
Guru
meminta
peserta
didik
untuk  Peserta
didik
menyimpulkan 10
menyimpulkan materi pembelajaran yang telah
materi pembelajaran yang telah Menit
dipelajari.
dipelajari.
Guru memberikan pertayaan terkait materi  Peserta
didik
menanggapi
pembelajaran yang telah dipelajari.
pertanyaan dari guru.
Guru
meminta
peserta
didik
untuk  Peserta didik melakukan refleksi
merefleksikan kegiatan pembelajaran yang
terkait kegiatan pembelajaran
telah berlangsung.
bersama dengan guru seperti
mengungkapkan perasaan dan
manfaat kegiatan pembelajaran
bagi kehidupan sehari-hari
Guru memberikan tindak lanjut kepada peserta  Peserta didik melaksanakan tindak
didik. Tindak lanjut berupa membaca materi
lajut yang diberikan oleh guru.
“Ciri-Ciri Makhluk Hidup”
Pendidik mengucapkan salam penutup sebagai  Peserta didik memberikan balasan
tanda bahwa kegiatan pembelajaran telah
salam penutup kepada guru.
selesai.
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Lampiran 10
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)



IDENTITAS SEKOLAH
Sekolah
Kelas/ Semester
Mata Pelajaran
Materi Pokok
Alokasi Waktu

: Sekolah Menengah Pertama
: VII/1
: Ilmu Pengetahuan Alam
: Klasifikasi Makhluk Hidup
: 3 x 40 menit



KOMPETENSI INTI
KI
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
1
KI
Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli
2
(toleransi dan gotong royong), santun, dan percaya diri, dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam
jangkauan pergaulan dan keberadaanya.
KI
Memahami pengetahuan (Faktual, konseptual, dan proseedural)
3
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
KI
Mencoba,mengolah, dan menyaji dalam ranah kongkret
4
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, da membuat)
dan dalam ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung,
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari
disekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.



KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
No
Kompetensi Dasar
3.2 Mengklasifikasikan Makhluk Hidup dan
karakteristik yang diamati.
No
3.2.6
3.2.7



beda

berdasarkan

Indikator
Menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup
Menjelaskan perbedaan makhluk hidup dan benda tak hidup

TUJUAN PEMBELAJARAN
 Peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup melalui
studi literatur. Peserta didik mampu menjelaskan perbedaan
makhluk hidup dan benda tak hidup manusia melalui studi literatur
dengan benar.
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MATERI PEMBELAJARAN
 Faktual
: Ciri-ciri makhluk hidup
 Koseptual
: Alam terdiri dari makhluk hidup dan
makhluk tak
hidup



MODEL, PENDEKATAN, METODE
 Pedekatan
: Saintifik
 Model
: Pembelajaran kooperatif
 Metode
: Diskusi, tanya jawab, presentasi, dan tugas



MEDIA PEMBELAJARAN
 Media
: Video dan Exploding Box.



SUMBER BELAJAR
 Triyono, Agus dkk. 2012. IPA Biologi untuk SMP/MTS Kelas VII.
Penerbit Erlangga: Jakarta
 Widodo, Wahono dkk. 2017. Buku Guru: Ilmu Pengetahuan Alam.
Penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang,
Kemendikbud: Jakarta
 Exploding Box
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LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pertemuan kedua
3 x 40 menit
Tahap

Orientasi

Kegiatan Pembelajaran





Apersepsi





Waktu

Kegiatan Guru
Kegiatan Peserta Didik
KEGIATAN PEDAHULUAN
Guru mengawali kegiatan dengan  Siswa menjawab salam dari guru 10
mengucapkan salam pembuka
berdasarkan
keterangan
waktu menit
pembelajaran.
Guru menunjuk salah satu peserta didik  Salah satu peserta didik maju ke
untuk
memimpin
doa
sebelum
depan kelas untuk memimpin doa
melangsungkan kegiatan pembelajaran
sebelum
memulai
kegiatan
pembelajaran.
Guru memeriksa keadaan kelas baik  Peserta didik memberikan tanggapan
kondisi siswa maupun kondisi kelas
apabila guru bertanya seputar
sehingga kegiatan pembelajaran dapat
keadaan kelas atau keadaan siswa
segera dimulai.
sebelum
memulai
kegiatan
pembelajaran.
Guru
mengkaitkan
materi/
tema  Peserta didik memberikan tanggapan
kegiatan/ kegiatan pembelajaran yang
atas pertanyaan yang diberikan oleh
akan dilakukan dengan pengalaman
guru berdasarkan apersepsi yang
peserta didik dengan materi/tema/
diberikan
kegiatan sebelumnya.
Guru menampilkan video terkait dengan  Peserta
didik
memperhatikan
ciri-ciri makhluk hidup dan makhluk tak
tayangan video yang disajikan oleh
hidup.
guru.
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Motivasi

Orientasi

Guru bertanya kepada peserta didik 
terkait ciri-ciri makhluk hidup dan ciriciri benda tak hidup yang disajikan
dalam video.
 Peserta didik diberikan pertanyaan 
manfaat pentingnya membedakan ciriciri makhluk hidup dan makhluk tak
hidup.
 Guru
menyampaikan
materi 
pembelajaran dan tujuan pembelajaran
yang akan dicapai

Peserta didik menjawab pertanyaan
dari guru terkait ciri-ciri makhluk
hidup dan ciri-ciri benda tak hidup
yang disajikan dalam video.
Peserta didik menjawab pertanyaan
mengenai
manfaat
pentingnya
membedakan ciri-ciri makhluk hidup
dan makhluk tak hidup.
Peserta didik menyimak pejelasan
dari guru terkait penyampaian materi
pembelajaran
dan
tujuan
pembelajaran yang akan dicapai

KEGIATAN INTI
Penyampaian tujuan dan memotivasi peserta didik
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran terkait
dengan
penyajian informasi ciri-ciri makhluk hidup.

Mengorganisasi peserta didik dalam kelompok
belajar
Guru mengarahkan peserta didik untuk membentuk
kelompok belajar di mana 1 kelompok belajar terdiri
dari 4-5 peserta didik.

100
Penyampaian tujuan dan menit
memotivasi peserta didik
Peserta didik medengarkan
peyampaian
tujuan
pembelajaran terkait dengan
penyajian informasi ciri-ciri
makhluk hidup.
Mengorganisasi peserta didik
dalam kelompok belajar
Peserta
didik
membentuk
kelompok
sesuai
dengan
perintah dari guru.
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Membimbing peserta didik dalam kegiatan diskusi
kelompok
Guru membimbing peserta didik dalam kegiatan
diskusi kelompok.

Membimbing peserta didik
dalam
kegiatan
diskusi
kelompok
Peserta didik melibatkan guru
sebagai fasilitator dalam
kegiatan diskusi kelompok

Melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran
Guru melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran
dengan cara melakukan refleksi dan tanya jawab
seputar materi “Ciri-Ciri Makhluk Hidup”

Melakukan kegiatan evaluasi
pembelajaran
Peserta
didik
bersama
melakukan kegiata evaluasi
pembelajaran

Pemberian penghargaan
Pemberian penghargaan
Guru memberikan penghargaan kepada peserta didik Peserta didik menerima
untuk memotivasi peserta didik.
peghargaan dari guru.

Menyimpulkan



KEGIATAN PENUTUP
Guru meminta peserta didik untuk menyimpulkan 
keseluruhan materi pembelajaran.

Peserta didik diminta untuk 10
menyimpulkan
materi menit
pembelajaran yang telah
dipelajari.
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Evaluasi



Refleksi



Tindak lanjut



Salam Penutup



Guru memberikan pertayaan terkait materi 
pembelajaran yang telah dipelajari.
Guru meminta peserta didik untuk merefleksikan 
kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung.

Guru memberikan tindak lanjut kepada peserta 
didik. Tindak lanjut berupa membaca materi
“Klasifikasi Makhluk Hidup”
Pendidik mengucapkan salam penutup sebagai 
tanda bahwa kegiatan pembelajaran telah selesai.

Peserta didik menanggapi
pertanyaan dari guru.
Peserta didik melakukan
refleksi terkait kegiatan
pembelajaran
bersama
dengan
guru
seperti
mengungkapkan perasaan
dan
manfaat
kegiatan
pembelajaran
bagi
kehidupan sehari-hari
Peserta didik melaksanakan
tindak lajut yang diberikan
oleh guru.
Peserta didik memberikan
balasan salam penutup
kepada guru.
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Lampiran 11
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)





IDENTITAS SEKOLAH
Sekolah
Kelas/ Semester
Mata Pelajaran
Materi Pokok
Alokasi Waktu

KOMPETENSI INTI
KI
1
KI
2

KI
3
KI
4



: Sekolah Menengah Pertama
: VII/1
: Ilmu Pengetahuan Alam
: Klasifikasi Makhluk Hidup
: 3 x 40 Menit

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli
(toleransi dan gotong royong), santun, dan percaya diri, dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam
jangkauan pergaula dan keberadaanya.
Memahami pengetahuan (Faktual, konseptual, dan prosedural)
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
Mencoba,mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, da membuat)
dan dalam ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung,
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari
disekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
No
Kompetensi Dasar
3.2 Mengklasifikasikan Makhluk Hidup dan
karakteristik yang diamati.
No
3.2.8

beda

berdasarkan

Indikator
Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri
yang dimiliki
3.2.9 Menjelaskan pengertian taksonomi
3.2.10 Menjelaskan tata cara pemberian nama ilmiah
3.2.11 Menjelaskan urutan takson hewan dan tumbuhan dari yang
tertinggi ke tingkat paling rendah
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TUJUAN PEMBELAJARAN
 Peserta didik mampu mengelompokkan makhluk hidup
berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki dengan benar.
 Peserta didik mampu menjelaskan pengertian taksonomi melalui
studi literatur dengan benar.
 Peserta didik mampu menjelaskan tata cara pemberian nama ilmiah
melalui studi literatur dengan mudah.
 Peserta didik mampu menjelaskan urutan takson hewan dan
tumbuhan dari yang tertinggi ke tingkat paling rendah melalui studi
literatur dengan benar.



MATERI PEMBELAJARAN
 Faktual
: Taksonomi makhluk hidup
 Koseptual
: Tata nama makhluk hidup dalam
pengklasifikasian
makhluk hidup
 Prosedural
: Tahapan pengklasifikasian
MODEL, PENDEKATAN, METODE
 Pedekatan
: Saintifik
 Model
: Pembelajaran kooperatif
 Metode
: Diskusi, tanya jawab, presentasi, dan tugas
MEDIA PEMBELAJARAN
 Media
: Video dan Exploding Box
SUMBER BELAJAR
 Triyono, Agus dkk. 2012. IPA Biologi untuk SMP/MTS Kelas VII.
Penerbit Erlangga: Jakarta
 Widodo, Wahono dkk. 2017. Buku Guru: Ilmu Pengetahuan Alam.
Penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang,
Kemendikbud: Jakarta
 Ringkasan Exploding Box
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LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
Pertemuan ketiga
3 x 40 menit
Tahapan
Pembelajaran
Orientasi






Kegiatan Pembelajaran
Waktu
Kegiatan Guru
Kegiatan Peserta Didik
KEGIATAN PENDAHULUAN
Guru mengawali kegiatan dengan  Siswa menjawab salam dari guru 10
mengucapkan salam pembuka
berdasarkan
keterangan
waktu menit
pembelajaran.
Guru menunjuk salah satu peserta  Salah satu peserta didik maju ke
didik untuk memimpin doa sebelum
depan kelas untuk memimpin doa
melangsungkan kegiatan pembelajaran
sebelum
memulai
kegiatan
pembelajaran.
Guru memeriksa keadaan kelas baik  Peserta didik memberikan tanggapan
apabila guru bertanya seputar
kondisi siswa maupun kondisi kelas
keadaan kelas atau keadaan siswa
sehingga kegiatan pembelajaran dapat
sebelum
memulai
kegiatan
pembelajaran.
segera dimulai.
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Apersepsi



Guru

mengkaitkan

materi/

tema



Peserta didik memberikan tanggapan
atas pertanyaan yang diberikan oleh
guru berdasarkan apersepsi yang
diberikan



Peserta didik menyimak tayangan
video yang dipaparkan.



Peserta didik menjawab pertanyaan
dari guru sesuai dengan konteks
tema pertanyaan yang diberikan.
Peserta didik menjawab pertanyaan
dari guru.

kegiatan/ kegiatan pembelajaran yang
akan dilakukan dengan pengalaman
peserta didik dengan materi/tema/
kegiatan sebelumnya.



Guru menampilkan video terkait
dengan
makhluk
hidup
yang
bervariasi.
Guru mengingatkan kembali materi
prasyarat dengan bertanya.



Motivasi
Penyampaian
Tujuan
Pembelajaran
Pemberian
acuan

Guru bertanya kepada peserta didik 
mengenai pengklasifikasian makhluk
hidup berdasarkan persamaan ciri
makhluk hidup.
 Guru memberi pertanyaan manfaat 
pentingnya klasifikasi makhluk hidup
 Guru
menyampaikan
materi 
pembelajaran dan tujuan pembelajaran
yang akan dicapai .



Memberitahukan materi pembelajaran 
yang akan disampaikan pada saat itu.
Memberitahukan
mengenai 
Kompetensi Inti, kompetensi Dasar,

Peserta didik menjawab pertanyaan
dari guru
Peserta didik membantu guru untuk
membacakan tujuan pembelajaran
yang
ditayangkan
pada
slide
presentasi.
Peserta didik menyimak penjelasan
yang diberikan oleh guru
Peserta didik menyimak penjelasan
yang diberikan oleh guru
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Kegiatan Inti

Indikator, serta KKM ada saat
pertemuan berlangsung.
 Menjelaskan mekanisme pelaksaan  Peserta didik menyimak penjelasan
pengalaman belajar sesuai dengan
yang diberikan oleh guru
langkah-langkah pembelajaran.
KEGIATAN INTI
Penyampaian tujuan dan memotivasi peserta Penyampaian
tujuan
dan 100
menit
didik
memotivasi peserta didik
Guru menyampaian tujuan pembelajaran terkait Peserta didik mendengarkan guru
dengan taksonomi dan tata cara pemberian nama disaat guru menyampaikan tujuan
ilmiah.
pembelajaran terkait
dengan
taksonomi
dan
tata
cara
pemberian nama ilmiah.
Mengorganisasi peserta didik dalam kelompok
belajar
Guru mengarahkan peserta didik untuk
membentuk kelompok belajar di mana 1
kelompok belajar terdiri dari 4-5 peserta didik.

Mengorganisasi peserta didik
dalam kelompok belajar
Peserta
didik
membentuk
kelompok sesuai dengan perintah
dari guru.

Membimbing peserta didik dalam kegiatan Membimbing peserta didik
diskusi kelompok.
dalam
kegiatan
diskusi
kelompok
Guru membagikan lembar LKPD dan Exploding
Box kepada peserta didik.
Peserta didik membuka Exploding
Box sesuai dengan arahan dari
Guru meghimbau peserta didik untuk membuka guru
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Exploding Box sesuai dengan prosedur yang
tersedia dan meminta peserta didik untuk Peserta
didik
mengerjakan
mengamati soal diskusi dalam Exploding Box.
Lembar Kerja Peserta Didik
berdasarkan
persoalan
pada
Exploding Box
Guru membimbing peserta didik dalam kegiatan
diskusi kelompok.
Peserta didik melibatkan guru
sebagai fasilitator dalam kegiatan
diskusi kelompok
Melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran
Guru melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran
dengan cara melakukan refleksi dan tanya jawab
seputar materi yang telah dipelajari.

Melakukan kegiatan evaluasi
pembelajaran
Peserta didik bersama melakukan
kegiatan evaluasi pembelajaran

Pemberian penghargaan
Pemberian penghargaan
Guru memberikan penghargaan kepada peserta Peserta
didik
menerima
didik untuk memotivasi peserta didik
peghargaan dari guru.

Kegiatan
Penutup



Menyimpulkan 

KEGIATAN PENUTUP
Guru mengajak peserta didik untuk 
melakukan kegiatan merangkum materi,
evaluasi, serta refleksi.

Guru
meminta
menyimpulkan
pembelajaran.

peserta
didik
keseluruhan

untuk 
materi

Peserta didik melakukan 10
kegiatan merangkum materi, menit
evaluasi, serta refleksi diakhir
pembelajaran.
Peserta didik menyimpulkan
materi pembelajaran yang
telah dipelajari.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
122

Evaluasi



Refleksi



Tindak lanjut



Salam Penutup



Guru memberikan pertayaan terkait materi 
pembelajaran yang telah dipelajari.
Guru
meminta
peserta
didik
untuk 
merefleksikan kegiatan pembelajaran yang
telah berlangsug.

Guru memberikan tindak lanjut kepada peserta 
didik. Tindak lanjut berupa membaca materi
mengenai 5 kingdom.
Pendidik mengucapkan salam penutup sebagai 
tanda bahwa kegiatan pembelajaran telah
selesai.

Peserta didik menanggapi
pertanyaan dari guru.
Peserta
didik
melakukan
refleksi
terkait
kegiatan
pembelajaran bersama dengan
guru seperti mengungkapkan
perasaan dan manfaat kegiatan
pembelajaran bagi kehidupan
sehari-hari
Peserta didik melaksanakan
tindak lajut yang diberikan
oleh guru.
Peserta didik memberikan
balasan salam penutup kepada
guru.
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Lampiran 12
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)





IDENTITAS SEKOLAH
Sekolah
Kelas/ Semester
Mata Pelajaran
Materi Pokok
Alokasi Waktu

KOMPETENSI INTI
KI
1
KI
2

KI
3
KI
4



: Sekolah Menengah Pertama
: VII/1
: Ilmu Pengetahuan Alam
: Klasifikasi Makhluk Hidup
: 3 x 40 Menit

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
Menunjukkan prilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli
(toleransi dan gotong royong), santun, dan percaya diri, dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam
jangkauan pergaula dan keberadaanya.
Memahami pengetahuan (Faktual, konseptual, dan prosedural)
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
Mencoba,mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret
(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, da membuat)
dan dalam ranah abstrak (meulis, membaca, menghitung,
menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari
disekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
No
Kompetensi Dasar
3.2 Mengklasifikasikan Makhluk Hidup dan
karakteristik yang diamati.
No
3.2.12
3.2.13
3.2.14
3.2.15
3.2.16
3.2.17

Indikator
Menyebutkan klasifikasi 5 kingdom.
Menjelaskan ciri dan contoh kingdom monera
Menjelaskan ciri dan contoh kingdom Protista
Menjelaskan ciri dan contoh kingdom fungi
Menjelaskan ciri dan contoh kingdom plantae
Menjelaskan ciri dan contoh kingdom animalia

beda

berdasarkan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
124



TUJUAN PEMBELAJARAN
 Peserta didik mampu menyebutkan klasifikasi 5 kingdom melalui
studi literatur dengan benar.
 Peserta didik mampu menjelaskan ciri dan contoh kingdom
monera melalui studi literatur dengan benar.
 Peserta didik mampu menjelaskan ciri dan contoh kingdom protista
melalui studi literature dengan benar.
 Peserta didik mampu menjelaskan ciri dan contoh kingdom fungi
melalui studi literatur dengan benar.
 Peserta didik mampu menjelaskan ciri dan contoh kingdom
plantae melalui studi literatur dengan benar.
 Peserta didik mampu menjelaskan ciri dan contoh kingdom
animalia melalui studi literatur.



MATERI PEMBELAJARAN
 Faktual
: Sistem klasifikasi lima kingdom didasarkan pada
pertimbangan tingkatan makhluk hidup, sel, dan
nutrisi
 Koseptual
: Klasifikasi lima kingdom terdiri dari Kingdom
Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi,
Kingdom Plantae, dan Kingdom Animalia
 Prosedural
: Tahapan pengklasifikasian



MODEL, PENDEKATAN, METODE
 Pedekatan
: Saintifik
 Model
: Pembelajaran kooperatif
 Metode
: Diskusi, tanya jawab, presentasi, dan tugas



MEDIA PEMBELAJARAN
 Media
: Video dan Exploding Box



SUMBER BELAJAR
 Triyono, Agus dkk. 2012. IPA Biologi untuk SMP/MTS Kelas VII.
Penerbit Erlangga: Jakarta
 Widodo, Wahono dkk. 2017. Buku Guru: Ilmu Pengetahuan Alam.
Penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang,
Kemendikbud: Jakarta
 Exploding Box
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LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
Pertemuan keempat
(3 x 40 menit)
Tahapan

Orientasi









Kegiatan Pembelajaran
Waktu
Kegiatan Guru
Kegiatan Peserta Didik
PENDAHULUAN
Guru mengawali kegiatan dengan  Siswa menjawab salam 10 Menit
mengucapkan salam pembuka
dari guru berdasarkan
keterangan
waktu
pembelajaran.
Guru menunjuk salah satu peserta didik  Salah satu peserta didik
untuk
memimpin doa
sebelum
maju ke depan kelas
melangsungkan kegiatan pembelajaran
untuk memimpin doa
sebelum
memulai
kegiatan pembelajaran.
Guru memeriksa keadaan kelas baik  Peserta didik memberikan
kondisi siswa maupun kondisi kelas
tanggapan apabila guru
sehingga kegiatan pembelajaran dapat
bertanya seputar keadaan
segera dimulai.
kelas atau keadaan siswa
sebelum
memulai
kegiatan pembelajaran.
Guru mengkaitkan materi/ tema  Peserta didik memberikan
kegiatan/ kegiatan pembelajaran yang
tanggapan atas pertanyaan
akan dilakukan dengan pengalaman
yang diberikan oleh guru
peserta didik dengan materi/tema/
berdasarkan
apersepsi
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kegiatan sebelumnya.

yang diberikan



Guru menampilkan video terkait
dengan lima kingdom klasifikasi
makhluk hidup.



Guru bertanya kepada peserta didik 
mengenai sistem lima kingdom
makhluk
hidup
contoh
yang
ditayangkan dalam video.

a. Motivasi



Peserta didik diberikan pertanyaan 
manfaat
pentingnya
klasifikasi
makhluk hidup

b. Orientasi



Guru
menyampaikan
materi 
pembelajaran dan tujuan pembelajaran
yang akan dicapai

Apersepsi



Peserta
didik
memperhatikan tayangan
video yang disajikan oleh
guru.
Peserta didik menjawab
pertanyaan dari guru
terkait
sistem
lima
kingdom makhluk hidup
contoh yang ditayangkan
dalam video.
Peserta didik menjawab
pertanyaan
mengenai
manfaat
pentingnya
membedakan
ciri-ciri
makhluk
hidup
dan
makhluk tak hidup.
Peserta didik menyimak
pejelasan dari guru terkait
penyampaian
materi
pembelajaran dan tujuan
pembelajaran yang akan
dicapai

KEGIATAN INTI
Penyampaian tujuan dan memotivasi Penyampaian
tujuan 100
peserta didik
dan memotivasi peserta menit
Guru menyampaian tujuan pembelajaran terkait didik
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dengan materi “Sistem Lima Kingdom Dalam Peserta
Klasifikasi”.
medengarkan
peyampaian
pembelajaran
dengan materi
Lima Kingdom
Klasifikasi”.
Mengorganisasi peserta didik dalam
kelompok belajar
Guru mengarahkan peserta didik untuk
membentuk kelompok belajar di mana 1
kelompok belajar terdiri dari 4-5 peserta didik.

didik
tujuan
terkait
“Sistem
Dalam

Mengorganisasi peserta
didik dalam kelompok
belajar
Peserta didik membentuk
kelompok sesuai dengan
perintah dari guru.

Membimbing peserta didik dalam kegiatan Membimbing peserta
diskusi kelompok
didik dalam kegiatan
diskusi kelompok
Guru membagikan lembar LKPD dan Peserta didik membuka
Exploding Box kepada peserta didik.
Exploding Box sesuai
dengan arahan dari guru
Guru meghimbau peserta didik untuk membuka
Exploding Box sesuai dengan prosedur yang Peserta
didik
tersedia dan meminta peserta didik untuk mengerjakan soal diskusi
mengamati soal diskusi dalam Exploding Box.
sesuai dengan petujuk
yang
terdapat
pada
Guru membimbing peserta didik dalam
Exploding Box
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kegiatan diskusi kelompok.
Peserta
didik
mengerjakan
Lembar
Kerja Peserta Didik
berdasarkan
persoalan
pada Exploding Box
Peserta didik melibatkan
guru sebagai fasilitator
dalam kegiatan diskusi
kelompok
Melakukan kegiatan evaluasi pembelajaran
Guru
melakukan
kegiatan
evaluasi
pembelajaran dengan cara melakukan refleksi
dan tanya jawab seputar materi “Sistem Lima
Kingdom dalam Klasifikasi”

Melakukan
kegiatan
evaluasi pembelajaran
Peserta didik bersama
melakukan
kegiata
evaluasi pembelajaran

Pemberian penghargaan
Pemberian
Guru memberikan penghargaan kepada peserta penghargaan
didik untuk memotivasi peserta didik.
Peserta didik menerima
penghargaan dari guru.

Menyimpulkan



KEGIATAN PENUTUP
Guru meminta peserta didik menyimpulkan 
materi pembelajaran yang telah dipelajari.

Peserta didik diminta 10 menit
untuk menyimpulkan
materi pembelajaran
yang telah dipelajari.
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Evaluasi



Guru memberikan pertayaan terkait materi 
pembelajaran yang telah dipelajari.

Refleksi



Guru meminta peserta didik untuk 
merefleksikan kegiatan pembelajaran yang
telah berlangsug.

Tindak lanjut



Salam Penutup



Guru memberikan tindak lanjut kepada 
peserta didik. Tindak lanjut berupa
membaca keseluruhan materi sebagai bekal
ulangan harian.
Pendidik mengucapkan salam penutup 
sebagai tanda bahwa kegiatan pembelajaran
telah selesai.

Peserta
didik
menanggapi
pertanyaan dari guru.
Peserta
didik
melakukan refleksi
terkait
kegiatan
pembelajaran
bersama dengan guru
seperti
mengungkapkan
perasaan dan manfaat
kegiatan
pembelajaran
bagi
kehidupan sehari-hari
Peserta
didik
melaksanakan tindak
lajut yang diberikan
oleh guru
Peserta
didik
memberikan balasan
salam
penutup
kepada guru.
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Lampiran 13
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK I
“Pengamatan Benda-Benda di Lingkungan Sekitar”

Kelompok

:

Anggota

:





………………..
……………….
……………….

 TUJUAN
 Peserta didik
mampu
menyajikan hasil pengamatan,
mengidentifikasi, dan mengkomunikasikan hasil observasi dengan
benar melalui kegiatan presentasi.
 Peserta didik mampu menjelaskan benda-benda di sekitar yang
bersifat ilmiah dengan benar melalui diskusi kelompok.
 Peserta didik mampu menjelaskan benda-benda di sekitar yang
bersifat buatan manusia dengan benar melalui diskusi kelompok.
 Peserta didik mampu menjelaskan kegunaan dari berbagai jenis
benda di sekitar dengan benar melalui diskusi kelompok.
 PROSEDUR
1. Berkelompoklah berdasarkan kelompok yang telah ditentukan!
2. Lengkapilah identitas pada LKPD yang telah dibagikan!
3. Lakukanlah pengamatan dilingkungan sekitar taman sekolah!
4. Jawablah soal-soal di LKPD sesuai dengan ketentuan yang
berlaku!
 HASIL PENGAMATAN
Isilah tabel berikut sesuai dengan hasil pengamatan dan berikanlah tanda
centang (v) pada kolom jenis benda secara tepat!
No

Nama Benda

Jenis Benda
Alami
Buatan
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A. PERTANYAAN DISKUSI
a. Jelaskan ciri-ciri dari benda alamiah yang ditemukan dalam
kegiatan pengamatan!
Jawab:

b. Jelaskan ciri-ciri dari benda buatan yang ditemukan dalam
kegiatan pengamatan!
Jawab:

c. Apakah kegunaan dari masing-masing benda yang ditemukan
dalam kegiatan pengamatan?
Jawab:

d. Jelaskan manfaat dari
lingkungan sekitar!
Jawab:

kegiatan pengamatan benda-benda
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Lampiran 14
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK II
“Ciri-Ciri Makhluk Hidup”

Kelompok

:

Anggota

:





…………….
…………….
……………

 TUJUAN
 Peserta didik mampu melakukan pengamatan dan menyajikan hasil
pengamatan dengan benar melalui tayangan video dan media
Exploding Box.
 Peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dengan
benar melalui kegiatan diskusi kelompok.
 Peserta didik mampu menjelaskan perbedaan makhluk hidup
dengan benda tidak hidup dengan benar melalui kegiatan diskusi
kelompok.
 PROSEDUR
1. Berkelompoklah berdasarkan kelompok yang telah ditentukan!
2. Lengkapilah identitas pada LKPD yang telah dibagikan!
3. Perhatikanlah video yang disajikan oleh guru!
4. Jawablah soal-soal di LKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku!
 PERTANYAAN DISKUSI
a. Jelaskanlah hasil pengamatanmu pada video yang telah dilakukan!
Jawab:

b. Jelaskanlah ciri-ciri dari makhluk hidup yang ditemukan dalam
kegiatan pengamatan melalui video!
Jawab:
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c. Jelaskanlah perbedaan makhluk hidup dan benda tidak hidup
berdasarkan prinsip ciri-ciri makhluk hidup!
Jawab:

d. Jelaskan manfaat dari kegiatan pengamatan yang telah dilakukan!
Jawab:
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Lampiran 15
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK III
“Klasifikasi Makhluk Hidup”

Kelompok

:

Anggota

:






.
.
.
TUJUAN


Peserta didik mampu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan
persamaan ciri yang dimiliki dengan benar melalui tayangan video.
 Peserta didik mampu menjelaskan pengertian taksonomi dengan benar.
melalui studi literatur.
 Peserta didik mampu menjelaskan tata cara pemberian nama ilmiah
dengan benar melalui studi literatur.
 Peserta didik mampu menjelaskan urutan takson hewan dan tumbuhan
dari yang tertinggi ke tingkat paling rendah dengan benar melalui studi
literatur.
.
 PROSEDUR
1. Berkelompoklah berdasarkan kelompok yang telah ditentukan!
2. Lengkapilah identitas pada LKPD yang telah dibagikan!
3. Jawablah soal-soal di LKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku!
 PERTANYAAN DISKUSI
a. Jelaskanlah ciri-ciri dari makhluk hidup yang terdapat pada video yang
telah diamati!
Jawab:

b. Jelaskanlah persamaan ciri dari makhluk hidup yag telah diamati
dalam kegiatan pengamatan!
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Jawab:

c. Jelaskan prosedur penamaan ilmiah !
Jawab:

d. Sebutkan urutan takson dari hewan harimau dan tanaman padi mulai
dari urutan tertinggi hingga terendah!
Jawab:
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Lampiran 16

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK IV
“Sistem Klasifikasi Lima Kingdom”

Kelompok

:

Anggota

:






.
.
.
TUJUAN
 Peserta didik mampu menyebutkan klasifikasi 5 kingdom dengan benar
melalui studi literatur.
 Peserta didik mampu mengidentifikasi ciri dan contoh dari sistem lima
kingdom dalam klasifikasi makhluk hidup dengan benar melalui studi
literatur.

 PROSEDUR
1. Berkelompoklah berdasarkan kelompok yang telah ditentukan!
2. Lengkapilah identitas pada LKPD yang telah dibagikan!
3. Perhatikanlah video yang disajikan oleh guru!
4. Perhatikalah gambar-gambar yang tersaji pada media Exploding Box!
5. Jawablah soal-soal di LKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku!

 PERTANYAAN DISKUSI
a. Jelaskanlah ciri-ciri dari kingdom Monera!
Jawab:

b. Sebutkan 4 contoh makhluk hidup dari kingdom Monera!
Jawab:
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c. Jelaskanlah ciri-ciri dari kingdom Protista!
Jawab:

d. Sebutkan contoh makhluk hidup dari kingdom Protista!
Jawab:

e. Jelaskanlah ciri-ciri dari kingdom Protista!
Jawab:

f. Sebutkan contoh makhluk hidup dari kingdom Fungi!
Jawab:

g. Jelaskanlah ciri-ciri dari kingdom Fungi!
Jawab:

h. Sebutkan contoh makhluk hidup dari kingdom Plantae!
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i.

Jelaskanlah ciri-ciri dari kingdom Animalia!
Jawab:

j.

Sebutkan contoh makhluk hidup dari kingdom Animalia!
Jawab:
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Lampiran17

KISI-KISI PENILAIAN LKPD I

No
Indikator
Soal
1 Menyajikan
hasil Mengisi tabel pegamatan sesuai
pengamatan,
dengan jenis pengelompokkan.
mengidentifkasi,dan
mengkomunikasikan hasil Pohon jambu (Alamiah)
observasi.
Semut (Alamiah)
Kupu-kupu (Alamiah)
Kursi ( Buatan)
Meja (Buatan)
Sepeda (Buatan)
2

3

4

Menjelaskan benda-benda Menjelaskan 3 ciri-ciri dari benda
sekitar
yang
bersifat alamiah yang ditemukan dalam
ilmiah.
kegiatan pengalaman
Jawaban:
Bergerak, bernafas. memerlukan
makanan.
Menjelaskan benda-benda Jelaskan 3 ciri-ciri dari benda
disekitar yang bersifat buatan mausia yang ditemukan
buatan manusia
dalam kegiatan pengamatan!
Jawaban:
Batu (diam, tidak bernafas, tidak
berkembang biak)
Kayu (tidak berkembang biak,
ukuran tetap, tidak bernafas)
Menjelaskan
kegunaan Sebutkan 2 jenis kegunaan dari 2
dari berbagai jenis benda contoh benda yang ditemukan
disekitar.
dalam kegiatan pengamatan.
(1 buah benda dari benda buatan)
(1 buah benda dari benda buatan)
Jawaban:
Pohon (menghasilkan oksigen
dan menyerap karbondioksida)
Tanah ( habitat bagi pertumbuhan
tanaman
dan
menghasilkan

Skor
6

3

3

4
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nutrisi bagi makhluk hidup)
5

Menjelaskan manfaat dari Jelaskan 4 manfaat dari kegiatan
kegiatan pengamatan yang pengamatan
yang
telah
dilakukan
dilakukan!
Jawaban:
Mampu membedakan bendabenda alamiah dan buatan
Mampu menjelaskan ciri-ciri dari
benda alamiah
Mampu menjelaskan ciri-ciri dari
benda buatan manusia
Mampu menjelaskan kegunaan
dari masing-masing benda
Mampu

4
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Lampiran 18

KISI-KISI PENILAIAN LKPD II

No
1

Indikator
Soal
Melakukan pengamatan Jelaskan hasil pengamatan pada
dan menyajikan hasil video yang telah dilakukan!
pengamatan.
Jawaban

Skor
20

Video tersebut berisi mengenai
hewan dengan berbagai macam
ciri sebagai makhluk hidup seperti
bernafas,
berkembang
biak,
memerlukan
makanan,
peka
terhadap
rangsang,
bergerak,
tumbuh dan berkembang, dan lain
sebagainya.
2

3

Menjelaskan
makhluk hidup

ciri-ciri Jelaskan ciri-ciri dari makhluk
hidup yang ditemukan dalam
kegiatan pengamatan melalui
video!
Jawaban:
Bergerak, memerlukan makanan,
peka
terhadap
rangsangan,
bernafas, mengeluarkan zat sisa,
berkembang biak, serta melakukan
adaptasi.
Menjelaskan perbedaan Jelaskan perbedaan makhluk hidup
makhluk hidup dengan dan benda tidak hidup berdasarkan
benda tidak hidup
prinsip ciri-ciri makhluk hidup!
Jawaban:
Perbedaan makhluk hidup dengan
benda tidak hidup yang didasarkan
prinsip ciri-ciri makhluk hidup
adalah makhluk hidup akan
mengalami proses pertumbuhan
dan memiliki ciri-ciri bergerak,
memerlukan
makanan,
peka
terhadap rangsangan, bernafas,
mengeluarkan
zat
sisa,
berkembang biak, serta melakukan
adaptasi. Sementara benda tidak

7

10
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4

hidup tidak akan megalami proses
pertumbuhan dan akan berfungsi
dalam kehidupan apabila dibantu
oleh makhluk hidup.
Menjelaskan
manfaat Jelaskan manfaat dari kegiatan 3
dari kegiatan pengamatan pengamatan yang dilakukan!
yang dilakukan.
Jawaban:
Menambah wawasan peserta didik
megenai ciri-ciri makhluk hidup.
Membantu peserta didik untuk
membedakan makhluk hidup dan
benda tidak hidup.
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Lampiran 19

PANDUAN SKORING LKPD III
No
1

Indikator
Melakukan pengamatan
terhadap berbagai
makhluk hidup disekitar
Menjelaskan ciri-ciri
makhluk hidup disekitar

2

Megelompokkan
makhluk hidup
berdasarkan persamaan
yang dimiliki.

Pertanyaan
Jelaskan
ciri-ciri
dari
makhluk hidup yang terdapat
didalam video!
Jawaban:
bergerak,
memerlukan
makanan, peka terhadap
rangsangan,
bernafas,
mengeluarkan
zat
sisa,
berkembang
biak,
serta
melakukan adaptasi.
Jelaskan persamaan ciri dari
makhluk hidup yang telah
diamati
dalam
kegiatan
pengamatan!
Jawaban:
Persamaan dalam segi ciriciri
yaitu
bergerak,
memerlukan makanan, peka
terhadap
rangsangan,
bernafas, mengeluarkan zat
sisa, berkembang biak, serta
melakukan adaptasi.

Skor
7

15

Persamaan dalam segi habitat
yaitu tinggal dihabitat daratan
Persamaan dalam segi jenis
makanan yaitu pemakan
tumbuh-tumbuhan
atau
herbivora
3

Menjelaskan pengertian
taksonomi
Menjelaskan tata cara
pemberian nama ilmiah

Jelaskan prosedur penamaan
ilmiah!
Jawaban:
Metode penamaan ilmiah
makhluk hidup didalam sains
menggunakan aturan yang
berprisip
pada
sistem
“Binomial
Nomenklatur”

10
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4

Menjelaskan
urutan
takson
hewan
dan
tumbuhan dari yang
tertinggi ke tingkat paling
rendah

atau yang dikenal dengan
sistem
penamaan
gada.
Berikut ini prosedur yang
digunakan, diantaranya
Memberikan nama ilmiah
pada setiap spesies makhluk
hidup yang terdiri dari dua
kata ilmiah dengan bahasa
latin.
Kata
pertama
menunjukkan genus dan kata
kedua menunjukkan spesies.
Kaidah penulisan pada nama
genus ditulis menggunakan
huruf kapital pada huruf
pertama dan penulisan pada
nama
spesies
ditulis
menggunakan huruf kecil.
Selain hal tersebut, terdapat
beberapa
spesies
yang
memiliki 3 nama ilmiah
dimana nama ketiga pada
kata tersebut menunjukkan
penemu dari spesies tersebut.
Sebutkan urutan takson dari
hewan harimau da tanama
padi yang dimulai
dari
urutan
tertiggi
hingga
terendah!
Jawaban:
Harimau
Padi
Kingdom: Animalia
Divisi: Spermatophyta
Kelas: Monocotyledoneae
Ordo: Graminales
Famili:Gramineae
Genus: Oryza
Species: Oryza sativa L
(Santoso, 2008)
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Lampiran 20
PANDUAN PENILAIAN LKPD IV

No
Indikator
1
Menjelaskan ciri
dan contoh
kingdom Monera

2

3

Menjelaskan ciri
dan contoh
kingdom Protista

Menjelaskan ciri
dan contoh
kingdom Fungi

Pertanyaan
Jelaskan ciri-ciri dari kingdom Monera
Jawaban:
Bersel satu, tidak memiliki membran
inti, berkembang biak dengan cara
membelah diri.
Sebutkan 4 contoh makhluk hidup dari
kingdom Monera!
Jawaban:
Escherichia coli, Vibrio colare,
Salmonella typhosa, Lactobacillus
casei
Jelaskan ciri-ciri dari kingdom Protista!
Jawaban:
Memiliki membran inti, bersel tunggal,
multiseluler.
Sebutkan 4 contoh makhluk hidup dari
kingdom Protista!
Jawaban:
Protozoa, alga atau ganggang, Protista
menyerupai jamur.
Jelaskan ciri-ciri dari kingdom Fungi!
Jawaban:
Memiliki membran inti, tidak memiliki
kloroplas, uniseluler dan multiseluler,
dinding sel mengandung zat kitin,
tubuh tersusun atas hifa,

Skoring
8

7

9

Sebutkan 4 contoh makhluk hidup dari
kingdom Fungi!
Jawaban: Zigomycotina, Ascomycotina,
Basidiomycotina, Deuteromycotyna.
4

Menjelaskan ciri
dan contoh
kingdom Plantae

5

Menjelaskan ciri

Sebutkan 4 contoh makhluk hidup dari
kingdom Plantae!
Jawaban:
Lumut, tumbuhan paku, tumbuhan biji.
Jelaskan ciri-ciri dari kingdom

4

8
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dan contoh
kingdom Animalia

Animalia!
Jawaban:
Tidak memiliki dinding sel, tidak dapat
melakukan proses fotosintesis,
bergerak aktif.
Sebutkan 4 contoh makhluk hidup dari
kingdom Animalia!
Jawaban:
Porifera, Coelenterata, Platyhelmintes,
Nematoda, Annelida, Arthropoda,
Echinodermata, dan Molusca
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Lampiran 21
Soal-soal materi Ciri-Ciri Makhluk Hidup!
A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!
1. Berikut ini yang bukan merupakan ciri dari makhluk hidup adalah
a. Memerlukan makanan
b. memerlukan karbondioksida
c. Memerlukan oksigen
d. Berkembang biak
2. Makhluk hidup bergerak tanpa mengalami perpindahan tempat. Gerakan
tersebut dinamakan gerak…
a. Gerak aktif
b. Gerak pasif
c. Gerak normal
d. Gerak tidak normal
3. Pertambahan ukuran tubuh makhluk hidup yang tidak dapat kembali ke
ukuran semula adalah
a. Berkembang biak
b. Tumbuh
c. Memerlukan makanan
d. Bernafas
4. Tujuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan adalah…
a. Melestarikan jenisnya
b. Mempertahankan diri
c. Mendapatkan makanan
d. Mendapatkan oksigen
5. Dalam bernafas makhluk hidup membutuhkan gas berupa
a. Oksigen
b. Karbondioksida
c. Nitrogen
d. Amonia

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
148

B. Esai
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Sebutkan delapan ciri pada makhluk hidup!
2. Jelaskan perbedaan antara gerak aktif dan gerak pasif!
3. Jelaskan dua macam cara perkembangbiakan!
4. Berdasarkan gambar di bawah, jelaskanlah mekanisme tumbuhan
mendapatkan makanan!

5. Jelaskan perbedaan antara tumbuh dan berkembang!
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Lampiran 22
Soal-soal materi Klasifikasi Makhluk Hidup
A. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!
1. Cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai pengklasifikasian
makhluk hidup disebut…
a. Botani
b. Mikrobiologi
c. Evolusi
d. Taksonomi
2. Tingkatan taksonomi hewan yang merupakan tingkatan paling
tinggi merupakan
a. Kingdom
b. spesies
c. Divisi
d. Famili
3. Di bawah ini bukan merupakan anggota dalam lima kingdom
klasifikasi makhluk hidup, yaitu…
a. Monera
b. Lumut
c. Protista
d. Fungi
4. Yang merupakan anggota dari kingdom Monera adalah…
a. Hydrozoa
b. Lumut
c. Vibrio cholera
d. Planaria
5. Yang bukan merupakan anggota dari kingdom Plantae adalah
a. Tumbuhan biji
b. Lumut
c. Tumbuhan paku
d. Tumbuhan air
6. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri dari kingdom fungi yaitu…
a. Memiliki membran inti
b. Berkembangbiak dengan cara membelah diri
c. Biji berkeping satu
d. Tulang daun sejajar
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7. Di bawah ini yang termasuk hewan vertebrata yaitu…
a. Planaria
b. Cacing perut
c. Ikan mas
d. Siput
8. Di bawah ini yang termasuk dalam suku tumbuhan berkeping satu
yaitu…
a. Pinang-pinangan
b. Sayur-sayuran
c. Buah-buahan
d. Daun-daunan
9. Di bawah ini yang termasuk dalam filum Echinodermata
a. Bintang laut
b. Ikan laut
c. Hydrozoa
d. Kerang
10. Yang termasuk dalam suku rumput-rumputan adalah
a. Tebu
b. Pisang ambon
c. Bawang merah
d. Palem
B. Esai
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar!
1. Jelaskan metode penamaan ilmiah!
2. Jelaskan manfaat klasifikasi!
3. Jelaskan ciri-ciri dari Bryophyta!
4. Sebutkan delapan filum dari inverbrata dan sebutkan masingmasing satu contoh dari setiap filum!
5. Sebutkan enam ciri dari tumbuhan biji berkeping satu!
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Lampiran 23
RUBRIK PENILAIAN SOAL PILIHAN GANDA DAN ESSAY MATERI CIRICIRI MAKHLUK HIDUP
NO

SKOR

JAWABAN

Menyebutkan ciri makhluk
tidak hidup
Menyebutkan jenis gerak yang
tidak disertai perpindahan
tempat
Pilihan Menyebutkan salah satu ciri
Ganda makhluk hidup yang ditandai
dengan pertambahan ukuran
tubuh makhuk hidup
Pilihan Menyebutkan tujuan dari
Ganda beradaptasi yang dilakukan
oleh makhluk hidup
Pilihan Menyebutkan gas yang
Ganda dibutuhkan makhluk hidup
dalam bernafas
Uraian Menyebutkan delapan ciri dari
makhluk hidup

2

B

2

B

2

B

2

B

2

A

8

7

Uraian

Menjelaskan perbedaan antara
gerak aktif dan gerak pasif

12

8

Uraian

Menjelaskan dua macam cara
perkembangbiakan

12

Bergerak,
memerlukan
makanan,
peka
terhadap rangsang,
bernafas, tumbuh,
mengeluarkan
zat
sisa,
berkembang
biak,
beradaptasi
dengan lingkungan.
Gerak
aktif
merupakan
suatu
gerakan
yang
ditandai
dengan
perpindahan tempat
sedangkan
gerak
pasif
merupakan
suatu gerakan yang
ditandai
dengan
tidak
adanya
perpindahan tempat
Perkembang biakan
vegetatif merupakan
jenis
perkembangbiakan

1
2

3

4

5

6

TIPE
SOAL
Pilihan
Ganda
Pilihan
Ganda

KRITERIA PENILAIAN
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yang
dilakukan
secara tidak kawin.
Contoh: tunas, stek,
dan cangkok.

9

Uraian

Menjelaskanlah
tumbuhan
makanan!

mekanisme
mendapatkan

10

Uraian

Menjelaskan perbedaan antara
tumbuh dan berkembangbiak

8

10

Perkembangbiakan
generatif merupakan
jenis
pekembangbiakan
yang
dilakukan
secara kawin.
Contoh:
Penyerbukan serbuk
sari pada
putik
bunga.
Tumbuhan
memperoleh
makanan
melalui
proses fotosintesis
dimana tumbuhan
mengambil
karbondioksida dari
udara
dan
air
kemudian
mengubahnya
menjadi zat glukosa
dengan
bantuan
sinar
matahari.
Tumbuhan
menangkap energi
melalui klorofil dan
klorofil
akan
mengubah
energi
cahaya
menjadi
energi kimia.
Tumbuh merupakan
suatu
keadaan
bertambahnya
tinggi, volume atau
massa tubuh yang
dapat diukur dan
dinyatakan dengan
angka.
Berkembangbiak
merupakan
suatu
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proses
menuju
kedewasaan
yang
tidak dapat diukur
dan tidak dapat
dinyatakan dengan
angka.
Total=

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐵𝑒𝑛𝑎𝑟
60

𝑥 100
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Lampiran 24
KISI-KISI SOAL EVALUASI MATERI CIRI-CIRI MAKHLUK HIDUP
Tingkat
Kognitif
C1
Menyebutkan
C2
Mengkategorikan
C2
Mengkategorikan
C3
Menentukan
C1
Menyebutkan
C1
Menyebutkan
C2
Menjelaskan
C2
Menjelaskan
C4
Menganalisis
C2
Menjelaskan

Indikator

Jenis Soal

3.2.6

Pilihan Ganda

Nomor
Soal
1

3.2.6

Pilihan Ganda

2

3.2.6

Pilihan Ganda

3

3.2.6

Pilihan Ganda

4

3.2.6

Pilihan Ganda

5

3.2.6

Esai

1

3.2.6

Esai

2

3.2.6

Esai

3

3.2.6

Esai

4

3.2.6

Esai

5
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Lampiran 25
KISI-KISI SOAL EVALUASI MATERI KLASIFIKASI MAKHLUK HIDUP
Tingkat
Kognitif
C1
Menyebutkan
C1
Menyebutkan
C1
Menyebutkan
C1
Menyebutkan
C1
Menyebutkan
C1
Menyebutkan
C1
Menyebutkan
C2
Menjelaskan
C2
Menjelaskan
C2
Menjelaskan
C2
Menjelaskan
C2
Menjelaskan

Indikator

Jenis Soal

Nomor Soal

3.2.9

Pilihan Ganda

1

3.2.11

Pilihan Ganda

2

3.2.12

Pilihan Ganda

3

3.2.13

Pilihan Ganda

4

3.2.16

Pilihan Ganda

5, 8.10

3.2.15

Pilihan Ganda

6

3.2.17

Pilihan Ganda

7,9

3.2.10

Esai

1

3.2.8

Esai

2

3.2.16

Esai

3

3.2.17

Esai

4

3.2.16

Esai

5
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Lampiran 26
RUBRIK PENILAIAN SOAL PILIHAN GANDA DAN ESSAY MATERI KLASIFIKASI MAKHLUK HIDUP

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TIPE
SOAL
Pilihan
Ganda
Pilihan
Ganda
Pilihan
Ganda
Pilihan
Ganda
Pilihan
Ganda
Pilihan
Ganda
Pilihan
Ganda
Pilihan
Ganda
Pilihan
Ganda
Pilihan
Ganda

KRITERIA PENILAIAN
Menyebutkan cabang ilmu biologi mengenai pengklasifikasian makhluk
hidup
Menyebutkan tingkatan taksonomi hewan yang merupakan tingkatan paling
tinggi
Menyebutkan anggota makhluk hidup diluar 5 kingdom klasifikasi makhluk
hidup
Menyebutkan angoota dari kingdom monera
Menyebutkan anggota makhluk hidup diluar kingdom monera
Menyebutkan ciri dari kingdom fungi
Menyebutkan contoh dari hewan vertebrata
Menyebutkan suku dari tumbuhan berkeping satu
Menyebutkan contoh makhluk hidup yang termasuk dalam filum
Echinodermata
Menyebutkan contoh tumbuhan yang termasuk dalam suku rumput-rumputan

SKOR

JAWABAN

Benar: 2
Salah : 0
Benar: 2
Salah : 0
Benar: 2
Salah : 0
Benar: 2
Salah : 0
Benar: 2
Salah : 0
Benar: 2
Salah : 0
Benar: 2
Salah : 0
Benar: 2
Salah : 0
Benar: 2
Salah : 0
Benar: 2
Salah : 0

D
A
B
C
D
A
C
A
A
A
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SOAL URAIAN
No
11

Jenis
Uraian

Pertanyaan
Menjelaskan metode penamaan ilmiah

Skor
6

Jawaban
Setiap makhuk hidup memiliki 2 nama latin di
mana kata pertama menggambarkan Genus dan
kata kedua menggambarkan Spesies.
Aturan penulisan nama yang menunjukan genus
harus menggunakan awalan huruf kapital
sedangkan nama yang menunjukkan spesies harus
diawali dengan huruf kecil.

12

Uraian

Menjelaskan tiga manfaat klasifikasi

6

13

Uraian

Menyebutkan 2 ciri dari Bryophyta

4

14

Uraian

Menyebutkan delapan filum beserta
contoh dari masing-masing filum

16

Penulisan nama ilmiah setiap spesies makhluk
hidup harus ditulis dengan huruf miring. Misalnya
Oryza sativa (Padi)
Mengetahui jenis spesies makhluk hidup,
mengetahui hubungan kekerabatan setiap jenis
spesies makhluk hidup dan mempermudah
mempelajari makhluk hidup.
Memiliki akar, batang, dan daun tidak sejati
Berkembang biak dengan cara kawin dan tidak
kawin.
1. Porifera, contoh: Hewan spons
2. Coelenterata, contoh: Hydrozoa
3. Platyhelminthes, contoh: Planaria
4. Nematoda, contoh: Cacing perut.
5. Annelida, contoh: Cacing tanah.
6. Arthropoda, contoh: Udang
7. Echinodermata, contoh: Bintang laut
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15

Uraian

Total=

Menyebutkan lima ciri dari tumbuhan
biji berkeping satu.

Skor yang di peroleh
58

𝑥 100

6

8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mollusca, contoh: Cumi-cumi
Biji berkeping satu
Akar serabut
Daun berseling
Tulang daun sejajar
Bagian bunga berkelipatan tiga
Biji memiliki satu daun lembaga
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Lampiran 27
KISI-KISI INSTRUMEN OBSERVASI KETERLAKSANAAN
PEMBELAJARAN

NO
1
2
3
4
5
6
7

Total

ASPEK
Mempersiapkan segala sesuatu yang
dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran
Memiliki sikap dan kesiapan dalam mengikuti
kegiatan pembelajaran
Memerhatikan penjelasan dari guru
Menjawab pertanyaan dari guru
Melakukan diskusi didalam kelompok
Memberikan umpan balik dalam kegiatan
diskusi
Mengemukakan pendapat/ gagasan sebagai
umpan balik terhadap kegiatan presentasi
yang dilakukan

BUTIR
ITEM
1

JUMLAH
ITEM
1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

7

7
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Lampiran 28
LEMBAR OBSERVASI KEAKTIFAN BELAJAR PESERTA DIDIK
SEKOLAH
KELAS
HARI/TANGGAL
PERTEMUAN/ SIKLUS

:
:
:
:

Petunjuk
Berilah tanda centang (v) pada kolom skor sesuai pengamatan berdasarkan kriteria
penilaian yang telah ditentukan!
NO

1

ASPEK

KRITERIA PENILAIAN

Mempersiapkan
segala sesuatu
yang dibutuhkan
dalam kegiatan
pembelajaran

3.
Mempersiapakn
segala
keperluan yang menunjang
kegiatan pembelajaran seperti
buku paket, laptop, buku tulis,
alat tulis, dan lain-lain yang
berkaitan dengan kegiatan
pembelajaran.
2.
Mempersiapkan
segala
keperluan yang diperlukan
dalam kegiatan pembelajaran
tetapi
terdapat
beberapa
peralatan belajar yang tidak
dibawa.

2

1.Tidak mempersiapkan segala
keperluan
yangberkaitan
dengan kegiatan pembelajaran
Memiliki sikap 3. Menunjukkan sikap siap
dan
kesiapan dalam mengikuti pembelajaran
dalam mengikuti seperti
bersemangat
dan
kegiatan
menunjukkan
ketertarikan
pembelajaran
dalam mengikuti pembelajaran.
2. Menunjukkan kurang sikap
siap
dalam
mengikuti
pembelajran seperti kurang
semangat dan kurang tertarik

NOMOR SISWA
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untuk mengikuti pembelajaran.

3

1. Menunjukkan sikap tidak
siap dalam mengikuti kegiatan
pembelajaran
Memperhatikan 3. Mendengarkan penjelasan
penjelasan dari dari
guru
ketika
guru
guru
memaparkan
materi
pembelajaran didalam kelas.
2. Mendengarkan penjelasan
dari
guru
tetapi
sambil
melakukan
kegiatan
yang
menggangu
pembelajaran
dikelas secara berkala

4

1.
Tidak
mendengarkan
penjelasan dari guru yang
ditandai
dengan
ribut/
melakukan kegiatan lain yang
menggangu
kegiatan
pembelajaran dikelas.
Menjawab
3.
Peserta
didik
dapat
pertanyaan dari memberikan jawaban dengan
guru
tepat sesuai dengan pertanyaan
yang diberikan oleh guru.
2.
Peserta
didik
dapat
memberikan jawaban terhadap
pertanyaan yang diberikan oleh
guru namun kurang sesuai
konteks pertanyaan.

5

1. Peserta didik tidak dapat
memberikan
jawaban
atas
petanyaan yang diberikan oleh
guru.
Melakukan
3. Peserta didik melakukan
diskusi didalam diskusi kelompok secara aktif.
kelompok
2. Peserta didik melakukan
diskusi kelompok tetapi kurang
aktif
1.
Peserta
didik
tidak
melakukan diskusi kelompok.
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6

Memberikan
umpan
balik
dalam kegiatan
diskusi

3. Peserta didik memberikan
umpan balik secara tepat dalam
kegiatan diskusi kelompok
secara aktif.
2. Peserta didik memberikan
umpan balik dalam kegiatan
dikusi kelompok tetapi kurang
sesuai dengan hal yang perlu
untuk ditanggapi.

7

1.
Peserta
didik
tidak
memberikan
umpan
balik
terhadap
kegiatan
diskusi
kelompok.
Mengemukakan 3. Peserta didik memberikan
pendapat/
umpan balik secara tepat dalam
gagasan sebagai kegiatan presentasi secara aktif.
umpan
balik
terhadap
2. Peserta didik memberikan
kegiatan
umpan balik dalam kegiatan
presentasi yang presentasi tetapi kurang sesuai
dilakukan
dengan hal yang perlu untuk
ditanggapi.
1.
Peserta
didik
tidak
memberikan
umpan
balik
terhadap kegiatan presentasi.
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Lampiran 29
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Lampiran 30
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Lampiran 33
Materi Ciri-Ciri dan Klasifikasi pada Makhluk Hidup


Ciri-Ciri Makhluk Hidup
Makhluk hidup memiliki delapan ciri diantaranya adalah
1. Bergerak
Bergerak

merupakan

suatu

aktivitas

yang

menunjukkan

perpindahan tempat. Proses bergerak digolongkan menjadi dua
jenis yaitu bergerak aktif yaitu proses pergerakan yang ditandai
dengan terjadinya perpindahan tempat, misalnya gereka yang
terjadi pada hewan dan manusia. Sedangkan gerak pasif
merupakan jenis pergerakan yang tidak terjadi perpindahan
tempat. Misalnya gerak yang terjadi pada tumbuhan seperti ujung
batang bergerak kearah sinar matahari.
Untuk melakukan pergerakan, semua makhluk hidup memiliki alat
gerak masing-masing seperti sirip pada ikan, kaki pada gajah, dan
sayap pada burung.
2. Memerlukan Makanan
Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok makhluk hidup
agar dapat menghasilkan energi untuk melangsungkan kehidupan.
Selain hal tersebut, makhluk hidup juga membutuhkan air untuk
melarutkan makanan didalam tubuh makhluk hidup. Makhluk
hidup mempunyai cara tersendiri untuk mendapatkan makanannya

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
173

misalnya fotosintesis bagi tumbuhan dan mendapatkan makanan
dari makhluk hidup lain.
3. Peka Terhadap Rangsang
Semua makhluk hidup melakukan reaksi terhadap perubahan
dilingkunan sekitar. Reaksi yang ditimbulkan disebabkan oleh
adanya

rangsangan

seperti

panas,

dingin,

bau

sentuhan,

gravitasi,dan lain sebagainya. Rangsangan tersebut dikenali
dengan menggunakan alat indera . Misalnya Kulit untuk
merasakan rangsangan panas dan dingin, mata untuk mengenali
rangsangan cahaya, dan lain-lain.
4. Bernafas
Bernafas merupakan proses pengambian oksigen dari lingkungan
dan mengeluarkan karbondioksida ke

lingkungan.

Osigen

digunakan oleh makhuk hidup untuk mengubah zat makanan
menjadi energi secara kimiawi. Berkaitan dengan hal tersebut,
makhluk hidup memerlukan organ tubuh untuk melakukan
pernafasan seperti paru-paru pada manusia, ingsang pada hewan,
kulit pada cacing, dan trakhea pada serangga.
5. Tumbuh
Makhluk hidup mengalami proses pertumbuhan mulai dari ukuran
yang kecil hingga menjadi ukuran besar. Tumbuh merupakan
proses pertambahan ukuran tubuh makhluk hidup yang tidak dapat
kembali pada ukuran semula. Proses pertumbuhan dipengaruhi
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oleh penambahan jumlah dan pembesaran sel-sel tubuh. Berkaitan
dengan hal tersebut diperlukan nutrisi yang bergizi dalam jumlah
cukup untuk menunjang pertumbuhan pada makhluk hidup.
6. Mengeluarkan Zat Sisa
Pengeluaran zat sisa dikenal dengan istilah ekskresi. Ekskresi
bertujuan untuk mengeluarkan zat sisa yang bersifat racun dan
dapat menggangu kinerja tubuh makhluk hidup. Makhluk hidup
memiliki alat ekskresi yang

berbeda-beda seperti kulit

pada

manusia untuk mengeluarkan keringat, dan lain sebagainya.
7. Berkembang Biak
Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah melestarikan
keturunan untuk menghindari kepunahan. Cara perkembangbiakan
makhluk hidup digolongkan menjadi dua jenis yaitu secara kawin
dan tak kawin. Perkembangbiakan secara kawin merupakan
perkembangan biakan yang melibatkan peleburan sel telur dan sel
sperma seperti pada sapi, kambing, dan lain sebagainya.
Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif merupakan jenis
perkembangbiakan tanpa melibatkan sel telur dan sel sperma,
misalnya perkembangbiakan dengan menggunakan tunas pada
pohon pisang.
8. Beradaptasi
Beradaptasi merupakan cara makhluk hidup untuk menyesuaikan
diri dengan lingkungan sekitar sehingga dapat mempertahankan
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diri. Hal ini dapat dicontohkan seperti pohon jati menggugurkan
daun di musim kemarau untuk mengurangi penguapan, unta
menyimpan lemak di punuknya sebagai cadangan makanan serta
teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat pengupapan
air dihabitatnya.



Klasifikasi Makhluk Hidup


Tahapan Klasifikasi
Tahapan awal dalam melakukan klasifikasi makhluk hidup adalah
melakukan identifikasi pada makhluk hidup. Pada tahap ini dilakukan
pengamatan terhadap fisiologi, anatomi, morfologi, serta tingkah laku
pada makhluk hidup.

Tahapan kedua adalah mengelompokkan

makhluk hidup berdasarkan ciri yang diamati. Pengelompokan ini di
dasarkan pada persamaan ciri-ciri pada makhluk hidup ke dalam satu
kelompok. Apabila di dalam satu kelompok terdapat perbedaan ciri
makkhluk hidup maka dilakukan pengelompokan dengan skala yang
lebih kecil.


Urutan Takson dalam Klasifikasi
Dalam mempelajari klasifikasi, makhluk hidup dibagi menjadi
beberapa tingkatan atau yang dikenal dengan istilah takson. Berikut ini
adalah urutan takson dalam sistem klasifikasi di antaranya adalah
Kingdom, Divisi, Filum Kelas Ordo Familia Genus, Spesies. Dalam
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sistem taksonomi, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan
persamaan ciri. Apabila makhluk hidup memiliki persamaan ciri yang
banyak maka makhluk hidup tersebut memiliki ikatan kekerabatan
yang dekat (Triyono dkk, 2014).



Kunci Identifikasi
Kunci identifikasi merupakan suatu indikator yang digunakan untuk
melakukan pengidentifikasian jenis makhluk hidup (Triyono dkk,
2014) . Kunci identifikasi harus bersifat khusus yang berarti ciri-ciri
tersebut hanya dimiliki oleh makhluk hidup tersebut.



Metode Penamaan Ilmiah
Metode penamaan ilmiah dalam sistem klasifikasi menggunakan
sistem binomial nomenklatur yang berarti metode penamaan ilmiah
yang menggunakan kaidah tata nama ganda pada makhluk hidup.
Berikut ini adalah aturan penamaan ilmiah dengan menggunakan
sistem binomial nomenklatur,
o Setiap makhuk hidup memiliki 2 nama latin di mana kata pertama
menggambarkan Genus dan kata kedua menggambarkan Spesies.
o Aturan

penulisan

nama

yang

menunjukan

genus

harus

menggunakan awalan huruf kapital sedangkan nama yang
menunjukkan spesies harus diawali dengan huruf kecil (Triyono
dkk, 2014)
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o Penulisan nama ilmiah setiap spesies makhluk hidup harus ditulis
dengan huruf miring. Misalnya Oryza sativa (Padi)


Manfaat Klasifikasi
Manfaat dari pengklasifikasian makhluk hidup adalah

mengetahui

jenis spesies makhluk hidup, mengetahui hubungan kekerabatan setiap
jenis spesies makhluk hidup dan mempermudah mempelajari makhluk
hidup.


Perkembangan Sistem Klasifikasi
Sistem klasifikasi makhluk hidup mengalami perkembangan yaitu
klasifikasi makhluk hidup dibagi menjadi lima kingdom diantaranya
adalah:
 Kingdom Monera
Kingdom monera berisi kumpulan makhluk hidup bersel satu dan
prokariotik. Organisme pada kingdom monera memiliki cara
berkembangbiak dengan membelah diri. Anggota dari kingdom
monera adalah Escherichia coli dan Anabaena azollae.
 Kingdom Protista
Kingdom Protista berisi kumpulan makhluk hidup yang bersifat
eukariotik, multiseluler dan memiliki sel tunggal (Triyono dkk,
2014). Protista pada kelompok kingdom ini dibedakan menjadi
Protista mirip tumbuhan .Protista mirip hewan serta Protista mirip
jamur.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
178

Berikut ini merupakan pembagian kelompok hewan berdasarkan Protista mirip
tumbuhan, Protista mirip hewan, serta Protista mirip jamur,
 Protista mirip tumbuhan (Alga/ ganggang)
Protista mirip tumbuhan digolongkan menjadi empat jenis diantaranya
adalah alga hijau, alga kersik, alga merah, dan alga pirang.
Alga hijau
Alga hijau merupakan jenis spesies yang bersifat multiseluler,
memiliki lembaran, serta berwarna hijau (Triyono dkk, 2014)
Contoh: Spirogyra, Chlorella, dan Chlorococcum
Alga kersik
Alga kersik merupakan jenis spesies yang membentuk lapisan tanah
dan bermanfaat sebagai bahan isolasi, bahan dinamit, serta alat
penggosok.
Alga merah
Alga merah merupakan jenis spesies yang hidup dilaut dan
berwarna merah karen amengandung pigmen fikoeritrin
Contoh: Euchema spinosum yang dapat digunakan untuk membuat
agar-agar (Triyono dkk, 2014)
Alga pirang
Alga pirang merupakan alga yang memiliki kloroplas dengan warna
keemasan. Alga pirang hidup pada habitat perairan

tawar dan

perairan laut. Cara bereproduksi alga adalah dengan cara seksual
dan aseksual.
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 Protista mirip hewan (Protozoa)
Protista mirip hewan atau yang lebih dikenal dengan

istilah protozoa

dibedakan beberapa jenis berdasarkan jenis alat geraknya, diantaranya
adalah hewan berspora, hewan berkaki semu, hewan berbulu getar dan
hewan berbulu cambuk.
 Protista mirip jamur
Protita mirip jamur terdiri dari jamur lendiri yang mampu bergerak seperti
amoeba dan menghasilkan spora serta jamur air yang menghasilkan
oospora yang mampu bertahan dalam lingkungan yang tidak baik (Triyono
dkk, 2014)
 Kingdom Fungi
Fungsi biasa dikenal dengan istilah jamur yang memiliki
membrane inti, dinding sel, bersifat uniseluler dan mutiseluler, dan
tidak memiliki klorofas (Triyono dkk, 2014). Dalam kingdom
fungi juga dikenal adanya proses simbiosis yang bersifat
mutualisme yaitu simbiosis antara ganggang dan jamur yang
menghasilkan lumut kerak (Triyono dkk, 2014).
Contoh: Usnea sp
Berdasarkan cara bereproduksi, kingdom fungi dibagi menjadi 4
kelompok diantaranya,


Ascomycotina
Contoh: Saccharomyces cerevisiae



Basidiomycotina
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Contoh: Jamur kuping (Auricularia sp) dan jamur merang
(Volvariella volvacea)



Zigomycotina
Contoh: Rhizopus oryzae yang biasa dikenal dengan istilah jamur
tempe.



Deutromycotina
Jamur penyebab kutu air ( Epidermophytan flooosum) dan jamu panu
(Tinea versicolor)
 Kingdom Plantae
Kingdom plantae dikelompokkan

menjadi 3 kelompok besar

diantaranya adalah tumbuhan biji, tumbuhan paku serta lumut.


Tumbuhan biji
Tumbuhan berbiji merupakan jenis tumbuhan yang dapat
menghasilkan biji sendiri, memiliki akar, batang, daun,
serta berkas pembuluh. (Triyono dkk, 2014).

Tumuhan biji dikelompokkan menjadi

2 kelompok atas asumsi letak bakal

bijinya yaitu
 Tumbuhan biji terbuka
Tumbuhan biji terbuka dikelompokkan menjadi 4 divisi diantaranya
Cycadophyta, Gnetophyta, Coniferophyta dan Ginkgophyta.
 Tumbuhan biji tertutup
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Tumbuhan biji tertutup dibagi 2 kelompok di antaranya
1. Tumbuhan biji berkeping dua (Dikotil)
Ciri-ciri: Memiliki akar tunggang, biji berkeping dua, tulang
daun menjari atau menyirip, memiliki 2 daun lembaga, serta
kelipatan bunga terdiri dari 2, 4, dan 5.
Tumbuhan dikotil memiliki beberapa suku diantaranya suku
kacang-kacangan, suku getah-getahan, serta suku terungterungan
2. Tumbuhan biji berkeping satu (Monokotil)
Ciri-ciri: Memiliki akar serabut, memiliki biji berkeping satu,
tulang daun sejajar, memiliki satu buah daun lembaga, serta
memiliki kelipatan bunga berjumlah 3.
Tumbuhan monokotil memiliki beberapa suku diantaranya
graminaea (suku rumput-rumputan),

palmae (suku pinang-

pinangan), liliaceae (suku bawang-bawangan), serta musaceae
(suku pisang-pisangan).


Tumbuhan paku
Tumbuhan paku merupakan jenis tumbuhan yang memiliki ciri-ciri
berkembang biak secara kawin dan tak kawin, memiliki akar, batang, dan
daun sejati serta memiliki sorus yang dibungkus indusium. Tumbuhan paku
digolongkan menjadi 4 divisi di antaranya:
Paku sejati
Paku telanjang
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Paku kawat
Paku ekor kuda


Lumut
Tumbuhan lumut merupakan spesies yang memiliki ciri-ciri berkembang
biak secara kawin dan tak kawin, memiliki rhizoid, serta memiliki akar.
batang dan daun yang tidak sejati serta tidak memiliki berkas pembuluh.
Lumut dibedakan menjadi 3 jenis golongan/divisi di antaranya
Lumut hati
Contoh: Marchantia
Lumut daun
Contoh: Polytrichum
Lumut tanduk
Contoh: Anthoceros natans
 Kingdom Animalia
Kingdom animalia merupakan kumpulan hewan yang memiliki
ciri-ciri tidak dapat berfotosintesis, bergerak secara aktif serta tidak
memiliki dinding sel.
Berdasarkan tulang belakangnya, kingdom

animalia dibedakan

menjadi 2 kelompok di antaranya adalah hewan invertebrata dan
hewan vertebrata.
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Lampiran 34
Prosedur Penggunaan Media Exploding Box pada Materi Ciri-Ciri
Hidup.

Makhluk

1. Bukalah tutup Exploding Box secara perlahan!
2. Bukalah bagian box pada media Exploding Box sehingga semua bagian
yang terdapat di dalam media Exploding Box dapat di lihat!
3. Bukalah sesuai dengan urutan huruf yang terdapat pada setiap bagian
dalam Exploding Box!
4. Bacalah dan pahamilah materi di setiap Exploding Box dengan seksama!
5. Tutuplah media Exploding Box setelah selesai di gunakan!

Prosedur Penggunaan Media Exploding Box pada Materi Klasifikasi Makhluk
Hidup.
1. Bukalah tutup Exploding Box secara perlahan!
2. Bukalah bagian box pada media Exploding Box sehingga semua bagian
yang terdapat di dalam media Exploding Box dapat di lihat!
3. Bukalah sesuai dengan urutan angka yang terdapat pada setiap bagian
dalam Exploding Box!
4. Bacalah dan pahamilah materi di setiap Exploding Box dengan seksama!
5. Tutuplah media Exploding Box setelah selesai di gunakan!
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Lampiran 37
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Lampiran 38
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Lampiran 39
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Lampiran 40

