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UNTUK MATERI ANIMALIA KELAS X IPA SMA
Robertus Gilang Wisnu Saputra
161434083
ABSTRAK
Pembelajaran biologi pada beberapa sekolah di Yogyakarta telah
menerapkan konsep pembelajaran kontekstual. Pembelajaran tersebut dilengkapi
dengan beberapa media pembelajaran yaitu media pembelajaran berbasis IT,
berbasis lingkungan dan spesimen awetan hewan. Animalia merupakan salah satu
materi biologi dengan cakupan materi yang cukup luas. Pada pembelajaran materi
animalia diketahui sebuah kebutuhan terhadap media pembelajaran alternatif yang
kreatif dan inovatif. Berangkat dari kebutuhan tersebut peneliti melakukan sebuah
penelitian dan pengembangan media pembelajaran explosion box sebagai media
pengajaran alternatif pada pembelajaran materi animalia. Tujuan dari penelitian
ini adalah mengembangkan media pembelajaran explosion box untuk materi
animalia kelas X IPA SMA. Melalui penelitian ini juga peneliti bertujuan untuk
mengetahui kelayakan media pembelajaran explosion box dalam pengajaran
materi animalia kelas X IPA SMA.
Penelitian ini dirancang menggunakan metode Research and Development
(R&D) dalam Sugiyono (2015) dengan lima langkah pengembangan yaitu potensi
dan kebutuhan, pengumpulan informasi, desain produk, validasi, dan perbaikan
desain produk. Produk yang telah dikembangkan kemudian divalidasi oleh dua
guru biologi SMA, ahli media pembelajaran dan ahli materi. Hasil validasi
menunjukkan rerata skor keseluruhan yaitu 3,5 dengan kriteria “Sangat Baik”. Hal
ini menunjukkan bahwa media pembelajaran explosion box untuk materi animalia
kelas X IPA SMA layak diterapkan dalam pembelajaran.
Media pembelajaran explosion box yang telah dikembangkan memiliki
relevansi dengan kegiatan pembelajaran biologi serta dapat memenuhi kebutuhan
pembelajaran di kelas. Perlu dilakukan sebuah kegiatan diskusi bersama guru
biologi sebagai bentuk sosialisasi penerapan media pembelajaran explosion box.
Penelitian lebih lanjut juga perlu dilakukan unntuk mengetahui pengaruh
penggunaan media pembelajaran explosion box terhadap pembelajaran di kelas.
Kata kunci : R&D, Media Pembelajaran, Materi Animalia, Explosion Box
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EXPLOSION BOX LEARNING MEDIA DEVELOPMENT FOR ANIMALIA
MATERIAL CLASS X IPA SMA
Robertus Gilang Wisnu Saputra
161434083
ABSTRACT
Biology learning in several schools in Yogyakarta has applied the concept
of contextual learning. The learning is complemented by several learning media
namely IT-based learning media, environment-based and Animal preserved
specimens. Animalia is a biological material with a wide range of material. In
learning animalia material is known a need for alternative learning media that
are creative, innovative and contextual. Departing from this need, the researcher
conducted a research and development of explosion box learning media as an
alternative teaching media on learning animalia material. The purpose of this
research was develop an explosion box learning media for animalia class X
science materials in high school. Through this study the researchers also aimed to
determine the feasibility of explosion box learning media in teaching high school
science class X animalia material.
This research was designed using the Research and Development (R&D)
method with five development steps namely potential and needs, information
gathering, product design, validation, and product design improvement. The
product that was developed was then validated by two high school biology
teachers, instructional media experts and material experts. The validation results
showed an overall average score of 3.5 with the criteria of "Very Good". This
shows that the explosion box learning media for animalia class X science material
in high school is feasible to be applied in learning.
Explosion box learning media that have been developed have relevance to
biology learning activities and can meet learning needs in the classroom. A
discussion with a biology teacher is needed as a form of socialization in the
application of explosion box learning media. Further research also needs to be
done to determine the effect of using explosion box learning media on classroom
learning.
Keywords: R&D, Learning Media, Animalia Material, Explosion Box
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Belajar merupakan kegiatan yang melibatkan seluruh mental pada ranah
kognitif, afektif, dan psikomotorik. Seseorang yang telah mengalami proses
belajar memiliki perubahan dalam dirinya, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak
mengerti menjadi mengerti dan sebagainya (Aunurrahman, 2009). Proses belajar
siswa dialami dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Pembelajaran hakikatnya
merupakan suatu proses interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa. Proses
interaksi tersebut dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung
(Tarbini,

2015). Suatu proses pembelajaran dalam upaya merangsang siswa

untuk belajar tidak dapat dipisahkan oleh beberapa komponen diantaranya, tujuan,
materi, metode, media dan evaluasi pembelajaran. Dalam melaksanakan suatu
proses pembelajaran, penggunaan media pembelajaran harus disesuaikan dengan
metode pembelajaran, tujuan, materi dan evaluasi pembelajaran.
Pada

dasarnya

fungsi

media

pembelajaran

pada

sebuah proses

pembelajaran yaitu sebagai alat bantu pembelajaran yang mempengaruhi motivasi,
kondisi dan lingkungan belajar (Hamalik, 1990 dalam Falahudin, 2014). Dalam
menentukan media pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran,
seorang guru harus mempertimbangkan tujuan yang akan dicapai dan kondisi
yang terjadi di kelas. Ketepatan pemilihan media tentu akan mempengaruhi

1
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kegiatan dan hasil belajar peserta didik (Sumiharsono & Hasanah, 2017). Hal
tersebut menimbulkan pendapat bahwa media pembelajaran memiliki peran
penting bagi siswa pada seluruh jenjang pendidikan termasuk Sekolah Menengah
Atas (SMA). Terdapat beberapa jenis media yang selama ini digunakan dalam
pembelajaran. Jenis-jenis media tersebut meliputi media pembelajaran audio,
visual dan audiovisual. Media visual banyak digunakan dalam pembelajaran
biologi, media tersebut meliputi media berbasis IT, media berbasis lingkungan
dan spesimen awetan hewan (Arsyad, 2006).
Biologi merupakan salah satu mata pelajaran yang dipelajari siswa SMA
khususnya program kelas IPA. Mata pelajaran biologi memiliki ciri khusus
dimana

materi pembelajaran berhubungan dengan makhluk hidup dan

lingkungannya, sehingga pembelajaran akan menjadi lebih baik apabila
mengusung konsep kontekstual. Spesimen awetan hewan merupakan salah satu
media visual yang kontekstual. Spesimen awetan hewan sendiri merupakan hewan
atau bagian dari hewan yang diawetkan untuk kepentingan ilmiah.

Spesimen

awetan hewan dapat digunakan untuk memverifikasi identitas suatu spesies dan
juga dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan (Budiwati, 2015). Selama ini
spesimen awetan hewan banyak digunakan pada pembelajaran biologi khususnya
materi animalia. Sebagai media pembelajaran spesimen awetan hewan dapat
menunjukan ciri-ciri dan morfologi hewan yang dipelajari dalam materi animalia.
Disamping spesimen awetan hewan media pembelajaran kontekstual lainnya yang
dapat digunakan yaitu lingkungan. Lingkungan khususnya sekitar sekolah dapat
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menjadi media yang memungkinkan siswa melakukan observasi agar dapat
mengetahui kondisi sebenarnya dari materi yang dipelajari.
Empat dari lima sekolah di Yogyakarta sudah memanfaatkan spesimen
awetan hewan sebagai media pembelajaran kontekstual pada pembelajaran materi
animalia. Fakta ini ditemukan peneliti ketika melakukan observasi dan wawancara
terkait analisis kebutuhan. Sekolah–sekolah yang dimaksud yaitu SMA Negeri 8
Yogyakarta, SMA Negeri 1 Banguntapan, SMA Negeri 1 Sleman, dan SMA
Pangudi Luhur Sedayu. Pada beberapa sekolah tersebut spesimen awetan hewan
digunakan sebagai stimulus bagi siswa maupun sebagai bahan observasi bagi
siswa.

Selain

spesimen

awetan

hewan,

sekolah–sekolah

tersebut

juga

memanfaatkan media berbasis lingkungan pada proses belajar mengajar. Kondisi
serupa juga ditemukan di SMA Santo Thomas Yogyakarta dimana guru
memanfaatkan media berbasis lingkungan dalam pengajaran biologi

materi

animalia. Perbedaan SMA Santo Thomas dengan empat sekolah lainnya yaitu
belum adanya spesimen awetan hewan yang dapat digunakan sebagai media
pembelajaran. Fakta lain yang juga ditemukan peneliti pada sekolah-sekolah
tersebut yaitu, pembelajaran dengan media spesimen awetan hewan dan
lingkungan dapat meningkatkan antusias belajar siswa.
Spesimen awetan hewan sebagai media pembelajaran selama ini
memberikan dampak baik bagi kegiatan belajar biologi siswa, namun akan lebih
baik apabila pembelajaran juga memanfaatkan media berbasis IT dan lingkungan.
Pemanfaatan ketiga media pembelajaran tersebut dapat saling melengkapi satu
sama lain, sehingga pembelajaran menjadi lebih baik dan lebih membantu siswa
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dalam belajar. Terkait dengan pembelajaran biologi pada materi animalia peneliti
menemukan bahwa selama ini pembelajaran dilakukan lebih dari tiga kali
pertemuan. Hal ini ditemukan peneliti melalui wawancara dengan guru di sekolah.
Luasnya cakupan materi animalia membuat materi tersebut sulit untuk dipahami
peserta didik. Hal ini diatasi guru dengan memanfaatkan media pembelajaran
seperti IT, spesimen awetan hewan dan media berbasis lingkungan. Media
pembelajaran yag selama ini digunakan diketahui dapat membantu peserta didik
dalam belajar, namun luasnya cakupan materi animalia dan banyaknya jumlah
pertemuan membuat peserta didik lebih cepat bosan

walaupun sudah

menggunakan media pembelajaran yang cukup bervariasi. Hal ini menunjukkan
bahwa terdapat sebuah kebutuhan akan media pembelajaran alternatif yang
kreatif. Media pembelajaran yang dimaksud inovatif dan tidak membosankan bagi
peserta didik.

media pembelajaran yang dimaksud tentunya dapat membantu

peserta didik dalam memahami materi animalia dan membuat peserta didik tidak
mudah bosan. Dalam hal ini peneliti menawarkan suatu media pembelajaran
alternatif yang inovatif dan kreatif yaitu media pembelajaran explosion box.
Explosion box adalah sebuah kotak seperti kado yang terbuat dari kertas.
Pada umumnya explosion box ini bersifat 3 dimensi dengan beberapa lapisan di
dalamnya. Lapisan-lapisan tersebut diisi dengan ucapan-ucapan, gambar dan fotofoto. Ketika explosion box dibuka secara otomatis isi di dalamnya akan terlihat
dan tentunya memberikan kejutan dan rasa ingin tahu bagi pembukanya untuk
melihat isi pada masing-masing lapisan. Bentuk dan isi explosion box dapat
berbeda-beda

tergantung

dari

cara

masing-masing

orang

menuangkan
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kreativitasnya.

Media

pembelajaran

explosion

box

merupakan

media

pembelajaran yang menggabungkan beberapa media pembelajaran dalam sebuah
kotak. Sajian materi dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif serta warna
dan visual yang disajikan dapat membuat peserta didik tidak mudah bosan dan
lebih cepat dalam memahami materi. Kemampuan media pembelajaran explosion
box ini adalah memperkuat kesan yang ingin disampaikan dalam suatu materi
sehingga materi tersebut lebih mudah dipahami (Walidiyah, 2018).
Dalam hal ini peneliti meletakkan materi, spesimen awetan hewan dan
LKPD ke dalam media explosion box dengan desain warna dan visual yang
menarik. Media pembelajaran explosion box ini merupakan gagasan dari peneliti
sebagai bentuk pengembangan kegiatan pembelajaran dan media pembelajaran
yang selama ini sudah diterapkan khususnya pada pembelajaran biologi materi
animalia kelas X IPA SMA. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dilakukan
sebuah penelitian dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Explosion
Box Untuk Materi Animalia Kelas X IPA SMA”. Melalui penelitian ini peneliti
ingin mengetahui langkah-langkah pengembangan dan kelayakan media
pembelajaran explosion box untuk materi animalia kelas X IPA SMA.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian
ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana langkah-langkah pengembangan media pembelajaran explosion
box untuk materi animalia kelas X SMA?
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2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran explosion box sebagai media
pembelajaran untuk materi animalia kelas X SMA?
C. Batasan Masalah
Pembatasan suatu masalah digunakan untuk membatasi ruang lingkup
permasalahan pada sebuah penelitian. Batasan masalah ini akan menjadikan
penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga
tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
1. Penelitian dan pengembangan ini menggunakan metode penelitian R&D Borg
and Gall yang dilakukan sampai dengan langkah ke-lima.
2. Kelayakan dari media pembelajaran explosion box yang dikembangkan
diketahui melalui hasil uji kelayakan oleh guru biologi SMA kelas X dan
dosen Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma.
D. Tujuan pengembangan
Tujuan pengembangan ini adalah :
1. Mengembangkan explosion box sebagai media pembelajaran pada pengajaran
biologi materi animalia untuk kelas X SMA.
2. Mengetahui kelayakan media pembelajaran explosion box pada pengajaran
biologi materi animalia untuk kelas X SMA.
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E. Manfaat
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
1. Bagi Guru Bidang Studi
Memberikan masukan kepada guru dalam memanfaatkan media Explosion
Box pada pembelajaran biologi. Media Explosion Box sebagai referensi untuk
mengembangkan suatu media pembelajaran agar pembelajaran biologi
menjadi lebih mudah dan menarik.
2. Bagi Siswa
Media Explosion Box sebagai alat bantu pembelajaran, sehingga dapat
menumbuhkan motivasi dan antusias belajar siswa serta meningkatkan
pemahaman siswa terhadap materi biologi.
3. Bagi Sekolah
Meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mencapai kurikulum yang
dikembangkan sekolah.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Belajar
Belajar didefinisikan sebagai sebuah usaha yang dilakukan seseorang
untuk

memperoleh

pengetahuan

atau

menguasai

pengetahuan

melalui

pengalaman, mengingat, menguasai pengalaman, dan mendapatkan informasi atau
menemukan (Aunurrahman, 2009). Salah satu teori belajar yang ada dan sudah
digunakan yaitu teori konstruktivisme. Menurut Brooks & Brooks (1993) dalam
Supardana (2016), konstruktivisme pada mulanya merupakan suatu filosofi yang
kemudian dikembangkan oleh para ahli pembelajaran menjadi sebuah pendekatan,
strategi atau model pembelajaran. Dalam Teori Konstruktivisme siswa atau pihak
yang sedang belajar dapat membangun pengetahuannya dalam keadaan aktif dan
terarah. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran adalah konstruksi pengetahuan
yang bersifat aktif dan personal. Salah satu contoh pembelajaran yang menjadi
praktik dari teori tersebut yaitu ketika pembelajaran dikemas melalui sebuah
permainan dalam bentuk media atau metode (de Kock, Slegeers, dan Voeten,
2004 dalam Supardana, 2016). Permainan dapat mendorong siswa belajar dalam
keadaan aktif dan terarah.
Berdasarkan teori Konstruktivisme permainan dapat membantu peserta
didik

dalam

melakukan kegiatan

belajar.

Melalui permainan kegiatan

pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan bagi peserta didik.

8
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Kondisi yang demikian mendorong

peserta didik lebih aktif dalam kegiatan

belajar untuk dapat membangun pengetahuan dan pemahamannya terhadap
sesuatu yang dipelajari (Supardana, 2016).
B. Pengertian Pembelajaran
Pembelajaran hakikatnya merupakan suatu proses interaksi yang terjadi
antara guru dengan siswa. Proses interaksi tersebut dapat terjadi baik secara
langsung maupun tidak langsung. Tatap muka merupakan sebuah proses interaksi
secara langsung. Dalam pembelajaran tatap muka menjadi sebuah interaksi secara
langsung yang terjadi antara guru dengan siswa. Pada pembelajaran, sebuah
proses interaksi secara langsung juga dilengkapi dengan interaksi secara tidak
langsung. Interaksi tidak langsung dapat dilakukan dengan bantuan berbagai
media untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan.
(Tarbini, 2015).
Pembelajaran dapat berjalan dengan baik apabila memiliki tujuan
pembelajaran yang jelas. Dengan berpedoman pada tujuan pembelajaran, maka
kegiatan belajar akan berjalan secara terarah. Tidak cukup dengan tujuan
pembelajaran, metode juga memiliki peran penting untuk merancang konsep
kegiatan belajar. Metode pembelajaran memiliki peran bagi guru sebagai strategi
untuk membantu siswa dalam belajar. Dalam hal ini guru harus memilih strategis
belajar yang dapat membuat siswa senang dan tertantang untuk mempelajari
sebuah materi.

Pemilihan metode biasanya juga disesuaikan dengan materi dan

kondisi siswa dalam kelas. Dalam pembelajaran guru membutuhkan peran media
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pembelajaran yang dapat membantu dalam penyampaian materi, sehingga siswa
dapat memahami materi dengan baik dan mendapatkan hasil belajar yang juga
baik. Hasil dari proses pembelajaran yang telah dilakukan akan diketahui melalui
instrumen evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini digunakan untuk
melihat pencapaian kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas. Hasil
evaluasi pembelajaran ini yang akan menunjukan pencapaian belajar peserta didik
dan keberhasilan kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru terhadap peserta
didik (Falahudin, 2014).
C. Pengertian Media Pembelajaran
Kata “media” berasal dari bahasa latin yaitu “Medium” yang artinya
“pengantar” atau “perantara” (Mahnun, 2012). Terdapat beberapa pengertian
media pembelajaran. Berikut beberapa pengertian yang ada terkait dengan media
pembelajaran :
1. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk
menyalurkan pesan atau informasi dari pengirim ke penerima sehingga dapat
merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat peserta didik untuk
melakukan kegiatan belajar (Arief, 2008).
2. Media pembelajaran merupakan sarana dengan beberapa bentuk seperti alat
grafis, fotografis dan elektronis yang dapat digunakan dalam pembelajaran
dan membantu mencapai suatu tujuan belajar (Arsyad, 2010).
3. Media pembelajaran merupakan alat yang dapat membantu dalam proses
pembelajaran dan berfungsi memperjelas sesuatu yang disampaian sehingga
tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik (Kustandi, 2013).
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Berdasarkan beberapa pengertian tersebut

diketahui bahwa media

pembelajaran adalah segala sesuatu baik fisik maupun teknis yang digunakan
dalam proses pembelajaran yang dapat membantu guru untuk mempermudah
penyampaian materi pembelajaran kepada peserta didik sehingga tujuan
pembelajaran dapat dicapai dengan baik. Menurut Arsyad (2006) jenis media
pembelajaran dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan bentuknya. Jenis media
pembelajaran berdasarkan bentuknya yaitu, media audio, media visual, dan media
audiovisual. Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan suara,
sedangkan media visual yaitu media yang hanya mengandalkan indra pengelihatan
atau wujud visual. Suara dan visual pada prinsipnya memiliki wujud yang
berbeda, namun keduanya dapat digunakan secara bersamaan. Penggunaan suara
dan visual secara bersamaan terdapat pada media audiovisual. Media audiovisual
merupakan media yang menggabungkan unsur suara dan visual, sehingga media
audiovisual dapat menampilkan gambar yang diperjelas oleh suara.
D. Fungsi dan Peran Media Pembelajaran
Media pembelajaran sebagai sesuatu yang dapat membantu guru
menyampaikan meteri kepada siswa memiliki beberapa fungsi dan peran yang
sangat penting dalam pengajaran. Mahnun (2012) menjelaskan bahwa terdapat
tiga fungsi media yang bergerak bersama keberadaan media, diantaranya : (1)
Fungsi stimulasi, media pembelajaran dapat menimbulkan ketertarikan siswa
terhadap materi yang dipelajari sehingga guru dapat menciptakan proses
pembelajaran yang tidak membosankan melalui media yang digunakan, (2) Fungsi
mediasi, yaitu sebagai perantara antara guru dan siswa, dengan kata lain media
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menjebatani komunikasi antara guru dengan siswa, (3) Fungsi informasi,
menampilkan penjelasan yang ingin disampaikan guru sehingga pemahaman
siswa terhadap materi menjadi lebih baik. Peran utama media pembelejaran dalam
pengajaran yaitu sebagai alat bantu bagi guru dalam menjelaskan materi. Umar
(2014) menjelaskan, disamping peran utama tersebut media pembelajaran
memiliki beberapa peran lain dalam pengajaran, beberapa peran tersebut
diantaranya :
1. Memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan
meningkatkan proses dan hasil belajar peserta didik.
2. Meningkatkan dan mengarahkan perhatian peserta didik sehingga dapat
menimbulkan motivasi belajar yang lebih baik.
3. Mengatasi keterbatasan indera, ruang dan waktu, dengan kata lain media
pembelajaran dapat mewakili objek seperti benda atau peristiwa yang langka
karena keterbatasan indera, ruang dan waktu.
4. Memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa mengenai peristiwaperistiwa di lingkungan sekitar.
5. Mendorong terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat dan
lingkungan sekitar.
E. Pemilihan Media Pembelajaran
Media pembelajaran sangat penting bagi proses pengajaran. Penggunaan
media yang tepat akan menciptakan proses belajar mengajar yang efektif. Dalam
pembelajaran khususnya biologi semua hal dapat dijadikan media, namun tidak
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semua media efektif dan tepat. Sebagai seorang guru harus memiliki strategi
dalam memilih media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Pemilihan media
sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Media pembelajaran yang
kurang tepat akan menurunkan efektifitas proses belajar mengajar. Menurut
Prasetya (2016) seorang guru harus mempertimbangkan hal-hal berikut sebelum
melakukan pemilihan media :
1. Subyektifitas di dalam memilih media pembelajaran pengajaran harus
dihindari, artinya guru tidak boleh memilih suatu media pengajaran atas
kesenangan pribadi. Untuk menghindarkan ini, alangkah baiknya guru
meminta pandangan atau saran dari teman sejawat atau melibatkan siswa di
dalam memilih media pengajaran.
2. Program pengajaran yang akan disampaiakan kepada peserta didik harus
sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik isinya, strukturnya maupun
kedalamannya. Terkecuali jika program itu hanya dimaksudkan untuk mengisi
waktu senggang saja, dari pada anak didik bermain tidak karuan.
3. Sasaran program yang dimaksud adalah anak didik yang menerima informasi
pengajaran melalui media pengajaran/pembelajaran.Pada tingkat usia tertentu
dan dalam kondisi tertentu, anak didik mempunyai kemampuan tertentu pula,
baik cara berfikirnya, daya imajinasi nya, kebutuhannya, maupun daya tahan
dalam belajarnya. Untuk itu, media pembelajaran yang digunakan harus dilihat
kesesuaiannya dengan perkembangan anak didik.
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4. Situasi dan Kondisi, situasi dan kondisi yang dimaksud meliputi situasi dan
kondisi sekolah serta situasi dan kondisi peserta didik yang akan mengikuti
pelajaran.
5. Kualitas tehnik, dari segi tehnik media pengajaran yang akan digunakan harus
diperhatikan dan dikuasai oleh guru, apakah sudah memenuhi persyaratan
media pembelajaran yang memiliki fungsi stimulasi, mediasi dan informasi.
6. Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan, keefektifan berkenaan hasil yang
dicapai, sedang efisiensi berkenaan dengan proses pencapain hasil belajar.
Keefektifitasan dalam penggunaan media pembelajaran, meliputi apakah
dengan menggunakan media pembelajaran tersebut pelajaran dapat diserap
dengan mudah oleh anak didik. Sedangkan efisiensi meliputi apakah dengan
menggunakan biaya, tenaga yang dikeluarkan dapat ditekan seminimal
mungkin.
F. Media Pembelajaran Explosion Box
Explosion box tersusun atas kata “Exploison” yang berarti kejut/ledak dan
“Box” yang berarti kotak, sehingga explosion box memiliki arti sebagai kotak
ledak atau kotak kejut. Explosion box merupakan kotak seperti kado yang ketika
dibuka akan terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian tersebut terbagi lagi
menjadi beberapa lapis yang diisi dengan gambar, foto dan ucapan-ucapan yang
memiliki desain menarik. Hal ini menunjukan kesan ledak atau kejut dari
explosion box tersebut. Bentuk dan isi dari explosion box tentu akan menarik
perhatian dan menimbulkan rasa ingin tahu bagi siapa saja yang melihatnya.
Tampilan explosion box terkait desain, warna dan isi bagian dapat beranekaragam
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hal ini disesuaikan dengan kreatifitas yang dimiliki pembuatnya. Hal ini yang
membuat explosion box dapat dikreasikan dengan materi pembelajaran sehingga
menjadi sebuah media pembelajaran (Walidiyah, 2018). Terkait hal ini, peneliti
melakukan pengembangan terhadap media pembelajaran explosion box dengan
meletakan materi animalia, spesimen awetan hewan dan LKPD pada bagain isi
explosion box.
Media pembelajaran explosion box ini dibuat untuk membantu siswa
memahami suatu meteri pelajaran dengan cara yang lebih menyenangkan.
Penggunaan media pembelajaran explosion box dapat memberi variasi pada
kegiatan pembelajaran agar tidak membosankan. Melalui media pembelajaran
explosion box ini siswa diajak untuk lebih aktif dalam pembelajaran tidak hanya
mendengarkan guru menyampaikan materi, selain itu media pembelajaran
explosion box juga akan memperjelas makna suatu materi pelajaran dengan visual.
(Bluemel, 2012).
Terdapat beberapa perubahan yang harus dilakukan terhadap explosion
box sebagai media pembelajaran. Sebagai media pembelajaran explosion box tidak
hanya diisi dengan gambar atau kata-kata yang menarik, namun juga harus sesuai
dengan materi yang akan dipelajari. Penggunaan explosion box sebagai media
pembelajaran dapat dilakukan secara berkelompok maupun individu. Meski
demikian media pembelajaran explosion box akan lebih baik apabila digunakan
secara individu sehingga kegiatan explorasi terhadap materi lebih fokus dan rinci.
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G. Penelitian yang Relevan
Salah satu penelitian relevan terkait pengembangan media pembelajaran
explosion box yaitu penelitian yang dilakukan oleh Halisah (2018). Judul
penelitian tersebut adalah Pengembangan Media Pembelajaran Pop Up Book
Guna Menunjang Penguasaan Konsep Peserta Didik Kelas X Pada Mata Pelajaran
Biologi Tingkat SMA. Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2 Bandar
Lampung provinsi Lampung. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk
mengembangkan media pembelajaran pop up book dalam mata pelajaran biologi.
Fokus pengembangan media pembelajaran pop up book ini terdapat pada
kelayakan, kemanfaatan, dan kemenarikan media tersebut dalam ranah kognitif
peserta didik terhadap kemampuan pemahaman konsep mata pelajaran biologi.
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian dan pengembangan atau Research
and Development (R&D). Penelitian dan pengembangan ini menggunakan metode
dengan Borg dan Gall yang dilakukan peneliti sampai dengan langkah ke-7. Tujuh
langkah metode Borg and Gall yang dilakukan pada penelitian dan pengembangan
ini yaitu, Research and information collecting, planing,develop pleriminary form
a product, preliminary field testing, main product revision, main field testing, dan
operational product revision (Borg and Gall, 1998 dalam Sugiyono, 2015).
Melalui 7 langkah tersebut peneliti memperoleh data yang kemudian dianalisis
dengan deskriptif persentase dan data kualitatif.
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa
media pembelajaran pop up book sangat layak digunakan sebagai media
pembelajaran peserta didik kelas X. Hal ini tertera pada hasil persentase validasi
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pakar media sebesar 93,12%; validasi pakar materi sebesar 84,86%; validasi pakar
bahasa sebesar 94,19%. Selanjutnya responden peserta didik sebesar 82,73%;
menunjukkan kriteria “sangat menarik”. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa media pembelajaran pop up book terdiri dari tiga aspek
pengembangan, yaitu desain, materi dan bahasa. Kelayakan media pop up book
dari hasil validasi tim ahli media, materi dan bahasa sangat layak dan respon
peserta didik sangat menarik untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran SMA
Negeri 2 Bandar Lampung. Pada dasarnya pop up book dengan explosion box
memiliki konsep yang sama, keduanya merupakan media yang cocok bagi remaja
karena keduanya sering digunakan sebagai kado yang diberikan kepada teman
sebayanya. Perbedaan keduanya terdapat pada bentuk yang dimilki yaitu pop up
book berbentuk buku sedangkan explosion box berbentuk kotak dengan ruang
yang lebih besar, namun keduanya dapat diisi dengan materi pelajaran sebagai
media pembelajaran.
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nadila (2019) dengan judul
Pengaruh Pendidikan Gizi dengan Media Explosion Box terhadap Pengetahuan
dan Sikap mengenai Anemia pada Remaja Putri. Penelitian ini dilakukan di SMA
Negeri 23 Jakarta Barat. Latar belakang dilakukannya penelitian ini yaitu
banyaknya remaja putri (≥15 tahun) terkena anemia. Faktanya hal ini terjadi
karena rendahnya pengetahuan gizi dan sifat negatif remaja putri terhadap anemia.
Menurut Melafitri Nadila, dkk, media explosion box dapat membantu remaja putri
dalam memahami konsep anemia terkait pengertian, penyebab, dan pencegahan.
Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengtahui pengaruh pendidikan
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gizi dengan media explosion box terhadap pengetahuan dan sikap mengenai
anemia pada remaja putri di SMA Negeri 23 Jakarta Barat.
Penelitian ini menggunakan desain pre-eksperimental dengan teknik
pengambilan data proportionate startified random sampling. Data yang
didapatkan dari 36 orang sampel kemudian di analisis menggunakan teknik
analisis Wilcoxon Match Pairs. Hasil penelitian menunjukkan median skor
pengetahuan anemia pada remaja putri saat pre-test dan post-test berturut-turut
adalah 71,43 dan 85,71. Median skor sikap remaja putri terhadap anemia saat pretest dan post-test berturut-turut adalah 73,33 daan 83,33. Berdasarkan hasil
penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa terdapat pengaruh pendidikan
gizi dengan media explosion box terhadap pengetahuan dan sikap remaja putri
mengenai anemia, hal ini telihat dari adanya peningkatan median skor pre-test dan
post-test remaja putri mengenai anemia.
Penelitian ketiga terkait media explosion box dilakukan oleh Pramesti
(2019) dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Explosion Box Kelas
VIII SMP Pada Materi Sistem Pencernaan Manusia”. Latar belakang
dilakukannya penelitian ini yaitu kebutuhan akan media pembelajaran yang
bervariasi, inovatif dan dapat menarik perhatian peserta didik dalam proses
pembelajaran. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui media
pembelajaran apa saja yang sudah digunakan pada materi sistem pencernaan, serta
mengetahui kualitas dan kelayakan media pembelajaran explosion box pada materi
sistem pencernaan. Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan
(Research and Development) yang dilakuakn melalui 5 langkah pengembangan.
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Kelima langkah yang dilakukan pada penelitian ini yaitu : a) analisis potensi dan
kebutuhan, b) Pengumpulan data, c) desain produk, d) validasi desain, e) revisi
produk. Hasil penelitian menunjukkan hasil penilaian produk yang memperoleh
kriteria “Sangat Baik”. Hal ini ditunjukkan melalui rerata keseluruhan masingmasing validator yaitu 3,415 dengan kriteria “Sangat Baik”. Berdasarkan hasil
penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa media pembelajaran explosion
box layak diaplikasikan dalam pembelajaran sistem pencernaan manusia kelas VII
SMP.
Hasil dari ketiga penelitian dan pengembangan terkait media pembelajaran
explosion box yang telah dilakukan tersebut menunjukkan bahwa media
explosion box memiliki kemampuan untuk membantu siswa dalam memahami
konsep materi mata pelajaran dalam proses pembelajaran. Selain itu, media
pembelajaran explosion box juga dapat meningkatkan antusias peserta didik dalam
pembelajaran melalui isinya yang menarik dan layak diaplikasikan kepada peserta
didik di tingkat SMA. Diharapkan media pembelajaran explosion box juga dapat
membantu proses pembelajaran peserta didik kelas X SMA untuk materi
Animalia.
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Halisah (2018)
dengan judul
“Pengembangan
Media Pembelajaran
Pop Up Book Guna
Menunjang
Penguasaan Konsep
Peserta Didik Kelas
X Pada Mata
Pelajaran Biologi
Tingkat SMA”.
Penelitian ini
mengembangkan
sebuah media
pembelajaran pop up
book pada mata
pelajaran biologi
tingkat SMA. Fokus
penelitian ini
terdapat pada
langkah-langkah
pengembbangan dan
kelayakan media
pembelajaran pop up
book yang
dikembangkan.

Nadila (2019)
dengan judul
“Pengaruh
Pendidikan Gizi
dengan Media
Explosion Box
terhadap
Pengetahuan dan
Sikap mengenai
Anemia pada
Remaja Putri.
Tujuan dilakukannya
penelitian ini yaitu
untuk mengetahui
pengaruh
penggunaan media
Explosion Box
Pengetahuan dan
Sikap mengenai
Anemia pada
Remaja Putri.
Penelitian ini
dilakukan di SMA
Negeri 23 Jakarta
Barat.

Pramesti (2019)
dengan judul
“Pengembangan
Media Pembelajaran
Explosion Box Kelas
VIII Pada Materi
Sistem Pencernaan
Manusia”. Penelitian
ini mengembangkan
sebuah media
pembelajaran
explosion box pada
materi sistem
pencernaan manusia
kelas VIII SMP.
Fokus penelitian ini
terdapat pada
langkah-langkah
pengembangan dan
kelayakan media
explosion box yang
dikembangkan.

“Pengembangan Media Pembelajaran Explosion Box Untuk Materi
Animalia Kelas X IPA SMA”. Penelitian dan pengemabangan ini
dilakukan untuk mengetahui langkah-langkah pengembangan media
pembelajaran explosion box dan mengetahui kelayakan media tersebut
dalam pembelajaran biologi materi animalia kelas X IPA SMA.

Gambar 2.1 Literature Map
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H. Kerangka Berfikir
Hasil observasi dan analisis kebutuhan menunjukkan bahwa kegiatan
pembelajaran pada materi animalia untuk siswa kelas X menjadi lebih baik ketika
pembelajaran dilaksanakan dengan konsep pembelajaran kontekstual. Konsep
pembelajaran visual yang dimaksud yaitu dengan mengajak siswa mengamati
kejadian atau objek nyata yang ada di sekitar. Hal ini menjadi praktik baik yang
telah dilakukan para guru biologi di beberapa sekolah. Salah satu media visual
yang sering digunakan dalam pembelajaran biologi materi animalia yaitu
Spesimen awetan hewan (awetan hewan). Spesimen awetan hewan sebagai media
pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman namun belum sepenuhnya
meningkatkan ketertarikan peserta didik.
Terdapat suatu media di luar sekolah dan pembelajaran yang biasanya
digunakan sebagai kado dengan sifat yang dapat mengejutkan penerima kado
tersebut, explosion box. Explosion box banyak digunakan oleh para remaja untuk
memberikan kejutan bagi teman sebayanya. Bentuk yang unik dan sifatnya yang
mengejutkan dapat menarik perhatian seseorang khususnya remaja. Kedua hal ini
yaitu Spesimen awetan hewan dan explosion box yang ingin dikembangkan oleh
peneliti dalam bentuk media pembelajaran explosion box. Media pembelajaran
explosion box nantinya akan digunakan pada pembelajaran materi animalia untuk
kelas X SMA. Peneliti berharap bahwa media pembelajaran explosion box dapat
memberikan kesamaan pengalaman dan meningkatkan ketertarikan serta antusias
belajar peserta didik.
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1. Materi animalia
merupakan salah satu
materi biologi tingkat
SMA dengan cakupan
yang luas.
2. Guru menerapkan
metode kontekstual,
diskusi, ceramah,
presentasi, praktikum
dan demonstrasi.
3. Media yang telah
digunakan meliputi
spesimen awetan, IT dan
lingkungan.
4. Peserta didik sulit
memahami materi
animalia karena cakupan
yang luas.
5. Banyaknya pertemuan
dan sedikitnya jenis
media pembelajaran
yang digunakan
menyebabkan peserta
didik mudah bosan.

1. Halisah
(2018)
“Pengembangan
Media
Pembelajaran Pop Up
Book Guna Menunjang
Penguasaan
Konsep
Peserta Didik Kelas X
Pada
Mata
Pelajaran
Biologi”
2. Nadila (2019) “Pengaruh
Pendidikan Gizi dengan
Media Explosion Box
Terhadap Pengetahuan dan
Sikap Mengenai Anemia
Pada Remaja Putri”.
3. Pramesti
(2019)
“Pengembangan
Media
Pembelajaran Explosion
Box Kelas VIII SMP Pada
Materi Sistem Pencernaan
Manusia”.

1. Penelitian dan pengembangan media pembelajaran explosion
box untuk materi animalia kelas X IPA SMA.
2. Pengembangan media pembelajaran explosion box dilakukan
sesuai langkah-langkah pengembangan R&D Borg and Gall
dalam Sugiyono (2015)

Validasi produk yaitu media pembelajaran explosion box untuk
mengetahui kelayakan produk tersebut dalam pembelajaran biologi
materi animalia kelas X IPA SMA.

Produk yang dikembangkan yaitu media pembelajaran explosion box
dikatakan layak berdasarkan hasil validasi yang menunjukan produk
termasuk dalam kriteria baik maupun sangat baik.
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir Pengembangan Explosion Box pada Pembelajaran
Biologi Materi Animalia untuk Kelas X IPA SMA
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Model Penelitian
Penelitian

ini

menggunakan

model

pendekatan

penelitian

dan

pengembangan (Research and Development). Terdapat beberapa model penelitian
dan pengembangan salah satunya yaitu model Borg and Gall yang digunakan
dalam penelitian ini. Model penelitian dan pengembangan yang dikembangkan
oleh Borg and Gall menjelaskan bahwa metode ini adalah proses yang digunakan
untuk mengembangkan sebuah produk dan memvalidasi produk tersebut (Borg
and Gall, 1983) dalam Sugiyono (2015). Menurut Sugiyono (2015) metode
penelitian dan pengembangan adalah penelitian yang digunakan untuk
menghasilkan produk tertentu, dan menguji produk tertentu. Langkah-langkah
pada penelitian dan pengembangan dilakukan secara bertahap hingga akhirnya
diperoleh sebuah produk baru. Peneliti menggunakan hal ini sebagai dasar
penelitian dan pengembangan media explosion box dalam pembelajaran biologi
materi animalia untuk kelas X IPA SMA.
Untuk dapat memperoleh sebuah produk pengembangan harus melalui
langkah-langkah
pengembangan.

sebagaimana
Terdapat

yang

sepuluh

ada

langkah

pada
pada

model

penelitian

dan

model

penelitian

dan

pengembangan Borg and Gall yang harus dilakukan secara bertahap Langkahlangkah penelitian dan pengembangan yang dimaksud adalah sebagai berikut :
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Potensi dan
kebutuhan

Pengumpulan
data

Desain
produk

Validasi
desain

Uji coba
pemakaian

Revisi produk

Uji coba
produk

Revisi
desain

Revisi
produk

Produksi
masal

Gambar 3.1 Langkah – langkal Metode Research and Development
(Sugiyono, 2015)
Pelaksanaan penelitian dan pengembangan media pembelajaran explosion
box oleh peneliti dibatasi hanya melalui lima langkah, yaitu potensi dan
kebutuhan, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, dan revisi desain.
Kelima langkah ini dirasa cukup untuk mengembangkan produk yaitu media
pembelajaran explosion box untuk materi animalia kelas X IPA SMA. Kelayakan
produk yang telah dikembangkan dalam penerapannya dalam pembelajaran dapat
dilihat melalui tahap validasi bersama dua guru biologi SMA, satu dosen ahli
materi dan satu dosen ahli media. Setelah dinyatakan layak dan telah melalui
tahap perbaikan maka produk media pembelajaran explosion box kemudian dapat
menjadi referensi media pembelajaran bagi guru untuk melakukan pengajaran di
kelas.
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B. Langkah - langkah Penelitian
1. Potensi dan kebutuhan
Penelitian dapat dilakukan karena adanya sebuah kebutuhan dan potensi.
Kebutuhan dan potensi yang dimaksud merujuk pada kegiatan pembelajaran
biologi di sekolah. Potensi merupakan hal yang memiliki kemungkinan untuk
dilakukan pengembangan. Untuk melihat adanya potensi dan kebutuhan peneliti
melakukan analisis kebutuhan terhadap lima sekolah yang terdiri dari dua sekolah
swasta dan tiga sekolah negeri yaitu SMA Santo Thomas Yogyakarta, SMA
Pangudi Luhur Sedayu, SMA N 1 Sleman, SMA N 1 Banguntapan dan SMA N 8
Yogyakarta.
Kedua jenis sekolah ini memiliki perbedaan dalam segi pengelolaan
dimana sekolah swasta dikelola oleh pihak swasta dan sekolah negeri dikelola
oleh pemerintah. Perbedaan keduanya mempengaruhi aspek lainnya seperti
fasilitas dan jumlah peserta didik yang dimiliki masing-masing sekolah. Setiap
sekolah memiliki fasilitas yang berbeda-beda baik itu sudah memadai maupun
belum memadai. Selain itu jumlah siswa dan pembagian kelas pada setiap sekolah
juga berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan ini yang memungkinkan peneliti untuk
melakukan analisis kebutuhan pada sekolah-sekolah tersebut.
2. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui pengalaman selama peneliti
melakukan pembelajaran biologi pada materi animalia di kelas X IPA SMAN 8
dan peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu guru biologi di sekolah
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tersebut. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan guru biologi di SMA
N 1 Banguntapan, SMA N 1 Sleman, SMA Santo Thomas dan SMA Pangudi
Luhur Sedayu. Melalui tahap pengumpulan data tersebut peneliti berhasil
memperoleh data yang dapat dijadikan sebagai bekal untuk mengembangkan
produk yaitu media pembelajaran explosion box untuk materi animalia kelas X
IPA SMA.
3. Desain Produk
Setelah berhasil memperoleh data melalui langkah pengumpulan data
yang telah dilakukan,

peneliti dapat

membuat

sebuah desain produk

pengembangan. Desain produk dibuat oleh peneliti berdasarkan praktik-praktik
baik yang ditemukan peneliti pada lima sekolah yaitu SMAN 1 Banguntapan,
SMAN 1 Sleman, SMAN 8 Yogyakarta, SMA Santo Thomas dan SMA PL
Sedayu. Pada tahap ini peneliti terlebih dahulu menyusun perangkat pembelajaran
untuk materi animalia. Selanjutnya peneliti membuat desain materi yang akan
diletakan dalam produk sesuai dengan perangkat pembelajaran yang telah disusun.
Peneliti juga membuat spesimen awetan hewan yaitu kalajengking dan kupu-kupu
yang nantinya akan diletakan pada bagain dalam produk. Masing-masing bagian
produk kemudian dibuat dengan bahan dan kombinasi warna yang telah
ditentukan. Selanjutnya materi dan spesimen awetan hewan dipadukan dengan
bagian-bagian produk yang telah dibuat sehingga dihasilkan sebuah produk media
pembelajaran explosion box.
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4. Validasi oleh Ahli
Tahap validasi oleh ahli dilakukan setelah desain produk berhasil
dikembangkan oleh peneliti. Desain produk yang telah dikembangkan yaitu media
explosion box divalidasi oleh satu ahli materi, satu ahli media dan dua guru
biologi SMA yang memiliki peranan sebagai ahli materi sekaligus ahli media.
Validasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan penilaian dan mengetahui
kelebihan serta kekurangan dari media explosion box berdasarkan kritik dan saran
yang diberikan oleh para ahli. Dengan demikian peneliti dapat mengetahui
perbaikan desain media explosion box yang harus dilakukan sehingga produk
layak dan efektif untuk digunakan sebagai referensi media pembelajaran bagi
guru.
5. Revisi Desain
Revisi desain dilakukan peneliti berdasarkan kritik dan saran dari para
ahli melalui tahap validasi yang sudah dilakukan. Revisi desain dilakukan dengan
tujuan untuk memperbaiki kekurangan yang terdapat pada desain produk yang
sudah divalidasi oleh pakar. Setelah revisi desain telah dilakukan maka, hasil dari
revisi desain ini akan menjadi desain akhir media explosion box.
C. Spesifikasi Produk
Produk yang dihasilkan melalui penelitian dan pengembangan ini yaitu
berupa media explosion box yang diharapkan dapat digunakan dalam
pembelajaran biologi khususnya pada materi animalia kelas X IPA. Produk
berbentuk kubus dengan ukuran 22cm x 22cm x 22cm. Bahan dasar yang
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digunakan yaitu kertas karton padi, sedangkan untuk isi dalamnya menggunakan
beberapa jenis kertas dengan warna yang beragam. Produk berbentuk kubus ini
akan diisi dengan materi dan spesimen awetan hewan dari beberapa jenis hewan
yang mewakili filum tertentu dari kingdom animalia. Salah satu cotoh hewan
sebagai spesimen awetan hewan dalam media pembelajaran explosion box ini
yaitu kalajengking. Kalajengking merupakan jenis hewan yang tidak termasuk
hewan dilindung dengan populasi yang cukup banyak di habitatnya. Produk ini
nantinya akan digunakan dalam pembelajaran secara berkelompok karena
memiliki beberapa sisi dengan isi yang berbeda-beda sehingga akan lebih mudah
jika diterapkan secara berkelompok.
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh

peneliti ini

menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, studi dokumen
dan kuisioner. Adapun penjelasan dari masing-masing teknik yang digunakan
adalah sebagai berikut :
1. Observasi
Observasi dilakukan ketika peneliti melaksanakan program PLPKP di
SMAN 8 Yogyakarta. Teknik observasi yang digunakan oleh peneliti termasuk
dalam observasi tak berstruktur. Teknik observasi tak berstruktur digunakan
peneliti untuk mencatat semua hal menarik melalui hasil pengamatan. Hasil
pengamatan yang didapat kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan sehingga
mendapatkan data kebututuhan.
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2. Wawancara
Wawancara dilakukan peneliti untuk menggali informasi mendalam
mengenai hal yang menjadi fokus penelitian. Wawancara dilakukan terhadap guru
dan siswa di sekolah. Wawancara terhadap murid dilakukan peneliti untuk
mendapat informasi mengenai kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya
wawancara dilakukan terhadap guru yang bertujuan untuk mendapatkan informasi
mengenai kebutuhan guru dalam pembelajaran. Wawancara terhadap guru juga
dilakukan untuk mengetahui respon guru terhadap produk yang telah dirancang.
Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua teknik wawancara yaitu, wawancara
tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancata tidak terstruktur
dilakukan terhadap siswa melalui sharing peneliti dengan siswa, sedangkan
wawancara terstruktur dilakukan terhadap guru menggunakan instrumen panduan
wawancara. Instrumen panduan wawancara yang digunakan berupa panduan
pertanyaan seperti berikut :
Tabel 3.1 Pertanyaan Panduan Wawancara
NO
Pertanyaan
Jawaban
1 Model pembelajaran seperti apa yang
biasanya digunakan dalam pembelajaran
materi Animalia?
2 Metode pembelajaran seperti apa yang
digunakan dalam pembelajaran materi
Animalia?
3 Media pembelajaran apa saja yang sudah
digunakan dalam pembelajaran materi
Animalia?
4 Apakah media pembelajaran yang digunakan
selama ini sesuai dengan kompetensi dasar?
5

Apakah bapak/ibu guru melibatkan siswa
dalam penggunaan media pembelajaran?
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NO
Pertanyaan
6 Bagaimana antusias siswa dalam
pembelajaran animalia menggunakan metode
yang telah dilakukan?
7 Bagaimana antusias siswa dalam
pembelajaran animalia menggunakan media
pembelajaran yang selama ini digunakan?
8 Apakah bapak/ibu guru menerapkan konsep
pembelajaran kontekstual?
9 Apakah media pembelajaran yang selama ini
digunakan sesuai dengan tujuan
pembelajaran?
10 Apakah media yang digunakan selama ini
terbukti dapat mempermudah siswa dalam
memahami materi?

Jawaban

3. Studi Dokumen
Pengumpulan data lainnya dilakukan melalui studi dokumen laporan hasil
pelaksanaan SMA N 8 Yogyakarta. Observasi berdasarkan pengalaman dan
analisis hasil laporan ini dilakukan peneliti untuk mendapatkan data mengenai
praktik-praktik baik yang telah dilakukan pada pembelajaran biologi. Data yang
telah didapat dari beberapa sekolah tersebut kemudian dianalisis untuk
mengetahui kebutuhan guru dan siswa di sekolah dalam melakukan dan mengikuti
pembelajaran biologi. Dari informasi mengenai kebutuhan tersebut maka peneliti
dapat merancang sebuah produk berupa media explosion box pada pembelajaran
biologi. Dengan demikian media explosion box yang dirancang oleh peneliti
sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa di sekolah dalam melaksanakan dan
mengikuti pembelajaran biologi.
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4. Kuisioner
Kuisioner pada penelitian ini digunakan peneliti sebagai alat untuk
memvalidasi produk yaitu media explosion box yang telah dirancang oleh peneliti.
Melalui lembar kuisioner ini peneliti akan mendapat data penilaian produk. Data
hasil penilaian produk digunakan peneliti untuk melihat kelayakan produk yang
telah dirancang. Peneliti menyusun lembar kuisioner produk menjadi dua jenis
yaitu lembar kuisioner kelayakan produk dan lembar kuisioner kelayakan materi.
Lembar kuisioner berisikan point-point yang harus dinilai berkaitan dengan
kelayakan produk.
Lembar kuisioner digunakan pada tahap validasi desain produk oleh
validator. Terdapat empat validator yang menilai desain produk melalui lembar
kuisioner. Keempat validator terdiri dari dua guru biologi SMA, satu ahli materi
biologi dan satu ahli media. Pemilihan validator disesuaikan dengan kriteria
validator yang telah ditentukan. Kriteria validator antara lain sebagai berikut :
a. Kriteria guru biologi sebagai validator
1) Guru mata pelajran biologi SMA yang mengampu kelas X, XI atau XII.
2) Memiliki status tersertifikasi maupun belum tersertifikasi.
3) Pernah mengajar materi animalia kelas X IPA SMA sekurang-kurangnya
dalam satu semester.
b. Kriteria ahli materi biologi sebagi validator materi
1) Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan program studi pendidikan
biologi
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2) Memiliki gelar magister pendidikan biologi
3) Pernah mengajar materi animalia sekurang-kurangnya satu kali pertemuan
c. Kriteria ahli media sebagai validator media
1) Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
2) Pernah mengampu mata kuliah metode dan media pembelajaran sekurangkurangnya dalam satu semester.
Khusus guru biologi sebagai validator mengisi dua jenis kuisioner yaitu
kuisioner kelayakan materi dan kelayakan produk. Hal ini dikarenakan guru
dianggap sebagai ahli media dan ahli materi, maka dari itu guru mengisi kedua
jenis lembar kuisioner. Kedua ahli yaitu ahli materi dan ahli media mengisi jenis
kuisioner sesuai dengan keahliannya. Hasil validasi ini akan menjadi pedoman
peneliti untuk melakukan revisi terhadap produk (media explosion box) sehingga
mendapatkan sebuah hasil akhir yang baik.
E. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis data
kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yang diperoleh malalui studi literatur,
saran-saran pada lembar kuisioner dan hasil wawancara dianalisis secara kualitatif
menggunakan cara triangulasi. Untuk data kuantitatif dari lembar kuisioner
dianalisis secara kuantitatif menggunakan cara analisis yang diadopsi dari
Mardapi (2008). Kedua teknik ini perlu dilakukan dalam analisis data agar
mendapatkan hasil penilaian dari sebuah produk yang dikembangkan.
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1. Analisis Data Kualitatif
Analisis data kualitatif pada penelitian dan pengembangan ini menggunakan
teknik analisis triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data
dengan menggabungkan data dari sumber data yang telah ada. Dengan
menggunakan teknik triangulasi maka peneliti sekaligus menguji kredibilitas data.
Teknik triangulasi, berarti peneliti menggunakan teknik yang berbeda untuk
mengumpulkan data dari sumber yang sama (Sugiyono, 2015). Menurut Sugiyono
(2015), pada teknik ini data-data dikumpulkan peneliti melalui observasi
partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang
sama. Teknik pengumpulan data tersebut dapat disesuaikan dengan penelitian
yang sedang dilakukan.
Terkait penelitian dan pengembangan media explosion box, peneliti
melakukan pengumpulan data kualitatif melalui studi literatur, kuisioner dan
wawancara terhadap sumber yang sama. Hasil data dari teknik pengumpulan yang
berbeda tersebut nantinya dianalisis sehingga dapat mengetahui kreadibilitas dan
hasil penilaian produk secara kualitatif.
2. Kuantitatif
Terkait penelitian dan pengembangan explosion box, peneliti memperoleh
data kuantitatif melalui lembar kuisioner yang diisi oleh ahli media dan ahli
materi. Data pada lembar kuisioner berbentuk skor dengan skala 1 – 4 yaitu, 1
(sangat kurang), 2 (kurang), 3 ( baik) dan 4 (sangat baik). Selanjutnya dilakukan
rekapitulasi dan penghitungan rerata skor validasi menggunakan rumus berikut :
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∑ Skor keseluruhan

Rerata = ∑ Jumlah seluruh item
Rerata yang berhasil diketahui melalui rumus tersebut kemudian
dikonversi menggunakan skala pemilaian yang diadopsi dari Mardapi (2008)
dengan kriteria skor sebagai berikut :

2.

Tabel 3.2 Kriteria Skor Validasi (Mardapi, 2008)
Skor
Kategori kriteria
Sangat baik
X ≥ X + 1. SBx
Baik
X + 1. SBx ˃ X ≥ X

3.

X

4.

X < X- – 1.SBx

No
1.

-

˃ X ≥ X- – 1. SBx

Penjabaran Kriteria Skor Validasi Mardapi
X

-

= Rerata skor ideal
1

= 2 ( Skor maksimal +skor minimal)
1

= 2 (4+1)
= 2,5
SBx

= Simpangan baku skor kesluruhan
1

= 6 (Skor maksimal – skor minimal)
=

1
6

(4-1)

= 0,5
x

= Rerata skor hasil validasi produk

Sangat baik

= X ≥ 2,5 + 1. 0,5
=X≥3

Baik

= X- + 1. SBx ˃ X ≥ X= 2,5 + 1. 0,5 ˃ X ≥ 2,5

Kurang
Sangat kurang
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= 3 ˃ X ≥ 2,5
= X- ˃ X ≥ X- – 1. SBx

Kurang

= 2,5 ˃ X ≥ 2,5 – 1. 0,5
= 2,5 ˃ X ≥ 2
Sangat kurang = X < X- – 1.SBx
= X < 2,5 – 0,5
=X<2
Pada penelitian ini skala yang digunakan yaitu 1 – 4, maka kategorisasi penilaian
validasi yang diadopsi dari Mardapi (2008) dapat langsung digunakan untuk
mengetahui hasil penilaian produk tanpa melakukan perubahan terhadap rumus
yang ada.
F. Indikator Keberhasilan Penelitian
Penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh peneliti dikatakan
berhasil apabila memenuhi indikator keberhasilan penelitian seperti berikut :
1. Tercipta sebuah Explosion Box sebagai media pembelajaran untuk materi
animalia SMA kelas X IPA.
2. Media Explosion Box dikatakan layak untuk diujicobakan apabila hasil
validasi berada pada kriteria baik berdasarkan kategorisasi penilaian menurut
Mardapi (2008).
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kebutuhan
Analisis kebutuhan merupakan langkah awal yang dilakukan peneliti
dalam melakukan penelitian dan pengembangan media Explosion Box dalam
pembelajaran biologi untuk materi Kingdom Animalia SMA kelas X IPA.
Langkah ini dilakukan peneliti untuk mengetahui kondisi beberapa sekolah terkait
dengan proses pembelajaran yang dilakukan khususnya pada materi kingdom
animalia. Melalui analisis kebutuhan ini peneliti dapat mengetahui praktik-praktik
baik yang telah dilakukan oleh guru biologi di beberapa sekolah dalam melakukan
pembelajaran biologi di kelas. Selain itu peneliti juga dapat mengumpulkan
informasi terkait dengan beberapa hal yang dibutuhkan oleh guru biologi dalam
melakukan pembelajaran di kelas. Analisis kebutuhan dilakukan peneliti melalui
kegiatan observasi, wawancara dan studi dokumen.
Analisis kebutuhan dilakukan peneliti pada dua jenis sekolah yaitu sekolah
swasta dan sekolah negeri. Pemilihan kedua jenis sekolah ini didasari oleh adanya
perbedaan diantara keduanya. Sekolah swasta merupakan sekolah yang
dioperasikan oleh pihak swasta, sedangkan sekolah negeri merupakan sekolah
yang dioperasikan oleh pemerintah. Sekolah swasta meski dioperasikan oleh
pihak swasta, namun sekolah ini diakui dan diawasi oleh pemerintah. Untuk
sekolah negeri operasional dan fasilitas yang dimiliki sebagain besar berasal dari
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pemerintah. Perbedaan ini tentu dapat mempengaruhi beberapa aspek yanga da di
sekolah seperti fasilitas, jumlah peserta didik, dan prestasi sekolah.
Sekolah swasta yang dijadikan tempat untuk melakukan analisis
kebutuhan diantaranya SMA Santo Thomas Yogyakarta dan SMA Pangudi Luhur,
sedangkan untuk sekolah negeri yaitu SMA N 8 Yogyakarta, SMA N 1
Banguntapan dan SMA N 1 Sleman. Pengumpulan data di SMA N 8 Yogyakarta
peneliti ketika mengikuti program PLPKP di SMAN 8 Yogyakarta. Observasi
yang dilakukan peneliti di SMAN 8 merupakan kegiatan observasi tidak
terstruktur sehingga peneliti menulis semua hal penting yang didapatkan. Peneliti
juga mendapatkan beberapa informasi penting pembelajaran di kelas melalui
wawancara dengan guru biologi selama program PLPKP berlangsung. Informasi
lainnya terkait praktik baik dan kebutuhan dalam pembelajaran biologi didapatkan
peneliti melalui wawancara dengan guru biologi di SMAN 1 Banguntapan,
SMAN 1 Sleman dan SMA Pangudi Luhur Sedayu. Data-data yang didapat
tersebut menjadi sebuah analisis kebutuhan yang merupakan bekal bagi peneliti
dalam mengembangkan media explosion box dalam pembelajaran biologi pada
materi animalia SMA kelas X IPA.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

38

B. Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan

NO

Pertanyaan

1

Model pembelajaran seperti
apa yang biasanya digunakan
dalam pembelajaran materi
Animalia?

2

Metode pembelajaran seperti
apa yang digunakan dalam
pembelajaran materi
Animalia?

Tabel 4.1 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
SMA N 1
SMA PL
SMA St.
Sleman
Sedayu
Thomas
a. Kooperatif a. Discovery
a. Kooperatif
Learning
Learning
Learning
b. PBL
b. Kooperatif
(Problem
Based
Learning)
c. Discovery
learning

a. Kontekstu
al
b. Ceramah
c. Presentasi
d. Diskusi
e. Praktikum

SMA N 8
SMA N 1
Yogyakarta
Banguntapan
a. Kooperatif a. Kooperatif
Learning
Learning
b. PBL
b. PBL
(Problem
(Problem
Based
Based
Learing)
Learing)
c. PBL
c. PBL
(Project
(Project
Based
Based
Learning)
Learning)
d. Discovery
Discovery
learning
learning
d. Main map
a. Kontekstual a. Kontekstual a. Kontekstual a. Kontekstual
b. Ceramah
b. Diskusi
b. Diskusi
b. Diskusi
c. Presentasi
c. Praktikum c. Ceramah
c. Ceramah
d. Diskusi
d. Presentasi d. Presentasi
e. Praktikum
e. Praktikum
Praktikum
e. Demontrasi
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NO

Pertanyaan

3

Media pembelajaran apa saja
yang sudah digunakan dalam
pembelajaran materi
Animalia?

4

Apakah media pembelajaran
yang digunakan selama ini
sesuai dengan KD?
Apakah bapak/ibu guru
melibatkan siswa dalam
penggunaan media
pembelajaran?
Bagaimana antusias siswa
dalam pembelajaran animalia
menggunakan metode yang
telah dilakukan?
Bagaimana antusias siswa
dalam pembelajaran animalia
menggunakan media
pembelajaran yang selama ini
digunakan?

5

6

7

SMA N 1
SMA PL
Sleman
Sedayu
a. Spesimen a. Spesimen
awetan
awetan
hewan
hewan
b. TIK
b. TIK
c. Lingkunga c. Lingkungan
n
Sesuai
Sesuai

SMA St.
SMA N 8
Thomas
Yogyakarta
a. TIK
a. Spesimen
b. Lingkungan
awetan
hewan
b. TIK
c. Lingkungan

SMA N 1
Banguntapan
a. Spesimen
awetan hewan
b. TIK
c. Lingkungaan

Sesuai

Sesuai

Sesuai

Melibatkan
siswa

Melibatkan
siswa

Melibatkan
siswa

Melibatkan
siswa

Melibatkan
siswa

Antusias
siswa baik

Antusias siswa
baik

Antusias siswa
baik

Antusias
siswa baik

Antusias siswa
baik

Antusias
siswa cukup
baik (Belum
sepenuhnya)

Antusias siswa
cukup baik
(Belum
Sepenuhnya)

Antusias siswa
cukup baik
(Belum
sepenuhnya)

Antusias
cukup baik
(Belum
sepenuhnya)

Antusias cukup
baik (Belum
sepenuhnya)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

40

NO

Pertanyaan

SMA N 1
Sleman
Sudah
diterapkan
pembelajaran
kontekstual
Sudah sesuai

8

Apakah bapak/ibu guru
menerapkan konsep
pembelajaran kontekstual?

9

Apakah media pembelajaran
yang selama ini digunakan
sesuai dengan tujuan
pembelajaran?
Apakah media yang digunakan Belum
selama ini dapat
sepenuhnya
mempermudah siswa dalam
memahami materi?

10

SMA PL
Sedayu
Pembelajaran
kontekstual
sudah
diterapkan
Sudah sesuai

SMA St.
Thomas
Pembelajaran
kontekstual
sudah
diterapkan
Sudah sesuai

SMA N 8
Yogyakarta
Pembelajaran
kontekstual
sudah
diterapkan
Sudaah sesuai

SMA N 1
Banguntapan
Pembelajaran
kontekstual
sudah
diterapkan
Sudah sesuai

Belum
sepenuhnya

Belum
sepenuhnya

Belum
sepenuhnya

Belum
sepenuhnya
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C. Pembahasan Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
Hasil wawancara pada lima sekolah menunjukkan fakta-fakta terkait
pembelajaran biologi di kelas khususnya pada materi animalia. Lima sekolah yang
dimaksud yaitu SMA N 1 Sleman, SMA Pangudi Luhur Sedayu, SMA Santo
Thomas Yogyakarta, SMA N 8 Yogyakarta dan SMA N 1 Banguntapan. Faktafakta yang ditemukan pada wawancara terhadap lima sekolah tersebut meliputi
model

pembelajaran,

metode

pembelajaran,

media

pembelajaran

dan

penerapannya dalam pembelajaran biologi di kelas khususnya pada materi
animalia.
Rekapitulasi hasil wawancara menunjukan bahwa terdapat beberapa jenis
model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran di kelas khususnya pada
materi animalia. Model-model pebelajaran yang dimaksud antara lain: Cooperatif
learning, problem based learning, discovery learning dan maind map. Modelmodel pembelajaran tersebut diterapkan melalui metode pembelajaran yang cukup
beragam diantaranya: Kontekstual, ceramah, presentasi, diskusi, praktikum dan
demonstrasi. Diketahui bahwa animalia merupakan salah satu materi dengan
cakupan yang cukup luas dan biasanya dipelajari lebih dari tiga kali pertemuan,
sehingga diterapkan model dan metode yang beragam agar pembelajaran tidak
membosankan bagi siswa dan menjadikan antusias belajar siswa lebih baik.
Sebuah kegiatan pembelajaran termasuk pembelajaran biologi juga
membutuhkan peran media pembelajaran yang tentunya dapat membantu siswa
mendapatkan pengetahuan. Terdapat beberapa jenis media pembelajaran yang ada
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yaitu: Media audio, media visual dan media audiovisual. Berdasarkan hasil
wawancara peneliti menemukan bahwa guru di lima sekolah tempat wawancara
yaitu SMA N 1 Sleman, SMA Pangudi Luhur Sedayu, SMA Santo Thomas
Yogyakarta, SMA N 8 Yogyakarta dan SMA N 1 Banguntapan juga
memanfaatkan peran media pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran pada
materi animalia. Media pembelajaran yang selama ini digunakan dalam
pembelajaran pada materi animalia yaitu media spesimen awetan hewan, IT dan
lingkungan. Media spesimen awetan hewan, lingkungan dan IT termasuk dalam
jenis media visual, namun IT juga dapat menjadi media audiovisual tergantung
pada cara penerapannya.
Biologi merupakan salah mata pelajaran dengan materi yang kontekstual,
maka dari itu dalam penerapan model, metode dan media pembelajaran guru
menggunakan

konsep

pembelajaran

kontekstual.

Konsep

pembelajaran

kontekstual dilakukan melalui penerapan model, metode dan media pembelajaran
yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi di lingkungan sekitar. Konsep
ini dapat membantu siswa melakukan kegiatan belajar yang lebih baik, sehingga
dapat mendapatkan pemahaman yang baik terhadap maetri yang dipelajari.
Selama ini pemilihan dan penerapan media pembelajaran sudah sesuai
dengan tujuan pembelajaran, sehingga dapat membantu siswa dan guru dalam
mencapai indikator pembelajaran. Media pembelajaran yang selama ini digunakan
yaitu spesimen awetan hewan, lingkungan dan IT selau menghubungkan fakta
dilingkungan sekitar dengan materi yang dipelajari sehingga sesuai dengankonsep
pembelajaran kontekstual. Namun demikian media pembelajaran yang selama ini
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digunakan belum sepenuhnya dapat mempermudah siswa dalam belajar. Hal ini
dikarenakan ragam media pembelajaran yang selama ini digunakan masih kurang
dan

memiliki

kekurangan serta

kelebihannya

masing-masing.

Faktanya

dibutuhkan sebuah media pembelajaran alternatif yang dapat digunakan untuk
mendampingi penggunaan media pembelajaran yang selama ini sudah digunakan
dan menambah ragam media pembelajaran yang ada.
D. Deskripsi Produk Awal
Peneliti melakukan beberapa langkah pada penelitian ini untuk
mengembangkan suatu media pembelajaran explosion box .Langkah awal yang
dilakukan peneliti terkait dengan produk awal yang akan dibuat yaitu menentukan
indikator dan tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar terkait materi
Animalia. Setelah indikator dan tujuan pembelajaran ditentukan, peneliti perlu
membuat rancangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan media
explosion box. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran harus memuat media explosion
box pada bagian sintak (langkah – langkah pembelajaran). Penggunaan media
explosion box didukung dengan power point yang berisi tujuan pembelajaran,
stimulus, dan petunjuk penggunaan media explosion box. Petunjuk penggunaan
media explosion box juga akan ditulis pada selembar kertas. Hal ini dialakukan
untuk mengantisipasi apabila terjadi kendala terkait penggunaan power point pada
pembelajaran.
Diketahui bahwa dalam materi Animalia terdapat dua kelompok hewan
berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang yaitu Invertebrata dan Vertebrata.
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Kedua kelompok hewan ini yaitu vertebrata dan invertabrata yang akan menjadi
subtema bagi masing-masing bagian explosion box. Secara umum media
pembelajaran explosion box memiliki bentuk yang sama dengan dan explosion
box biasa, namun variasi hiasan dan isi disesuaikan dengan materi Animalia.
Berikut deskripsi produk awal media Explosion Box.
1. Tampilan Luar Produk
Sesuai dengan namanya, media explosion box berbentuk kotak/kubus yang
sekilas nampak seperti kotak hadiah. Bagian luar terdiri atas bagian ata (tutup) dan
bagian bawah (badan). Bagian atau (tutup) dilengkapi dengan petunjuk
penggunaan, hal ini bertujuan agar pengguna dapat membaca petunjuk
penggunaan sebelum membuka media tersebut. Terdapat empat sisi luar pada
bagian badan media. Keempat sisi luar dihias dengan gambar hewan dan judul
media. Petunjuk penggunaan, judul media dan gambar-gambar animasi dicetak
menggunakan kertas HVS dan dilaminating kemudian ditempelkan pada sisi yang
telah ditentukan. Berikut tampilan luar media Explosion Box :
a. Bagian atas media Explosion Box
Bagian atas media explosion box memiliki bentuk sama seperti penutup
kotak kado. Terbuat dari bahan yang sama dengan bagian bawah atau badan
media yaitu kertas karton padi. Bagian ini dilengkapi dengan petunjuk
penggunaan dan sumber-sumber materi serta gambar yang dimuat pada media
explosion box. Petunjuk penggunaan diletakkan pada bagian ini agar sebelum
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membuka media explosion box pengguna dapat melihat petunjuk penggunaan
terlebih dahulu.

Gambar 4.1 Bagian Atas Dilengkapi dengan Petunjuk Penggunaaan

b. Bagian bawah/badan media explosion box
Bagian bawah/badan media memiliki empat sisi yaitu sisi depan, belakang,
kanan dan kiri. Sisi depan merupakan sisi muka dari media explosion box dimana
pada sisi ini dilengkapi dengan judul media explosion box. Sisi kanan, kiri dan
belakang dilengkapi dengan gambar animasi contoh hewan yang termasuk dalam
kingdom animalia. Peletakan judul dan beberapa gambar animasi contoh hewan
pada sisi luar bertujuan untuk menunjukan bahwa media explosion box ini
memuat materi-materi animalia.
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Gambar 4.2 Sisi Depan Media Explosion Box

Gambar 4.3 Sisi Belakang Media Explosion Box
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Gambar 4.4 Sisi Kanan Media Explosion Box

Gambar 4.5 Sisi Kiri Media Explosion Box
2. Tampilan Bagian Dalam Produk
Bagian dalam media explosion box terbagi atas 2 lapisan untuk masingmasing sisi. Agar dapat memuat materi dari satu kelompok hewan, maka
explosion box dibuat dengan ukuran box luar yaitu 22cm x 22cm x 22cm untuk
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masing-masing explosion box. Box bagian dalam memiliki ukuran 20cm x 20cm x
20cm. Bagian dalam dilengkapi dengan peta konsep dan pendahuluan materi
terkait vertebrata dan invertebrata.
Materi invertebrata diletakan pada masing-masing sisi bagian pertama.
Diketahui bahwa hewan invertebrata dibagi menjadi delapan filum. Peletakan
materi pada sisi media dibagi sesuai dengan filum yang ada. Lapisan kedua diisi
dengan materi mengenai hewan vertebrata. Peletakan materi pada lapisan kedua
sama dengan lapisan pertama yaitu dibagi berdasarkan filum. Pada lapisan
pertama dan kedua tidak hanya diisi dengan deskripsi materi melainkan juga diisi
dengan gambar serta beberapa spesimen awetan hewan. Berikut gambaran terkait
tampilan bagian dalam produk.

Gambar 4.6 Tampilan Isi Media Explosion Box
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3. Contoh Spesimen awetan hewan
Bagian isi media explosion box dilengkapi dengan spesimen awetan hewan
beberapa hewan. Spesimen awetan hewan yang dihadirkan hanya beberapa jenis
hewan arthropoda dan reptilia. Terdapat enam spesimen awetan hewan di dalam
media explosion box yang terdiri atas lima spesimen awetan hewan arthropoda
dan satu spesimen awetan hewan reptilia. Beberapa spesimen awetan hewan
arthropoda yang ada pada media explosion box merupakan contoh hewan yang
jarang ditemui di lingkungan sekitar dan hanya terdapat pada lingkungan serta
musim tertentu. Contoh hewan yang dimaksud yaitukalajengking dan kupu-kupu
yang hanya muncul pada musim tertentu. Berikut gambaran spesimen awetan
hewan yang diletakan pada media explosion box :
a. Spesimen awetan hewan KupuKupu
Terdapat empat spesimen awetan hewan kupu-kupu dari jenis yang
berbeda. Spesimen awetan hewan ini dibuat dengan menyuntikkan cairan alkohol
70% pada bagian thorax. Kupu-kupu diperoleh di sekitar lingkungan kampus III
Sanata Dharma. Berikut spesimen awetan hewan kupu-kupu yang dibuat dan
digunakan pada media explosion box oleh peneliti.
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Gambar 4.7 Spesimen awetan hewan Kupu – kupu
b. Spesimen awetan hewan Kalajengking
Kalajengking merupakan salah satu contoh hewan yang termasuk dalam
filum Arthropoda. Pembuatan spesimen awetan hewan kalajengking ini dilakukan
dengan cara menyuntikkan cairan alkohol 70% pada bagian Thorax. Setelah
disuntikan cairan alkohol 70% maka dalam beberapa menit seluruh organ dan
jaringan tubuh akan berhenti berfungsi sehingga kalejengking menjadi kaku.
Berikut spesimen awetan hewan kalajengking yang dibuat dan digunakan oleh
peneliti.

Gambar 4.8 Spesimen awetan hewan Kalajengking
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Penggunaan media pembelajaran explosion box pada pembelajaran biologi
bertujuan untuk mengetahui ciri – ciri dari filum yang terdapat pada Kingdom
Animalia. Ciri-ciri yang dimaksud yaitu susunan anatomi dan morfologi yang
dimiliki oleh masing-masing filum. Materi terkait sistem reproduksi dan peranan
hewan juga diletakan di dalam media explosion box sebagai materi pembelajaran.
Media Explosion Box akan digunakan pada tahap inti pembelajaran dimana siswa
diminta untuk menglompokkan hewan ke dalam filum berdasarkan lapisan tubuh,
rongga tubuh, simetri tubuh, dan sistem reproduksinya. Produk awal yaitu media
pembelajaran explosion box yang berhasil dibuat memiliki beberapa kelebihan
diantaranya :
1. Dapat mengemas gambar dan spesimen awetan hewan menjadi lebih menarik
untuk dipelajari peserta didik.
2. Dapat digunakan dalam segala kondisi ruang dan waktu.
3.

Mempermudah guru dalam mengkordinir siswa di kelas.

E. Data Hasil Validasi
Produk yang berhasil dikembangkan kemudian divalidasi oleh ahli materi,
ahli media dan dua orang guru biologi SMA. Terkait hal ini dua guru biologi
SMA yang berperan sebagai validator dianggap sebagai ahli materi sekaligus ahli
media.
1. Data Hasil Validasi Kelayakan Materi
Validasi kelayakan materi dilakukan sebanyak tiga kali pada waktu yang
berbeda.Validasi dilakukan oleh tiga validator yang merupakan ahli materi yaitu
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Bapak W, Bapak F.A, dan Ibu I.Y.L. Terdapat beberapa aspek yang dinilai oleh
validator dalam tahap validasi, aspek yang dimaksud antara lain : Cakupan materi,
keakuratan materi, kemutkhiran dan kelengkapan penyajian. Validasi dilakukan
secara bertahap dimulai dari validator I Bapak W, kemudian validator II Bapak
F.A dan yang terakhir yaitu validator III Ibu I.Y.L Setelah melakukan validasi
bersama dengan tiga validator, diperoleh data berupa skor pada masing-masing
aspek dan rerata skor secara keseluruhan. Untuk mengetahui kriteria kelayakan
materi pada produk secara keseluruhan maka dilakukan rekapitulasi data hasil
validasi dari tiga validator yang berbeda. Rekapitulasi data hasil validasi
kelayakan materi yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut :

Rerata
Keseluruhan

Tabel 4.2 Rekapitulasi Data Hasil Validasi Oleh Ahli Materi
Hasil perolehan skor
Aspek yang dinilai
Validator Validator Validator
I (W)
II (F.A) III (I.Y.L)
Cakupan materi
8
8
6
Keakuratan materi
20
20
17
Kemutakhiran
12
12
9
Kelengkapan penyajian
14
16
13
Total skor
54
56
45
Jumah seluruh item
14
14
14
∑ 𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐤𝐞𝐬𝐞𝐥𝐮𝐫𝐮𝐡𝐚𝐧
3,85
4
3,2
3,6
Rerata =
∑ 𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐬𝐞𝐥𝐮𝐫𝐮𝐡 𝐢𝐭𝐞𝐦

Kriteria

Sangat
baik

Sangat
baik

Sangat
baik

Sangat
baik

Tabel rekapitulasi data validasi oleh ahli materi menunjukkan skor
perolehan produk pada masing-masing aspek oleh validator. Hasil validasi
bersama dengan validator I yaitu Bapak W menunjukan jumlah perolehan skor
yaitu 14 dengan rerata 3,85. Validator II yaitu Bapak F.A dan Validator III yaitu
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Ibu I.Y.L. Rerata skor berdasarkan jumlah perolehan skor dari validator II yaitu 4
dan rerata skor berdasarkan jumlah perolehan skor dari validator III yaitu 3,2.
Berdasarkan rekaputulasi data hasil validasi oleh tiga validator yang
berbeda yaitu Bapak W, Bapak F.A, dan Ibu I.Y.L didapat rerata skor keseluruhan
3,6. Rerata skor keseluruhan yang didapat kemudian digunakan untuk mengetahui
kriteria penilaian produk secara keseluruhan. Kriteria penilaian produk secara
keseluruhan ditentukan menggunakan rumus yang telah dijabarkan pada BAB III.
Hasil perhitungan dengan rumus tersebut menunjukan kriteria penilaian produk
berdasarkan rekapitulasi data hasil validasi oleh ahli materi yaitu “Sangat Baik”.
Hasil validasi selain berupa data kuantitatif juga memuat data kualitatif
berupa komentar dan saran perbaikan dari validator. Komentar dan saran
perbaikan yang diberikan oleh validator menjadi hal penting bagi peneliti sebagai
pedoman untuk melakukan perbaikan terhadap produk. Berikut komentar dan
saran perbaikan berdasarkan data hasil validasi terkait kelayakan materi:
Tabel 4.3 Saran Perbaikan Ahli Materi (Bapak W) dan Perbaikan yang Dilakukan
Peneliti
No
Saran
Perbaikan
Kelengkapan Penyajian
14
Perlu ditambah lagi dan dibuat Menambah soal-soal evaluasi dalam
dalam kriteria HOTS
bentuk HOTS.
Tabel 4.4 Saran Perbaikan Ahli Materi (Ibu I.Y,L) dan Perbaikan yang Dilakukan
Peneliti
No
Saran
Perbaikan
Aspek Cakupan Materi
1
Ada bagian yang belum ada pada Pada masing – masing filum
setiap filum seperti karakteristik ditambahkan materi mengenai
masing – masing filum
karakteristik atau ciri khas setiap
filum
Keakuratan Materi
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5

7

10

12

13
14

Tambahkan sumber terkait materi Mencantumkan sumber materi
yang digunakan
yang digunakan sebagai refrensi
materi masing – masing filum
Pada media tambahkan juga sumber Mencantumkan sumber pada setiap
gambarnya
gambar terkait materi yang termuat
dalam
media
pembelajaran
explosion box
Kemutakhiran
Tambahkan
fenomena
terkait Menambahkan
fenomena
–
hewan dari masing – masing filum
fenomena nyata dalam bentuk
gambar pada setiap filum
Kelengkapan Penyajian
Peta
konsep
diperbaiki Peta konsep diperbaiki dengan
ditambahkan hal apa saja yang menambahkan sub materi yang
menjadi fokus dari KD, tidah menjadi fokus pada pembelajaran
hanya nama filumnya.
seperti lapisan tubuh, simetri tubuh,
sistem reproduksi dan klasifikasi.
Tambahkan sumber dari jurnal Menambahkan materi – materi dari
terkini
sumber jurnal terbaru
Untuk
soal
evaluasi
perlu Menambah soal – soal evaluasi
ditambahkan soal – soal dalam yang dibuat dalam bentuk HOTS.
bentuk HOTS level (4-6) dalam
taksonomi bloom
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Tabel 4.5 Bentuk Bagian Materi Sebelum dan Sesudah Perbaikan
No

Aspek
yang
Dinilai

Sebelum Perbaiakan

Sesudah Perbaikan
Cakupan Materi

Keluasan
materi

1
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Keakuratan Materi
Keakurata
n Teori

5

Sumber :……………
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Keakurata
n Ilustrasi

7
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Kemutakhiran
Kontekstual

10

Kelengkapan Penyajian
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Peta
Konsep

12
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Evaluasi

14
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Berdasarkan tabel rekapitulasi data komentar dan saran perbaikan dapat
diketahui berapa saran terhadap produk yang dikembangkan. Saran perbaikan
diberikan oleh validator I dan validator III terhadap beberapa item penilaian
produk yang berkaitan dengan materi. Validator I memberikan perbaikan terhadap
satu item penilaian yang termasuk dalam aspek kelengkapan penyajian. Validator
III memberikan saran perbaikan terhadap tujuh item dari aspek tertentu. Berikut
beberapa item yang diberikan saran perbaaikan oleh vaidator I dan II :
a. Aspek cakupan materi (Keluasan materi)
b. Aspek keakuratan materi (Keakuratan teori dan keakuratan ilustrasi)
c. Aspek kemutakhiran
d. Kelengkapan penyajian (Rangkuman peta konsep, daftar pustaka, dan
evaluasi)
Saran perbaikan yang diberikan oleh validator I dan validator III menjadi
pedoman bagi peneliti untuk melakukan perbaikan terhadap materi yang terdapat
pada produk media pembelajaran explosion box. Melalui komentar dan saran
perbaikan tersebut peneliti dapat melakukan perbaikan sehingga berhasil
menciptakan sebuah produk akhir yang lebih baik.
2. Data Hasil Validasi Kelayakan Produk
Validasi kelayakan produk dilakukan sebanyak tiga kali pada waktu yang
berbeda.Validasi dilakukan oleh tiga validator yang merupakan ahli media
pembelajaran yaitu Bapak W, Bapak F.A dan Bapak A.T.P. Aspek-aspek yang
dinilai pada validasi kelayakan produk yaitu aspek isi dan tampilan media
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explosion box. Validasi dilakukan secara bertahap dimulai dari validator I Bapak
W, kemudian validator II Bapak F.A dan yang terakhir yaitu validator III Bapak
A.T.P. Sama seperti tahap validas oleh ahli materi, pada tahap validasi oleh media
didapat skor terhadap masing-masing penilaian dan rerata skor dari tiga validator.
Selanjutnya dilakukan rekapitulasi data hasil validasi dari ketiga validator untuk
mengetahui kriteria kelayakan produk secara keseluruhan. Berikut rekapitulasi
data hasil validasi kelayakan produk oleh ahli:

Rerata
Keseluruhan

Tabel 4.6 Rekapitulasi Data Validasi Oleh Ahli Media
Hasil perolehan skor
Aspek yang dinilai
Validator Validator Validator
I (W)
II (F.A)
III (A.T.P)
Isi media explosion box
32
31
Tampilan media explosion
27
27
17
box
Total skor
59
58
17
7
Jumlah seluruh item
15
15
∑ 𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐤𝐞𝐬𝐞𝐥𝐮𝐫𝐮𝐡𝐚𝐧
3,93
3,85
2,42
Rerata =

3,4

∑ 𝐉𝐮𝐦𝐥𝐚𝐡 𝐬𝐞𝐥𝐮𝐫𝐮𝐡 𝐢𝐭𝐞𝐦

Kriteria

Sangat
baik

Sangat
baik

Kurang

Sangat
baik

Tabel rekapitulasi data validasi oleh ahli media menunjukan skor
perolehan produk pada masing-masing aspek oleh validator. Hasil validasi
bersama dengan validator I yaitu Bapak W menunjukan jumlah perolehan skor
yaitu 15 dengan rerata 3,93. Validator II yaitu Bapak F.A dan Validator III yaitu
Bapak A.T.P. Rerata skor berdasarkan jumlah perolehan skor dari validator II
yaitu 3,85 dan rerata skor berdasarkan jumlah perolehan skor dari validator III
yaitu 2,42. Dari ketiga validator rerata skor terendah terlihat pada hasil validasi
oleh validator III yaitu Bapak A.T.P, sedangkan untuk rerata skor validator I dan
II tidak menunjukan selisih angka yang cukup jauh.
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Berdasarkan rekapitulasi data hasil validasi kelayakan produk oleh tiga
validator yang berbeda yaitu Bapak W, Bapak F.A, dan Bapak A.T.P didapat
rerata skor keseluruhan 3,4. Rerata skor keseluruhan yang didapat kemudian
digunakan untuk mengetahui kriteria kelayakan produk secara keseluruhan.
Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus mardapi (2008) diketahui kriteria
kelayakan produk secara yaitu “Sangat Baik”.
Pada tahap validasi kelayakan produk oleh ahli media, juga didapatkan
data kualitatif dalam bentuk komentar dan saran perbaikan dari validator. Masingmasing validator tentu memberikan komentar dan saran perbaikan yang berbeda
sehingga dapat saling melengkapi satu sama lain. Komentar dan saran perbaikan
ini menjadi hal penting bagi peneliti sebagai pedoman untuk melakukan perbaikan
produk. Berikut rekapitulasi komentar dan saran perbaikan validator berdasarkan
data hasil validasi terkait kelayakan produk:
Tabel 4.7 Saran Perbaikan Ahli Media (Bapak F.A) dan Perbaikan yang dilakukan
peneliti
No
Saran
Perbaikan
Tampilan Media Pembelajaran Explosion Box
2
Untuk tampilan luar (gambar- Tampilan luar dganti dengan kertas
gambar) sebaiknya menggunakan ivory yang dilengkapi gambar dan
perekat (lem) yang kuat agar tidak tulisan.
gampang copot, mengingat anak
didik suka iseng.
4
Sebaiknya dibuat secara berurutan, Urutan
petunjuk
penggunaan
misal : cara membuka, cara diperbaiki yaitu dimulai dari cara
penggunaan,
cara
menutup. membuka sam pai dengan metutup
Petunjuk penggunaan no. 4 kembali setelah box selesai
sebaiknya
dibuat
diakhir. digunakan.
Sebaiknya ditambahkan larangan
untuk tidak merusak media dan
setelah
selesai
digunakan
kembalikan bagian – bgian media
sesuai tempatnya.
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Tabel 4.8 Saran Perbaikan Ahli Media ( Bapak A.T.P) dan Perbaikan yang
Dilakukan Peneliti
No
Saran
Perbaikan
Tampilan Media Pembelajaran Explosion Box
1
Warna bagian luar terlalu pucat. Mengganti warna bagian luar
Perlu dibuat lebih mencolok atau dengan gambar – gambar hewan.
warna terang
2
Hanya sedikit yang menarik, Bentuk masing – masing bagian
beberapa terlalu tersembunyi.
diubah dengan desain yang lebih
menarik. Bagian yang sebelumnya
berbentuk lembaran dengan jumlah
satu lembar dan ditempel, diubah
menjadi bentuk seperti halaman
buku.
3
Beberapa
bahan
berbeda Mengganti bahan box dengan kertas
kualitasnya sehingga beberapa hard karton yang dilapisi kertas art
mudah rusak/tidak berfungsi.Box paper. Mengubah bentuk box kecil
bagian dalam terlalu lentur, perlu menjadi seperti buku dengan bahan
dibuat dari bahan yang lebih kaku. kertas ivory. Bagian materi yang
Pemilihan jenis bahan perlu sebelumnya menggunakan kertas
diseragamkan kualitasnya.
BC dan kertas HVS yang
dilaminating, diganti dengan kertas
ivory dan art paper agar bagian
materi dapat berfungsi dengan baik.
4
Petunjuk penggunaan kurang Urutan pembelajaran dan materi
lengkap. Perlu ditambah tentang dicantumkan dalam bagian isi
urutan
pembelajaran
dan media explosion box.
materinya.
6
Bagian dalam perlu diberi nomor Menambahkan nomor urut pada
urut sesuai hirarki materi
bagian materi untuk mempermudah
pencarian informasi terkait materi
yang dipelajari
7
Warna masing – masing media Desain cover masing – masing
perlu dibuat relatif sama pada bagian dibuat sama, namun warna
kelompok materi tertentu untuk tetap dibedakan sebagai penanda
memudahkan pengenalan.
masing – masing bagian
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No.
Item

Tabel 4.9 Bentuk Bagian Tampilan Produk Sebelum dan Sesudah Perbaikan
Aspek yang Dinilai
Sebelum Perbaikan
Sesudah perbaikan
Tampilan

1

Tampilan explosion
box secara umum
menarik
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2

Tampilan
media
explosion box dapat
menimbulkan
rasa
ingin tahu
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3

Pemilihan jenis bahan
dan bentuk media
explosion box
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4

Memuat
petunjuk
penggunaan
untuk
memudahkan
siswa
dalam menggunakan
media explosion box
pada pembelajaran
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6

Penyajian masing –
masing bagian pada
media explosion box
menarik dan sesuai

7

Komposisi
warna
pada media explosion
box menarik dan
sesuai bagi siswa
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Berdasarkan tabel rekapitulasi data komentar dan saran perbaikan dapat
diketahui berapa saran terhadap produk yang dikembangkan. Saran perbaikan
diberikan oleh validator II dan validator III terhadap beberapa item penilaian
produk yang berkaitan dengan tampilan dan isi media. Saran perbaikan yang
diberikan oleh validator II dan validator III menjadi pedoman bagi peneliti untuk
melakukan perbaikan terhadap produk. Melalui komentar dan saran perbaikan
tersebut peneliti dapat melakukan perbaikan sehingga berhasil menciptakan
sebuah produk akhir yang lebih baik.
Setelah berhasil melakukan validasi bersama dengan dengan validator ahli
materi yaitu Bapak W, Bapak F.A, Ibu I.Y.L dan validator ahli media yaitu
Bapak W, Bapak F.A, Bapak A.T.P, didapat hasil keseluruhan validasi produk
media pembelajaran explosion box. Hasil validasi produk keseluruhan
menunjukan rerata yang didapat yaitu 3,5 dengan kriteria “Sangat Baik”.
Rekapitulasi data hasil validasi ahli materi dan ahli media dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 4.10 Rekapitulasi Data Hasil Validasi Ahli Materi dan Ahli Media
No
Validator
Rerata
1
Ahli Materi
3,6
2
Ahli Media
3,4
Jumlah
7
Rerata akhir
3,5
Kriteria
Sangat Baik
D. Deskripsi Produk Akhir
Produk akhir yang dihasilkan pada penelitian dan pengembangan ini yaitu
media pembelajaran explosion box yang sudah melalui tahap perbaikan. Terdapat
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beberapa aspek pada produk yang diperbaiki terkait materi dan tampilan produk.
Perbaikan terhadap produk dilakukan sesuai dengan saran yang diperoleh dari
empat validator yang terdiri atas dua guru biologi SMA, satu dosen ahli materi
dan satu dosen ahli media. Peneliti melakukan perubahan pada beberapa bagian
produk sehingga menghasilkan sebuah produk akhir. Berikut deskripsi produk
akhir media pembelajaran explosion box secara keseluruhan :
1. Tampilan Luar Produk
Produk akhir memiliki bentuk kotak/kubus, bentuk ini sama dengan
produk awal karena pada dasarnya explosion box memiliki bentuk kotak/kubus.
Bahan yang digunakan pada produk akhir berbeda dengan produk awal. Pada
produk awal bahan yang digunakan yaitu kertas karton padi dan untuk produk
akhir bahan yang digunakan yaitu kertas hard karton dengan tingkat ketebalan
lebih tinggi dibanding dengan kertas karton padi. Bahan yang digunakan pada
produk akhir tentu memiliki kualitas dan ketahanan yang lebih baik dibanding
bahan yang digunakan sebelumnya, sehingga dapat menciptakan sebuah produk
akhir yang lebih baik.
Produk akhir terdiri atas dua bagian yaitu bagian atas (tutup) dan bagian
(badan). Bagian atas (tutup) dilengkapi nama produk dengan desain dan warna
yang lebih menarik dari tampilan produk awal. Bagian bawah (badan) terbagi atas
empat sisi yaitu sisi depan, belakang, kanan dan kiri. Sisi depan dilengkapi
dengan petunjuk penggunaan, sedangkan untuk sisi belakang, kanan dan kiri
dilengkapi gambar-gambar hewan dengan desain dan warna yang lebih menarik
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dari produk awal. Tampilan Sisi belakang, kanan dan kiri produk memiliki desain,
yang sama. Berikut visualisasi tampilan luar produk akhir :

Gambar 4.9 Bagian Atas (tutup) Produk Akhir

Gambar 4.10 Sisi Depan Bagian Badan Produk Akhir
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Gambar 4.11 Sisi Belakang, Kanan dan Kiri Bagian Badan Produk Akhir
2. Tampilan Bagian Dalam Produk
Bagian dalam produk akhir dilengkapi dengan materi, namun terdapat
beberapa perubahan terkait bahan, warna dan bentuk pengemasan materi. Pada
produk awal bahan yang digunakan cukup beragam meliputi kertas BC, karton
padi dan kertas HVS. Bahan-bahan tersebut memiliki kualitas yang berbeda-beda
sehingga mempengaruhi fungsi produk. Pada produk akhir bahan yang digunakan
yaitu kertas ivory 310 yang memiliki kualitas lebih baik dibanding bahan-bahan
pada produk awal. Pada produk akhir perubahan juga dilakukan pada bagian peta
konsep dan pendahuluan materi, yang tadinya dikemas dalam bentuk kotak diubah
menjadi bentuk seperti buku agar fungsinya berjalan lebih baik. Perubahan juga
dilakukan pada kombinasi warna dan penambahan nomer masing-masing sisi
bagian dalam produk. Berikut visualisasi bagian dalam produk akhir :
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Gambar 4.12 Tampilan Dalam Produk Akhir

Gambar 4.13 Tampilan Dalam Produk Akhir Secara Detail
E. Kajian Produk Akhir dan Pembahasan
Penelitian dan pengembangan yang dilakukan peneliti menghasilkan
sebuah produk akhir berupa media pembelajaran explosion box untuk materi
animalia kelas X IPA SMA. Produk akhir media pembelajaran explosion box
merupakan hasil perbaikan dari produk awal. Perbaikan terhadap produk
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dilakukan peneliti sesuai dengan saran perbaikan dari validator ahli materi dan
validator ahli media. Terdapat beberapa aspek yang diperbaiki oleh peneliti,
aspek-aspek tersebut terkait dengan materi dan tampilan yang termuat pada
produk. Perbaikan terhadap produk dilakukan peneliti supaya menghasilkan
sebuah produk akhir media pembelajaran exploson box untuk materi animalia
kelas X IPA SMA yang lebih baik dan layak digunakan dalam pembelajaran.
1. Kajian Produk Akhir
Validasi terhadap produk awal menghasilkan data skor penilaian dan saran
perbaikan dari ahli materi dan ahli media. Saran perbaikan ahli materi dan ahli
media digunakan peneliti sebagai pedoman dalam melakukan perbaikan terhadap
produk. Setelah melakukan perbaikan terhadap produk, peneliti berhasil
menghasilkan sebuah produk akhir yaitu media pembelajaran explosion box untuk
materi animalia kelas X IPA SMA. Perbaikan produk dilakukan terhadap
beberapa aspek diantaranya : Cakupan materi, keakuratan materi, kemutakhiran
materi, kelengkapan penyajian materi, dan tampilan media pembelajaran
explosion box. Setelah melakukan perbaikan terhadap produk, diketahui bahwa
terdapat beberapa bagian pada produk yang mengalami perubahan.
Perubahan pada aspek cakupan materi dilakukan dengan menambahkan
karakteristik atau ciri khas yang dimiliki oleh masing-masing filum. Penambahan
ciri khas pada masing-masing filum dilakukan selain untuk melengkapi materi
juga berguna untuk memudahkan siswa dalam melakukan klasifikasi filum. Aspek
selanjutnya yaitu keakuratan materi, perubahan dilakukan dengan mencantumkan
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sumber materi dan sumber gambar yang dimuat dalam produk. Sumber-sumber
diletakkan pada setiap akhir materi dan di bawah gambar yang dimuat dalam
produk. Peletakan sumber bertujuan untuk menunjukkan keakuratan materi dan
gambar yang dimuat dalam produk. Untuk meningkatkan kemutakhiran materi
yang termuat pada produk, peneliti melakukan sedikit perubahan pada aspek
kemutakhiran. Perubahan dilakukan dengan menambahkan fenomena-fenomena
nyata dalam bentuk gambar terkait filum yang dipelajari. Perubahan selanjutnya
dilakukan pada aspek kelengkapan penyajian terkait peta konsep, daftar pustaka
dan evaluasi. Peta konsep yang sebelumnya hanya memuat nama-nama filum,
diperbaiki dengan menambahkan sub materi yang menjadi fokus dalam
pembelajaran. Bagian daftar pustaka yang sebelumnya hanya memuat sumber dari
dua buku paket biologi, diperbaiki dengan menambahkan jurnal terbaru sebagai
sumber materi yang digunakan dalam produk. Pada bagian evaluasi peneliti
menambahkan soal-soal evaluasi dalam bentuk HOTS. Diketahui bahwa
kemampuan berfikir siswa SMA termasuk dalam level 4-6 dalam taksonomi
bloom, maka dari itu soal-soal evaluasi dibuat dalam bentuk HOTS agar sesui
dengan kemampuan berfikir siswa.
Pada aspek tampilan produk peneliti melakukan perubahan terhadap
beberapa aspek diantaranya : pemilihan warna, bahan, bentuk, dan petunjuk
penggunaan. Terkait dengan pemilihan warna, perubahan dilakukan pada warna
bagian luar produk. Sebelumnya peneliti menggunakan karton padi dengan warna
yang terkesan pucat, lalu peneliti mengganti karton padi dengan kertas hard
karton yang dilapisi kertas art paper bergambar agar tampilan luar produk lebih
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mencolok. Peneliti mengubah desain cover masing-masing bagian menjadi relatif
sama dengan warna yang berbeda sebagai penanda. Peneliti menambahkan
perekat pada dua sudut box untuk mempermudah dalam penutupan box.
Pada aspek bahan peneliti melakukan perubahan dengan menyeragamkan
bahan dasar pada masing-masing bagian. Peneliti menggunakan kertas ivory untuk
bagian materi. Karakteristik kertas ini tidak mudah sobek dan permukaannya licin
sehingga semua bagian dapat berfungsi dengan baik dan memiliki kualitas yang
sama. Peneliti melakukan beberapa perubahan pada bentuk bagian dalam.
Sebelumnya peta konsep dan pendahuluan materi dikemas dalam kotak kecil lalu
diubah oleh peneliti menjadi bentuk seperti buku. Pada bagian materi peneliti
mengubah bagian materi yang sebelumnya berbentuk satu lembar deskripsi
menjadi seperti buku dengan lembar yang lebih banyak. Peneliti juga
menambahkan tanda pada beberapa bagian yang tersembunyi sehingga bagian
tersebut mudah ditemukan. Selain memberi tanda, peneliti juga menambahkan
nomor urut pada bagian dalam materi agar penggunaan media pembelajaran
explosion box lebih sistemtis. Peneliti sadar bahwa petunjuk penggunaan
merupakan salah satu bagian penting, maka dari itu peneliti menyusun petunjuk
penggunaan menjadi sistematis serta menambahkan urutan materi. Perbaikan ini
bertujuan untuk memperjelas petunjuk penggunaan sehingga mudah dipahami dan
dapat menuntun pengguna dalam menggunakan media pembelajaran explosion
box.
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Perbaikan yang telah dilakukan peneliti pada beberapa aspek media
pembelajaran explosion box dilakukan berdasarkan semua saran perbaikan
validator. Masing-masing validator memberikan saran perbaikan yang berbeda,
namun semua saran perbaikan tersebut diikuti oleh peneliti untuk melakukan
perbaikan produk.
2. Pembahasan
Penelitian dan pengembangan terkait media pembelajaran explosion box,
dilakukan peneliti melalui beberapa langkah. Sebelum memulai langkah penelitian
dan pengembangan media pembelajaran explosion box peneliti terlebih dahulu
menentukan materi untuk media pembelajaran yang dikembangkan. Peneliti
memilih materi animalia kelas X IPA SMA sebagai materi media pembelajaran
yang dikembangkan. Animalia merupakan salah satu materi biologi kelas X IPA
SMA yang cukup sulit karena cakupan materinya luas, sehingga perlu
dikembangkan sebuah media pembelajaran materi animalia yang dapat
mempermudah pembelajaran materi animalia. Setelah menentukan materi peneliti
kemudian mulai melakukan langkah-langkah penelitian dan pengembangan.
Langkah-langkah penelitian dan pengembangan yang digunakan peneliti
sesuai dengan metode penelitian dan pengembangan Borg and Gall yang
sebagaimana dijabarkan oleh Sugiyono (2015). Terdapat sepuluh langkah dalam
metode penelitian dan pengembangan Borg and Gall yag harus dilakukan secara
bertahap mulai dari kebutuhan dan potensi sampai dengan produksi produk secara
masal. Palaksanaan penelitian dan pengembangan media pembelajaran explosion
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box oleh peneliti dibatasi hanya melalui lima langkah, yaitu : potensi dan
kebutuhan, pengumpulan data, desain produk, validasi desain produk, dan revisi
desain produk.
Pada tahap analisis kebutuhan dan potensi, peneliti menemukan bahwa
materi animalia merupakan salah satu materi biologi dengan cakupan materi yang
luas, maka dibutuhkan sebuah media pembelajaran yang menarik dan dapat
membantu dalam pembelajaran. Temuan ini kemudian ditindak lanjuti oleh
peneliti dengan melakukan pengumpulan data terkait pembelajaran biologi pada
materi animalia kelas X IPA SMA. Pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara dengan guru biologi di beberapa sekolah, antara lain : SMA Negeri 8
Yogyakarta, SMA Negeri 1 Sleman, SMA Negeri 1 Banguntapan, SMA Pangudi
Luhur Sedayu dan SMA Santo Thomas Yogyakarta. Melalui wawancara tersebut
diketahui bahwa pembelajaran biologi pada materi animalia selama ini sudah
menerapkan model pembelajaran kontekstual. Adapun media pembelajaran yang
sudah digunakan yaitu spesimen awetan hewan, lingkungan dan IT, hanya di
SMA Santo Thomas yang belum menerapkan media spesimen awetan hewan.
Ketiga jenis media tersebut baik digunakan dalam pembelajaran yang
kontekstual karena dapat saling melengkapi satu sama lain. Ketiga jenis media
pembelajaran tersebut tentu memiliki keterbatasannya masing-masing. Diketahui
bahwa penggunaan media berbasis IT sangat bergantung pada kondisi aliran
listrik di sekolah, sehingga tidak dapat digunakan ketika aliran listrik padam.
Keterbatasan lain dimiliki oleh lingkungan sebagai media pembelajaran, dimana
kegiatan observasi terhadap lingkungan seringkali terkendala oleh waktu
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pembelajaran yang singkat. Sama halnya dengan media berbasis IT dan
lingkungan, spesimen awetan hewan sebagai media pembelajaran juga memiliki
keterbatasan

dimana

pengemasan

yang

kurang

menarik

tidak

mampu

meningkatkan keinginan belajar siswa. Beberapa temuan tersebut menunjukkan
bahwa dibutuhkan sebuah media pembelajaran alternatif yang kontekstual dan
menarik serta dapat membantu kegiatan pembelajaran pada materi animalia kelas
X IPA SMA. Hal ini menjadi latar belakang munculnya gagasan penelitian dan
pengembangan media pembelajaran explosion box pada materi animalia kelas X
IPA SMA.
Langkah selanjutnya peneliti membuat desain produk media pembelajaran
explosion box pada materi animalia kelas X IPA SMA. Selanjutnya desain produk
media pembelajaran explosion box dinilai melalui tahap validasi bersama empat
validator. Tahap validasi bertujuan untuk mengetahui kelayakan produk dan untuk
mendapatkan saran perbaikan dari masing-masing validator. Keempat validator
yang membatu pada tahap validasi antara lain Bapak W dan Bapak F.A sebagai
ahli materi sekaligus ahli media, Ibu I.Y.L sebagai ahli materi dan Bapak A.T.P
sebagai ahli media. Hasil validasi kelayakan materi bersama ahli materi
menunjukan rerata 3,6 dan hasil validasi kelayakn media bersama ahli media
menunjukan rerata 3,4. Berdasarkan hasil validasi kelayakan materi dan kelayakan
media didapat rerata skor dan kriteria penilaian produk secara keseluruhan. Rerata
skor dan kriteria produk secara keseluruhan dihitung menggunakan rumus yang
sudah dijabarkan pada BAB III. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui rerata
skor secara keseluruhan yaitu 3,7 dengan kriteria “Sangat Baik”. Hal ini
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menunjukan bahwa penelitian dan pengembangan yang dilakukan adalah valid.
Rerata skor keseluruhan dengan kriteria “Sangat Baik” juga menunjukkan bahwa
media pembelajaran explosion box layak digunakan dalam pembelajaran materi
animalia kelas X IPA SMA.
Langkah akhir dalam penelitian dan pengembangan ini yaitu perbaikan
produk. Perbaikan produk diperbaiki sesuai dengan saran perbaikan dari validator.
Saran perbaikan terkait materi diberikan oleh Bapak W dan Ibu I.Y.L sebagai ahli
materi, sedangkan Bapak F.A tidak memberikan saran terkait materi. Saran
perbaikan terkait tampilan diberikan oleh Bapak F.A dan Bapak A.T.P selaku ahli
media pembelajaran, sedangkan Bapak W tidak memberikan saran terkait
tampilan. Semua saran perbaikan dari masing-masing validator digunakan oleh
peneliti sebagai pedoman dalam melakukan perbaikan terhadap produk. Perbaikan
produk sesuai saran perbaikan menghasilkan sebuah produk akhir berupa media
pembelajaran explosion box pada materi animalia kelas X IPA SMA.
Tahap validasi dilakukan peneliti bersama dengan empat validator.
Validasi tersebut dilakukan secara bergantian dimulai dari validator I sampai
dengan validator IV sehingga memakan waktu yang cukup lama. Luasnya
cakupan materi animalia juga sempat menyulitkan peneliti dalam menentukan
bentuk produk. Melalui dukungan dari beberapa pihak akhirnya peneliti dapat
mengatasi kendala-kendala tersebut dan berhasil mengembangkan sebuah produk
akhir berupa media pembelajaran explosion box. Hal ini tidak dapat terjadi tanpa
kontribusi dan bantuan dari bapak ibu guru biologi di beberapa sekolah yang
menjadi tempat penelitian dan validator yang memberi penilaian terhadap produk
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media pembelajaran explosion box. Diharapkan media pembelajaran explosion
box yang dikembangkan peneliti dapat memberikan kontribusi bagi dunia
pendidikan dan penelitian. Media pembelajaran explosion box juga diharapkan
dapat menjadi media pembelajaran alternatif yang dapat membantu guru dan
peserta didik dalam pembelajaran materi animalia kelas X IPA SMA.
F. Kendala/Keterbatasan Penelitian dan Pengembangan
Peneliti menemukan beberapa kendala/keterbatasan dalam melakukan
penelitian dan pengembangan media pembelajaran explosion box. Adapun
kendala/keterbatasan yang dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Tahap validasi memakan waktu cukup lama karena peneliti hanya dapat
membuat satu produk sehingga validasi dilakukan secara bergantian
terhadap empat validator berbeda.
2. Bahan yang digunakan untuk membuat explosion box merupakan kertas.
Kertas yang digunakan harus tebal dan awet agar dapat menghasilkan
explosion box yang kokoh.
3. Explosion box

memiliki lebih dari 4 bagian dalam, hal ini sedikit

menyulitkan peneliti dalam menentukan kombinasi warna dan bentuk
masing-masing bagian agar terlihat menarik.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah peneliti melakukan penelitian dan pengembangan media
pembelajaran explosion box untuk materi animalia kelas X IPA SMA, peneliti
dapat menarik kesimpulan terkait beberapa hal diantaranya :
1. Pengembangan media pembelajaran explosion box untuk materi animalia kelas
X IPA SMA dilakukan melalui langkah-langkah R&D Borg and Gall dalam
Sugiyono (2015) sampai pada tahap lima.
2. Media pembelajaran explosion box untuk materi animalia kelas X IPA SMA
termasuk dalam kriteria sangat baik berdasarkan hasil validasi, sehingga layak
digunakan dengan perbaikan sesuai saran dari masing-masing validator.
B. Saran
Setelah melakukan penelitian dan pengembangan media pembelajaran
explosion box untuk materi animalia kelas X IPA SMA, maka peneliti memiliki
beberapa saran. Berikut saran yang diajukan peneliti berdasarkan hasil penelitian
dan pengembangan yang telah dilakukan:
1. Selain melakukan wawancara dengan guru alangkah lebih baik apabila
wawancara juga dilakukan dengan peserta didik di sekolah untuk
mendapatkan informasi yang lebih kompleks.
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2. Perlu dilakukan tahap uji coba produk kepada peserta didik dalam kelompok
besar agar kualitas dan kelayakan produk semakin baik.
3. Perlu dilakukan diskusi bersama guru biologi di beberapa SMA sebagai salah
satu bentuk pengenalan produk yang telah dikembangkan, sehingga nantinya
produk dapat diterapkan dalam pembelajaran dengan maksimal animalia kelas
X IPA SMA.
4. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran explosion box
terhadap kegiatan dan hasil belajar peserta pada materi animalia, maka dapat
dilakukan penelitian lebih lanjut terkait penggunaan media pembelajaran
explosion box pada pembelajaran di kelas.
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Lampiran 1
SILABUS
MATA PELAJARAN BIOLOGI

Sekolah

: SMA Negeri 8 Yogyakarta

Kelas

:X

Program/Peminatan

: Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Tahun Pelajaran

: 2018/2019

KI 1

: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya

KI 2

: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran,
damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan
bangsa dalam pergaulan dunia
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KI 3

: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,

kebangsaan,

kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
KI 4

:Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan
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simetri
tubuh, dan
reproduksi

4.9 Menyajikan
laporan
perbandingan
kompleksitas
lapisan
penyusun
tubuh hewan
(diploblastik
dan
triploblastik),

reproduksi hewan
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simetri tubuh,
terhadap rongga
rongga tubuh,
tubuh hewan
dan
4.9.4 Melakukan
reproduksiny
pengamatan
a
terhadap sistem
reproduksi hewan
4.9.5 Mengolah data
hasil pengamatan
terhadap hewan.
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Lampiran 2
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
A. IDENTITAS SEKOLAH
Satuan Pendidikan

: SMA N 8 YOGYAKARTA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas/ Semester

: X MIPA/ Genap

Materi Pokok

: Animalia

Alokasi Waktu

: 4 Kali Pertemuan

Tahun Ajaran

: 2019/2020

B. KOMPETENSI INTI
KI 3

: Memahami, menerapkan, menganalisis, pengetahuan factual,
konseptual. Prosedural berdasarkan ras ingin tahunya tentang
ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan
peradaban terkait penyebab fenomenadan kejadian, serta
menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan
masalah.

KI

: Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan
ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
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dipelajarinya

di

sekolah

secara

mandiri

dan

mampu

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
C. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR
No.

Kompetensi Dasar

No

Kompetensi Dasar

3.9

Mengelompokkan hewan ke 4.9
dalam filum berdasarkan
lapisan tubuh, rongga tubuh
simetri tubuh dan reproduksi

Menyajikan laporan
perbandingan
kompleksitas lapisan
penyusun tubuh hewan
(diploblastik dan
triploblastik), simetri
tubuh, rongga tubuh, dan
reproduksinya

No.

Indikator
Pencapaian No
Kompetensi (IPK)

Indikator
Pencapaian
Kompetensi (IPK)

3.9.1 Mengidentifikasi lapisan
tubuh hewan

4.9.1 Melakukan pengamatan
terhadap lapisan
penyusun tubuh hewan

3.9.2 Mengidentifikasi simetri
tubuh hewan

4.9.2 Melakukan pengamatan
terhadap simetri tubuh
hewan

3.9.3 Mengidentifikasi rongga
tubuh hewan

4.9.3 Melakukan pengamatan
terhadap rongga tubuh
hewan

3.9.4 Mengidentifikasi reproduksi
hewan

4.9.4 Melakukan pengamatan
terhadap
sistem
reproduksi hewan

3.9.5 Menjelaskan
hewan

klasifikasi 4.9.5 Mengolah data
pengamatan

hasil

3.9.6 Menjelaskan contoh spesies 4.9.6 Membuat
filum hewan dan peranannya
perbandingan
bagi kehidupan
kompleksitas
penyusun tubuh
(dipoblastik
tripoblastik),

laporan
lapisan
hewan
dan
simetri
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tubuh, rongga tubuh dan
reproduksinya

3.9.7 Mengklasifikasikan hewan ke
dalm
filum
berdasarkan
lapisan
tubuh,rongga
tubuh,simetri
tubuh,dan
reproduksi

D. TUJUAN PEMBELAJARAN
Melalui kegiatan pembelajaran Discovery Learning peserta didik kelas X
SMA Negeri 8 Yogyakarta dapat memiliki pengetahuan tentang KD 3.9
Mengelompokkan hewan ke dalam filum berdasarkan lapisan tubuh,
rongga tubuh, simetri tubuh dan reproduksi serta
keterampilan

dalam

kompleksitas

lapisan

KD

4.9

penyusun

menyajikan
tubuh

dapat memiliki

laporan

hewan

perbandingan

(diploblastik

dan

triploblastik), simetri tubuh, rongga tubuh, dan reproduksinya serta
mensyukuri makhluk sebagai ciptaan Tuhan, menunjukkan perilaku teliti,
kerjasama dan, tanggung jawab.
E. MATERI PEMBELAJARAN
Animalia (Hewan)
Faktual

: Berbagai hewan vertebrata dan invertebrate ke dalam
filum berdasarkan lapisan tubuh, rongga tubuh simetri
tubuh dan reproduksi
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Konseptual

: Lapisan tubuh hewan, rongga tubuh hewan, simetri tubuh
hewan, sistem reproduksi hewan dan klasifikasi hewan

Prinsip

: Peran hewan bagi kehidupan

Prosedur

: Pengamatan terhadap lapisan

penyusun tubuh hewan,

pengamatan terhadap simetri tubuh hewan, pengamatan
terhadap rongga tubuh hewan, pengamatan terhadap sistem
reproduksi hewan
F. PENDEKATAN , MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN
Pendekatan

: Saintifik

Model pembelajaran : Discovery Learning
Metode pembelajaran : Ceramah, Diskusi dan pengamatan
G. MEDIA PEMBELAJARAN
Media : Explosion box animalia, Foto, Video (kingdom Animalia), Kartu
konsep, Kartu gambar ( gambar berbagai contoh Animalia invertebrate dan
vertebrata), LKS (pertemuan 1-4)
H. SUMBER BELAJAR
Irnaningtyas, 2016. Biologi. Untuk SMA/ MA Kelas X. Jakarta: Erlangga
Pribadi, Arif dan Herianti, Yanti. 2014. Biologi untu SMA/MA Kelas X
Kurikulum 2013 Kelompok Peminatan. Jakarta: Yudistira
Sulistyorini. Ari. 2009. Biologi 1 Untuk SMA. Jakarta. Departemen
Pendidikan Nasional
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I. LANGKAH PEMBELAJARAN
Pertemuan pertama ( 3 x 45 menit)
Deskripsi kegiatan Pembelajaran
Pendahuluan
1. Guru memberi salam berdoa dan mengecek kebersihan
kelas.
2. Guru mengkondisikan suasana belajar yang
menyenangkan (mengapresiasi peserta didik yang
datang awal)
3. Guru memberikan apersepsi dengan menyangkan ciriciri kingdom Animalia
4. Guru memberikan motivasi Mengajukan pertanyaan:
Dari gambar atau video tadi ada hewan apa saja?
Bagaimana ciri-cirinya?
Apa yang dapat kalian simpulkan dari gambar/ video
tersebut?
5. Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan garis
besar cakupan materi sesuai indicator dan manfaatnya
dalam kehidupan sehari-hari
6. Membagi peserta didik menjadi 5 kelompok (dengan
setiap kelompok terdiri
Kegiatan Inti
1. Memberikan rangsangan (Stimulition)
a. Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk
memusatkan perhatian pada topic materi ciri-ciri umum
hewan animalia .
b. Peserta didik menyimak penjelasan pengantar kegiatan
secara garis besar tentang materi ciri-ciri umum hewan
invertebrate ( lapisan tubuh, rongga tubuh, simetri
tubuh, dan reproduksi)
2. Identifikasi masalah ( Problem statement)
a. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik
untuk mengidentifikasi gambar di dalam LKPD yang
telah dibagikan (dalam LKPD terdapat masing-masing
contoh filum porifera, coelentera dan Platyhelminthes).
3. Pengumpulan Data (Collection)
a. Siswa berdiskusi dalam kelompok sesuai nomor yang
sudah didapatkan(ada kelompok ahli dan asal) untuk
mencari tahu ciri-ciri tubuh, bentuk tubuh, struktur dan
fungsi tubuh,fisiologi, cara reproduksi dan peran filum
porifera, coelentera dan Platyhelminthes.
b. Masing – masing kelompok diberi sebuah media
pembelajaran Explosion Box.

Alokasi
Waktu
15 menit

110 menit
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c. Siswa diarahkan untuk menggunaan media
pembelajaran Explosion Box dalam LKPD
d. Siswa juga dibebaskan untuk mencari informasi melalui
sumber lain
e. Peserta didik secara berkelompok saling memberi
masukan atau jawaban terhadap soal yang diberikan
4. Mengolah Data (Data Procesing)
a. Setelah pengumpula data peserta didik yang menjadi
kelompok ahli kembali ke kelompok asal
b. Dari data yang didapat peserta didik mengolah data
melalui diskusi kelompok
c. Secara bergantian siswa dalam kelompok
mempresentasikan hasil diskusi kelompok ahli ke
kelompok asal.
5. Pembuktian
a. Peserta didik melakukan verifikasi data dengan santun
melalui curah pendapat dengan teman kelompok lain
yang mempresentasikanhasil olahan datanya.
6. Menarik kesimpulan (generalization)
a. Peserta didik secara mandiri diarahkan menyimpulkan
data yang diperoleh tentang ciri-ciri tubuh, bentuk
tubuh, struktur dan fungsi tubuh,fisiologi, cara
reproduksi dan peran filum porifera, cnidaria dan
Platyhelminthes.
b. Guru menanyakan adakah persamaan antara ciri-ciri
tubuh, bentuk tubuh, struktur dan fungsi tubuh,fisiologi,
cara reproduksi dan peran filum porifera, cnidaria dan
Platyhelminthes.
c. Peserta didik diberi kesempatan bertanya tentang hal
yang belum dipahami atau menambahkan bila
menemukan data/ konsep yang berbeda
Kegiatan Penutup
1. peserta didik bersama guru meriview materi
pembelajaran yang telah diperoleh
2. peserta didik merefleksi penguasaan materi yang telah
diperoleh dengan menanyakan “materi apa saja yang
telah dibahas hari ini?”
3. peserta didik menjawab beberapa pertanyaan terkait
materi yang telah dibahas.
4. Peserta didik diminta mengungkapkan apa manfaat yang
telah diperoleh setelah mempelajari materi invertebrate
yaitu filum porifera, cnidaria, Platyhelminthes
5. Peserta didik diminta membaca buku/ sumber lain
tentang materi yang akan dibahas pada pertemuan
berikutnya (filum nemathelminthes, annelida dan
Mollusca)

10 menit
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Pertemuan Kedua (3x45 menit)
Deskripsi kegiatan Pembelajaran
Pendahuluan
1. Guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka
2. Memeriksa kondisi kelas (meminta siswa merapikan
bangku dan mebersihkan sampah disekitar bangku
mereka jika ada)
3. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap
disiplin
sebelumnya.
4. Mengingatkan kembali materi prasyarat atau materi
yang sebelumnya telah dipelajari.
5. Guru memberikan apersepsi dengan menanyakan
“Hewan apa yang sering ditemukan di jogja atau
sekitar tempat tinggal”
6. Menampilkan video tentang hewan yang termasuk
dalam filum Anelida, Nematoda, dan Mollusca yang
akan dipelajarai pada pembelajaran tersebut
7. Guru bertanya “Pernahkah kalian melihat hewanhewan tersebut dalam kehidupan seharihari?Bagaimana ciri-ciri yang nampak pada hewan
tersebut?Apakah ciri-ciri yang kalian sebutkan tadi
sudah benar? Untuk memperdalam pengetahuan dan
pemahaman kalian, pada pembelajaran ini kita akan
belajar mengenai (menyebutkan KD)
8. Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan
garis besar cakupan materi sesuai indikator dan
manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari
9. Membagi peserta didik dalam 5 kelompok (setiap
kelompok terdiri dari 5-6 orang)
Kegiatan Inti
1. Memberikan Rangsangan (stimultion)
a. Siswa dibagikan LKPD, masing-masing
kelompok satu LKPD dengan gambar contohcontoh hewan
b. Masing-masing kelompok secara bergantian
maju kedepan untuk mengamati langsung
bahkan menyentuh contoh hewan yang
disediakan oleh guru.
2. Identifikasi Masalah (Problem steatment)
c. Peserta didik dipandu oleh guru melalui LKPD
yang telah dibagikan untuk mengidentifikasi
ciri-ciri hewan yang telah mereka amati.
3. Pengumpulan data (Data Collection)

Alokasi
Waktu
15 menit

110 menit
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d. Peserta didik secara mandiri melakukan studi
literatur untuk mecahkan masalah yang
dirumuskan (mengidentifikasi contoh-contoh
hewan yang diamati)
e. Guru mebagikan media pembelajaran Explosion
Box kepada masing – masing kelompok
f. Siswa selain melakukan studi literatur juga
diarahkan oleh guru untuk mencari jawaban dan
pengetahuan terkait masalah yang diberikan
pada media Explosion Box secara berkelompok.
g. Peserta didik berdiskusi dengan teman
kelompok dan melakukan studi literatur serta
menjelajahi media Explosion Box untuk
menemukan ciri-ciri hewan nemithelminthes,
anelida, dan molusca juga saling memberi
masukan atau pendapat.
h. Siswa juga dibebaskan untuk mencari informasi
melalui sumber lain
4. Mengolah data (Data processing)
i. Siswa diminta menuliskan ciri-ciri dan peran
yang dimiliki filum anelida, nematoda dan
mollusca bagi kehidupan (Sesuai LKPD).
5. Pembuktian (Verification)
j. Peserta didik mengkomunikasikan hasil
pekerjaannya dengan melakukan presentasi.
k. Pesera didik melakukan verifikasi data dengan
santun melalui curah pendapat dengan teman
kelompok lain yang mempresetasikan hasil
olahan datanya.
6. Menarik kesimpulan (generalization)
l. Peserta didik secara mandiri diarahkan oleh
guru untuk dapat merangkum data yang
diperoleh mengenai ciri-ciri hewan anelida,
nematoda dan mollusca.
Tahap Penutup
10 menit
a. Peserta didik bersama guru meriview materi
pembelajaran yang diperoleh dengan melakukan
permainan pazzle mengenai ciri-ciri filum
nemithelminthes, anelida, dan molusca.
b. Guru memberikan klarifikasi bila ada yang belum tepat
dan memberikan penguatan pada hasil pazzle peserta
didik.
c. Siswa diminta merefleksi materi penguasaan materi
dengan mengungkapkan perasaan dan manfaat yang
didapat setelah mempelajari materi yang telah
dipelajari secara lisan
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d. Siswa diminta untuk membaca materi selanjutnya di
rumah tentang filum Arthropoda dan Echinodermata
yang meliputi ciri-ciri dan peran bagi kehidupan yang
akan dibahas pada pertemuan selanjutnya.

Pertemuan Ketiga (3x45 menit)
Deskripsi kegiatan Pembelajaran
Pendahuluan
1. Guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka
2. Memeriksa kondisi kelas (meminta siswa merapikan
bangku dan mebersihkan sampah disekitar bangku
mereka jika ada)
3. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap
disiplin
sebelumnya.
4. Mengingatkan kembali materi prasyarat atau materi
yang sebelumnya telah dipelajari.
5. Guru memberikan apersepsi dengan menampilkan
video hewan arthropoda dan echinodermata dan
bertanya kepada peserta didik “Pernahkah kalian
melihat hewan-hewan seperti gambar yang
ditampilkan?”
6. Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan
garis besar cakupan materi sesuai indikator dan
manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari
7. Membagi peserta didik dalam 5 kelompok (setiap
kelompok terdiri dari 5-6 orang)
Kegiatan Inti
1. Memberikan rangsangan (stimulation)
a. Guru membagikan LKPD pada setiap
kelompok, satu kelompok satu LKPD
b. Masing-masing kelompok diberikan contoh
spesimen dan gambar dari filum arthropoda dan
echinodermata untuk diamati.
c. Masing - masing kelompok dibagikan media
pembelajaran Explosion Box yang dapat
digunakan untuk mengerjakan LKPD
2. Identifikasi Masalah (Problem steatment)
a. Peserta didik dipandu oleh guru melalui LKPD
yang telah dibagikan untuk mengidentifikasi
ciri-ciri hewan yang telah mereka amati.
3. Pengumpulan data (Data Collection)
a. Peserta didik secara mandiri melakukan studi
literatur untuk mmecahkan masalah yang

Alokasi
Waktu
15 menit

110 menit
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dirumuskan (mengidentifikasi contoh-contoh
hewan yang diamati)
b. Peserta didik berdiskusi dengan teman
kelompok dan melakukan studi literatur untuk
menemukan ciri-ciri hewan arthropoda dan
echinodermata juga saling memberi masukan
atau pendapat.
c. Selain melakukan studi literatur, peserta didik
diarahkan oleh guru untuk menjelajahi media
Explosion Box untuk menemukan pemecahan
masalah pada LKPD yang dikerjakan.
d. Siswa juga dibebaskan untuk mencari informasi
melalui sumber lain
4. Mengolah data (Data processing)
a. Siswa diminta menuliskan ciri-ciri dan peran
yang dimiliki filum arthropoda dan
echinodermata bagi kehidupan (Sesuai LKPD).
5. Pembuktian (Verification)
a. Peserta didik mengkomunikasikan hasil
pekerjaannya dengan melakukan presentasi.
b. Pesera didik melakukan verifikasi data dengan
santun melalui curah pendapat dengan teman
kelompok lain yang mempresetasikan hasil
olahan datanya.
6. Menarik kesimpulan (generalization)
c. Peserta didik secara mandiri diarahkan oleh
guru untuk dapat merangkum data yang
diperoleh mengenai ciri-ciri hewan anelida,
nematoda dan mollusca.
Tahap Penutup
a. Peserta didik bersama guru meriview materi
pembelajaran yang diperoleh dengan menjawab
beberapa pertanyaan dari guru terkait dengan materi
yang telah dipelajari.
b. Guru memberikan klarifikasi bila ada yang belum tepat
dan memberikan penguatan pada hasil penempelan
siswa
c. Siswa diminta merefleksi materi penguasaan materi
dengan mengungkapkan perasaan dan manfaat yang
didapat setelah mempelajari materi yang telah
dipelajari secara lisan
d. Siswa diminta untuk membaca materi di rumah tentang
filum pada hewan vertebra yang meliputi ciri-ciri dan
peran bagi kehidupan yang akan dibahas pada
pertemuan selanjutnya.

10 menit

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
101

Pertemuan Keempat (3x 45 menit)
Deskripsi kegiatan Pembelajaran
Pendahuluan
1. Guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka
2. Memeriksa kondisi kelas (meminta siswa merapikan
bangku dan mebersihkan sampah disekitar bangku
mereka jika ada)
3. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap
disiplin
sebelumnya.
4. Mengingatkan kembali materi prasyarat atau materi
yang sebelumnya telah dipelajari.
5. Guru memberikan apersepsi dengan menanyakan “Ada
yang sudah pernah ke Gembira Loka?ada hewan apa
saja di sana?”
6. Menampilkan video tentang hewan yang termasuk
hewan vertebrata yang akan dipelajarai pada
pembelajaran tersebut.
7. Guru bertanya “Pernahkah kalian melihat hewanhewan tersebut dalam kehidupan seharihari?Bagaimana ciri-ciri yang nampak pada hewan
tersebut?Apakah ciri-ciri yang kalian sebutkan tadi
sudah benar? Untuk memperdalam pengetahuan dan
pemahaman kalian, pada pembelajaran ini kita akan
belajar mengenai (menyebutkan KD)
8. Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan
garis besar cakupan materi sesuai indikator dan
manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari
9. Membagi peserta didik dalam 6 kelompok (setiap
kelompok terdiri dari 5-6 orang)
Kegiatan Inti
1. Memberikan Rangsangan (stimultion)
a. Siswa dibagikan LKPD, masing-masing kelompok
satu LKPD dengan gambar contoh-contoh hewan
b. Masing-masing kelompok secara bergantian maju
kedepan untuk mengamati langsung bahkan
menyentuh contoh hewan yang disediakan oleh guru.
c. Masing – masing kelompok juga dibagikan media
Explosion Box yang dapat membantu dalam
pengerjaan LKPD
2. Identifikasi Masalah (Problem steatment)
a. Peserta didik dipandu oleh guru melalui LKPD yang
telah dibagikan untuk mengidentifikasi ciri-ciri hewan
yang telah mereka amati.

Alokasi
Waktu
15 menit

110 menit
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3. Pengumpulan data (Data Collection)
a. Peserta didik secara mandiri melakukan studi literatur
untuk mmecahkan masalah yang dirumuskan
(mengidentifikasi contoh-contoh hewan yang diamati)
b. Peserta didik berdiskusi dengan teman kelompok dan
melakukan studi literatur untuk menemukan ciri-ciri
hewan vertebrata juga saling memberi masukan atau
pendapat.
c. Selain melakukan studi literatur, peserta didik
diarahkan oleh guru untuk menjelajahi media
Explosion Box untuk menemukan pemecahan masalah
pada LKPD yang dikerjakan
4. Mengolah data (Data processing)
a. Siswa diminta menuliskan ciri-ciri dan peran yang
dimiliki filum vertebrata bagi kehidupan (Sesuai
LKPD).
b. LKPD dikumpulkan kepada guru pembimbing.
5. Pembuktian (Verification)
a. Peserta didik dibagikan soal yang berisi materi
invertebrata dan vertebra dan diminta untuk
mengerjakan soal tersebut sebagai kegiatan ulangan
harian peserta didik.
b. Peserta didik mengumpulkan hasil pekerjaannya
kepada guru.
c. Peserta didik diberi kesempatan untuk menanyakan
jawaban atas soal ulangan yang dianggap sulit.
6. Menarik kesimpulan (generalization)
a. Peserta didik secara mandiri diarahkan oleh guru untuk
dapat merangkum data yang diperoleh mengenai ciriciri hewan vertebrata.
Tahap Penutup
a. Peserta didik bersama guru meriview materi
pembelajaran mengeai hewan vertebrata.
b. Siswa diminta merefleksi materi penguasaan materi
dengan mengungkapkan perasaan dan manfaat yang
didapat setelah mempelajari materi yang telah
dipelajari secara lisan
c. Siswa diminta untuk membaca materi selanjutnya di
rumah tentang KD selanjutnya yaitu mengenai
ekosistem.
J. Penilaian Proses dan Hasil Belajar
1. Teknik Penilaian:
a) Penilaian Sikap :Observasi/pengamatan
b) Penilaian Pengetahuan : Tes Tertulis/ Essay Tes

10 menit
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c) Penilaian Keterampilan : Unjuk Kerja, portofolio
2. Bentuk Penilaian :
a) Observasi : lembar pengamatan aktivitas peserta didik
b) Tes tertulis : uraian dan lembar kerja
c) Unjuk kerja : lembar penilaian presentasi dan portofolio (laporan
praktikum

Mengetahui,

Yogyakarta,

Januari 2020
Kepala Sekolah

Guru Mapel

…………………………..

Robertus Gilang Wisnu Saputra

NIP. ………………………..

NIP.
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Lampiran 3
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) I
Judul kegiatan

: Mengidentifikasi ciri-ciri umum ( ciri tubuh, dan peran
hewan yang termasuk dalam filum porifera, colentera dan
platyhelminthes bagi kehidupan melalui studi literatur

Alokasi waktu : 45 menit

Nama Anggota kelompok:
…
…
…
…
…

1.
2.
3.
4.
5.
Tujuan:

1. Dengan mencermati video yang ditampilkan guru, siswa mampu
mengidentifikasi ciri-ciri vertebrata secara umum.
2. Selama

melakukan diskusi siswa

mampu

menunjukkan perilaku

kerjasama, tanggung jawab dan teliti.
3. Setelah selesai melakukan diskusi siswa mampu mengetahui ciri-ciri
tubuh, fisiologi, cara reproduksi, klasifikasi dan peran dalam kehidupan
manusia
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Prosedur:
1. Siswa dibagi menjadi 5 kelompok, kemudian diberikan kartu nomor pada
setiap anggota kelompok.
2. Anggota kelompok yang sudah mempunyai kartu nomor berkumpul
bersama teman lain yang mempunyai nomor sama.
3. Anggota kelompok awal disebut kelompok asal, kemudian kelompok yang
sesuai kartu nomor disebut kelompok ahli.
4. Anggota kelompok yang sudah mendapatkan nomor mempunyai tugas
yang berbeda-beda yaitu:
a. Anggota kelompok yang mendapat no.1 mencari tentang ciri-ciri tubuh
filum porifera, filum coelentera/ cnidarian dan filum Platyhelminthes
b. Anggota kelompok yang mendapat no. 2 mencari tentang fisiologi
filum porifera, filum coelentera/ cnidarian dan filum Platyhelminthes
c. Anggota kelompok yang mendapat no.3 mencari tentang cara
reproduksi filum porifera, filum coelentera/ cnidarian dan filum
Platyhelminthes
d. Anggota kelompok yang mendapat no. 4 mencari tentang klasifikasi
filum porifera, filum coelentera/ cnidarian dan filum Platyhelminthes
e. Anggota kelompok yang mendapat no.5 mencari tentang peran filum
porifera, filum coelentera/ cnidarian dan filum Platyhelminthes dalam
kehidupan manusia
5. Setelah berdiskusi dengan kelompok ahli, maka anggota kelompok
kembali ke kelompok awal untuk menyampaikan hasil diskusinya tadi.
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6. Guru menunjuk dua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya

Filum Porifera

Ciri-ciri tubuh
(ukuran
&
bentuk
dan
struktur)
Fisiologi
Cara reproduksi
Klasifikasi
Peran
dalam
kehidupan
manusia

Filum Coelentera

Filum
Platyhelminthes
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Lampiran 4
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) II

JUDUL KEGIATAN

: Mengidentifikasi ciri-ciri umum dan peran
hewan

yang

termasuk

dalam

filum

nemathelminthes, anelida, dan mollusca bagi
kehidupan melalui pengamatan terhadap gambar
dan studi literatur.
JENIS KEGIATAN

: Tugas kelompok

TUJUAN

: Peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri (lapisan,
rongga, simetri tubuh) dan cara reproduksi
berbagai hewan invertebrata yang termasuk dalam
filum Nemathelminthes, Annelida, Mollusca

ALOKASI WAKTU

: 45 Menit

LANGKAH KERJA
1. Lakukan pengamatan terhadap beberapa contoh hewan yang disediakan
dan gambar hewan yang tersedia
2. Identifikasi ciri-ciri yang yang dimiliki hewan tersebut
3. Lakukan studi literatur melalui media pembeajaran explosion box dan
sumbel lain untuk menemukan ciri-ciri yang dimiliki hewan tersebut tidak
dan peran yang dimiliki bagi kehidupan.
4. Lakukan klasifikasi terhadap hewan yang terdapat pada gambar.
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5. Tuliskan hasil indentifikasi dan studi literatur terkait ciri-ciri, peran dan
klasifikasi yang dimiliki hewan pada tabel yang telah tersedia.
6. Kumpulkan hasil pekerjaan kelompok kepada guru pembimbing
Nama Anggota Kelompok:
1.
2.
3.
4.
5.
TABEL HASIL PENGAMATAN
Ciri-ciri
No

Gambar/
Spesies

1

A

2

B

3

C

Lapisan penyusun
tubuh
(Diploblastik atau
Triploblastik)

Struktur
tubuh

Reproduksi

Peran bagi
kehidupan
Peran bagi
kehidupan
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Lampiran 5
LEMBAR KERJA KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) III
JUDUL KEGIATAN

: Mengidentifikasi ciri-ciri umum dan peran
hewan yang termasuk dalam filum arthropoda dan
echinodermata

bagi

kehidupan

melalui

pengamatan terhadap gambar dan studi literatur.
JENIS KEGIATAN

: Praktikum

TUJUAN

: Peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri (lapisan,
rongga, simetri tubuh) dan cara reproduksi
berbagai hewan invertebrata yang termasuk dalam
filum arthropoda dan echinodermata

ALOKASI WAKTU

: 45 Menit

ALAT DAN BAHAN
Alat
1. Cawan petri
2. Kaca preparat
3. Kaca penutup
4. Mikroskop
5. Alat tulis
LANGKAH KERJA

Bahan
1.
2.
3.
4.

Alkohol 70%
Aquades
Hewan arthropoda
Kaca pembesar

1. Letakan hewan yang disediakan oleh guru diatas kaca benda
2. Objek ditetesi dengan aquades
3. Objek ditutup dengan kaca penutup
4. Objek diamati menggunakan mikroskop
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5. Hasil pengamatan ditulis dalam bentuk tabel dengan format yang telah
disediakan.
6. Kumpulkan hasil pengamtan kepada guru pembimbing
7. Buatlah laporan sesuai dengan hasil pengamatan
8. Laporan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya
Nama Anggota Kelompok:
1.
2.
3.
4.
5.
TABEL HASIL PENGAMATAN
Hewan
No

Ciri-ciri
Spesies A

1

Simetri tubuh

2

Lapisan tubuh

3

Rongga tubuh

4

Antena

5

Sayap

6

Jumlah kaki

Spesies B

Spesies C

Spesies D
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7

Reproduksi

8

Filum

Pertanyaan diskusi
1. Jelaskan alasannya hewan-hewan yang telah diamati tersebut termasuk dalam
filum arthropoda!apa ciri utama yang dimiliki arthropoda?
2. Berdasarkan hasil diskusi bersama kelompok, jelaskan peranan hewan-hewan
tersebut!
3. Berdasarkan hasil diskusi, usaha-usaha apa saja yang dapat kalian lakukan
untuk menjaga kelestarian dan menambah kualitas serta kuantitas hewanhewan tersebut di alam.
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Lampiran 6
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
Alokasi waktu : 60 menit
Nama anggota kelompok:
1.
2.
3.
4.
5.
Judul Kegiatan : Dunia Hewan Bertulang Belakang
Tujuan :
1. Melalui kegiatan bernyanyi bersama siswa dapat menyebutkan macammacam hewan vertebrata.
2. Dengan melakukan diskusi kelompok siswa dapat mengidentifikasi kartu
gambar hewan berdasarkan jenisnya (Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves,
dan Mamalia).
3. Dengan melakukan game pembelajaran Animalia (Vertebrata) siswa dapat
menyebutkan ciri-ciri dari berbagai jenis hewan dan habitatnya.
Alat dan bahan : Video, Kartu Gambar, dan Kartu Konsep
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Prosedur :
1. Amati kartu gambar yang telah kalian terima , kemudian diskusikan
dengan kelompok kalian untuk mengisi tabel berikut (Beri tanda V pada
kolom yang sesuai):
Kode
Gambar

Nama
Hewan

Pisces

Amphibia Reptilia

Aves

Mamalia

2. Dengan menggunakan selotape, tempelkan kartu konsep (Pisces,
Amphibia, reptilia, Aves, dan Mamalia).
3. Dengan menggunakan selotape tempelkan kartu gambar hewan yang
kalian terima di papan tulis sesuai dengan kartu konsep.
4. Catat secara keseluruhan ciri-ciri hewan berdasarkan jenis habitatnya,
klasifikasi dan perannya
No.

Jenis

1.

Pisces

2

Amphibia

3

Reptilia

4

Aves

5

Mamalia

Ciri-ciri

Habitat

Klasifikasi

Perannya
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Lampiran 7
Kisi – kisi Soal Penilaan Pengetahuan
“Animalia”
Nama Satuan pendidikan

: SMA NEGERI 8 YOGYAKARTA

Kelas/ Semester

: X/ Semester 2

Tahun pelajaran

:2018/ 2019

Mata pelajaran

: Biologi

Jumlah soal

: 20 Soal

No. Kompetensi
Dasar/ SKL

Materi

Indikator
Soal

1.



Menyebutkan
Mengingat 1
cara reproduski (C1)
vegetative pada
hewan porifera,
peserta
didik
dapat
menentukan
dengan tepat

3.9
Mengelo
mpokkan
hewan
ke dalam
filum
berdasar
kan
lapisan
tubuh,
rongga
tubuh
simetri
tubuh,
dan
reproduk
si

Reproduksi
hewan

Level
kognitif

No.
soal

Bentuk
soal

PG

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
115











Menyebutkan
lapisan tubuh
terluar
pada
hewan
coelenterata
peserta
didik
dapat
menentukan
lapisan tubuh
dengan tepat
Disajikan
Simetri
gambar simetri
tubuh
tubuh radial dan
hewan
bilateral peserta
didikdapat
Mengklasifikasi
kan
simetri
tubuh
pada
hewan
dan
peserta
didik
dapat
menentukan
hewan
yang
termasuk dalam
simetri
tubuh
radial dengan
tepat.
Mengidentifikas
Contoh
i ubur-ubur ke
spesies
filum pada dalam
kelompok filum
hewan
dengan tepat
Peserta
didik
Contoh
dapat
spesies
filum pada mengidentifikas
i salah satu
hewan
contoh hewan
yang digunakan
untuk
bahan
dasar spons dan
dapat
mengelompokk
an dalam kelas
dengan tepat
Disajikan
Peranan
gambar, peserta
hewan
Lapisan
tubuh
hewan

2

PG

Memaham 3
i (C2)

PG

Mengingat 4
(C2)

PG

Mengingat 5
(C1)

PG

Mengingat 6
(C1)

PG

Mengingat
(C1)
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didik
dapat
mengidentifikas
i penyakit yang
dapat
menyebabkan
penyakit yang
terjadi dengan
benar
Peseta
didik
Contoh
dapat
spesies
filum pada mengklasifikasi
kan
spongia
hewan
yang
dimanfaatkan
untuh
bahan
spons mandi ke
dalam
kelas
dengan benar
didik
Reproduksi Peserta
dapat
mengenali
hewan
cara reproduski
pada
filum
annelida
Peserta
didik
Peranan
hewan bagi dapat
menentukan
kehidupan
cacing
yang
dapat menjadi
parasite
pada
tubuh sapi
Disajikan ciriContoh
ciri
hewan,
spesies
didik
filum pada peserta
dapat
hewan
mengelompokk
an berdasarkan
ciri-cirinya
Disajikan
Contoh
gambar
spesies
filum pada serangga,
peserta
didik
hewan
dapat
mengidentifikas
i hewan tersebut
dalam
ordo
dengan benar

Memaham 7
i (C2)

PG

Mengingat 8
(C2)

PG

Mengingat 9
(C2)

PG

Mengingat 10
(C2)

PG

Mengingat 11
(C1)

PG
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Contoh
spesies
filum pada
hewan



Contoh
spesies
filum pada
hewan



Lapisan
tubuh



Peranan
hewan bagi
kehidupan



Contoh
spesies
filum pada
hewan



Contoh
spesies
filum pada
hewan

Disajikan
beberapa ciriciri,
peserta
didik
dapat
memilah ciriciri
tersebut
yang termasuk
kelompok pada
aves
Peserta
didik
dapat
mengklasifikasi
kan teringgiling
termasuk dalam
kelompok yang
benar
Disajikan
gambar peserta
didik
dapat
mendeteksi
gambar tersebut
dan
dapat
menentukan
lapisan tubuh
hewan dengan
benar
Peserta
didik
dapat
menyarikan
peranan
vertebrata bagi
kehidupan
manusia
Peserta
didik
dapat
mengelompokk
an lumba-lumba
dan ikan pesut
termasuk
ke
dalam
kelas
yang benar
Disajikan ciriciri salah satu
hewan
dan
peserta
didik
dapat

Menganali 12
sis (C4)

PG

Memaham 13
i (C2)

PG

Mengeval
uasi (C5)

14

PG

Memaham 15
i (C2)

PG

Memaham 16
i (C2)

PG

Memaham 17
i (C2)

PG
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mengelompokk
an organisme
tersebut
termasuk dalam
kelas
dengan
benar
Disajikan namaContoh
nama
hewan
spesies
bertulang
filum pada
belakang,
hewan
peserta
didik
dapat
mengelompokk
an hewan yang
termasuk
ke
dalam
hewan
bertulang
belakang
didik
Reproduksi Peserta
dapat
hewan
mengidentifikas
i
cara
reproduksi
bintang
laut
dengan benar
Peserta
didik
Contoh
dapat
spesies
filum pada mengidentifikas
i bentuk bulu
hewan
aves
dibagi
dalam beberapa
macam dengan
benar

Memaham 18
i (C2)

PG

Mengingat 19
(C1)

PG

Memaham 20
i (C2)

PG
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Lampiran 8
Soal Penilaian Pengetahuan
A. Pilihan Ganda
Jawablah soal-soal pilihan ganda berikut dengan memilih salah satu
jawaban yang paling benar pada pilihan jawaban A, B,C, D atau E!
1. Reproduksi vegetatif Porifera dengan cara ...
a. Konjugasi
b. membelah diri
c. membentuk tunas
d. fragmentasi
e. parthenogenesis
2. Lapisan terluar dari tubuh Coelenterata adalah…
a. Ectoderm
b. Mesoderm
c. Endoderm
d. Messoglea
e. Epidermis
3. Perhatikan gambar berikut:
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Dari gambar tersebut hewan memiliki simetri tubuh bisa meliputi Simetri
bilateral maupun radial yang dari simetri ini bisa juga digunakan untuk
pengelompokkan. Hewan invertebrate berikut ini yang bersimetris radial
adalah…..
a. Udang
b. Cumi-cumi
c. Ubur-ubur
d. Undur-undur
e. Kerang
4. Ubur-ubur (aurela) merupakan binatang laut yang tergolong ke dalam
kelompok…..
a. Porifera
b. Mollusca
c. Coelenterata
d. Echinodermata
e. Protozoa
5. Spongia yang seringkali digunakan sebagai bahan dasar spons tergolong
ke dalam kelas…..
a. Hexactinellida
b. Calcispongiae
c. Hylospongiae
d. Calcarea
e. Demospongiae
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6. Perhatikan gambar berikut!

Penyakit pada gambar di atas disebabakan oleh cacing
a. Fasciola hepatica
b. Wuchereria bancrofti
c. Taenia saginata
d. Hirudo medicinalis
e. Ascaris lumbricoides
7. Spongia merupakan hewan yang dapat digunakan sebagai bahan dasar
spons tergolong dalam kelas…..
a. Calcarea
b. Hexactinellida
c. Demospongiae
d. Sclerospongie
e. trematoda
8. Reproduksi annelida terjadi secara seksual maupun aseksual. Reproduksi
aseksual terjadi dengan cara…..
a. Fragmentasi, pemutusan sebagian tubuhnya
b. Budding, pembentukan tunas
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c. Hermafrodit, kelamin jantan dan betina terletak di satu tubuh yang
sama
d. Gonokoris, kelamin jantan dan betina terletak di individu yang berbeda
e. Pembelahan fisi, penyekatan dan pemisahan pisin pusat
9. Di dalam tubuh sapi terdapat larva cacing yang hidup parasite. Cacing
tersebut adalah…..
a. Planaria
b. Taenia saginata
c. Taenia solium
d. Ascaris lumbricoides
e. Faciola hepatica
10. Amizah menemukan hewan di Pantai Pulo Cangkir, dia mengamati hewan
tersebut dan menemukan ciri-ciri:
1) Tubuh beruas
2) Kaki terdapat 5 pasang
3) Kaki bagian depan berupa capit
4) Hidup diperairan
Hewan yang ditemukan amizah adalah digolongkan dalam kelas…..
a. Insecta
b. Crustaceae
c. Arachnida
d. Myriapoda
e. Diplopoda
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11. Perhatikan gambar berikut.

Serangga tersebut termasuk dalam ordo…..
a. Orthoptera
b. Odonata
c. Hymenoptera
d. Lepidoptera
e. Coleoptera
12. Perhatikan ciri-ciri organisme vertebrata berikut:
1) Fertilisasi internal
2) Alat gerak berupa sayap
3) Jantung beruang empat
4) Memiliki sepasang ovarium
5) Tubuh ditutupi bulu
6) Bertelur
Ciri-ciri vertebrata yang hanya dimiliki oleh Aves adalah…..
a. 1 dan 2
b. 2 dan 3
c. 2 dan 5
d. 3 dan 5
e. 4 dan 6
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13. Tringgiling (Manis javanica) termasuk hewan yang dilindungi. Hewan ini
termasuk kelompok…..
a. Reptilia, karena berisik
b. Rodentia karena bersusunan gigi pengerat
c. Karnivora karena pemakan hewan lain
d. Herbivore karena pemakan tumbuhan
e. Mamalia karena menyusui anaknya
14. Perhatikan gambar berikut.

Hewan pada gambar tersebut termasuk dalam 3 lapisan tubuh, yaitu
ectoderm, endoderm dan mesoderm yang dinamakan teiploblastik. Hewan
tersebut termasuk dalam hewan triploblastic…..
a. Triploblastic aselomata
b. Triploblastic pseudoselomata
c. Triploblastic selomata
d. Triploblastic silindris
e. Triploblastic asimetris
15. Berikut ini merupakan manfaat vertebrata bagi manusia, kecuali…..
a. Sumber inspirasi objek bagi pelukis
b. Sumber protein hewani yang potensial
c. Ikut mengatur kesinambungan ekosistem
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d. Sebagai alat transportasi bagi sebagaian anggota
e. Sebagai bahan penelitian dan pembelajaran dunia pendidikan
16. Ikan pesut dan lumba-lumba merupakan fauna air yang termasuk
hewan…..
a. Aves
b. Mamalia
c. Amphibia
d. Pisces
e. Reptilia
17. Ditemukan suatu organisme dengan ciri-ciri :
1) Tubuh memiliki sisik
2) Rangka tersusun atas endoskeleton
3) Bertulang belakang
4) Bernapas dengan paru-paru
5) Tipe reproduksi ovipar
Didalam klasifikasi makhluk hidup , organisme yang memiliki ciri-ciri
tersebut termasuk dalam kelas…..
a. Chondroicytes
b. Amphibia
c. Reptilia
d. Aves
e. Mamalia
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18. Berikut ini berbagai macam ikan yang kita kenal
1) Ikan pari
2) Ikan salem
3) Ikan hiu
4) Ikan gurame
5) Ikan mas
Kelompok ikan bertulang belakang rawan (chondrichtyes) adalah…..
a. 1 dan 3
b. 2 dan 4
c. 3 dan 5
d. 3 dan 4
e. 4 dan 5
19. Reproduksi aseksual bintang lut berlangsung dengan cara…..
a. Fragmentasi
b. Sobekan (dehiscence)
c. Pertunasan
d. Pembelahan fisi
e. strobilasi
20. Menurut bentuknya bulu aves dibagi menjadi 3 macam yaitu…
a. Pluma, paraterum, tertrises
b. Filopluma, pluma, tertrises
c. Filopluma, plumula, paraterum
d. Filopluma, pluma, plumula
e. Tertrises, paraterum, remigre
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B. Soal Uraian
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat dan jelas!
1. Platyhelmintes atau bisa disebut cacing pipih merupakan salah satu filum
dalam hewan invertebrata, berdasarkan lapisan tubuhnya platyhelmintes
termasuk hewan triploblastik karena memiliki tiga lapisan embrionik.
Sebutkan dan jelaskan jenis lapisan tubuh triploblastik yang dimiliki oleh
platyhelmintes!
2.

Hewan dapat dikelompokkan berdasarkan jaringan tubuh yang dimiliki yaitu
parazoa dan eumetazoa, salah satu contoh hewan eumetazoa yaitu nematoda.
Pertanyaan :
a. Jelaskan alasan mengapa nematoda termasuk dalam eumetazoa!
b. Jelaskan perbedaan antara parazoa dan eumetazoa!

3. Perhatikan gambar berikut :
A.

B.

Gambar diatas merupakan contoh hewan dalam kingdom animalia.
Lakukanlah analisis terhadap gambar tersebut dan jelaskan perbedaan antara
gambar A dan B berdasarkan simetri tubuh yang dimilikinya!
4. Komodo merupakan hewan yang termasuk dalam filum reptilia, mengapa
demikian? Jelaskan ciri-ciri hewan reptilia yang juga dimiliki oleh komodo!
5.

Hewan memiliki peranan bagi kehidupan manusia yaitu peran yang
menguntungkan dan merugikan. Temukan minimal 4 peran hewan (2
mengunungkan, 2 merugikan) dan contoh hewannya serta tuliskan filum dari
hewan tersebut.
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Lampiran 9
Kunci Jawaban Penlilaian Pengetahuan
A. Soal Pilihan Ganda
No. soal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jawaban
C
A
C
C
E
B
C
A
B
A

No.soal
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

jawaban
D
C
E
C
A
B
C
A
D
D

B. Soal Uraian
1. Platyhelminthes merupakan salah satu hewan invertebrata yang memiliki tipe
lapisan tubuh triploblastik aselomata, yaitu memiliki tiga lapisan tubuh
(eksoderm. Mesoderm, dan endoderm) namun tidak memiliki rongga diantara
saluran pencernaan dan dinding tubuh.
2. a. Nematoda termasuk dalam eumetazoa karena nematoda merupakan filum
hewan yang memiliki jaringan tubuh sejati.
b. Perbedaan parazoa dengan eumetazoa terletah pada jaringan tubuh yang
dimiliki, parazoa memiliki tidak memiliki jaringan tubuh sejati, sedangkan
eumetazoa memiliki jaringan tubuh sejati.
3. Gambar A merupakan gambar ubur-ubur yang termasuk dalam filum cnidaria
yang hidup di air, sedangkn gambar b merupakan gambar belalang yang
termasuk hewan dalam filum arthropoda. Apabila dilihat berdasarkan simetri
tubuhnya ubur-ubur dan belalang memiliki perbedaan yang sangat jelas yaitu,
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ubur-ubur memiliki simetri tubuh radial yaitu bagian atas (oral) dan bawah
(aboral), sedangkan belalang memiliki simetri tubuh bilateral yaitu sisi atas
(dorsal), ventral (bawah), anterior (kepala), posterior (ekor), serta sisi kanan
dan kiri.
4. Komodo merupakan salah satu hewan vertebrata yang termasuk ke dalam kelas
reptilia. Lakukan analisi terhadap hewan komodo dan temukan 5 Ciri-ciri
umum reptilia yang juga dimiliki oleh komodo yaitu :
a. Memiliki simetri tubuh bilateral
b. Termasuk dalam triploblastik selomata
c. Kulit tubuh kering dan dilapisi oleh sisik atau lempeng epidermal
d. Bernapas dengan paru-paru
e. Berjalannya secara melata
5. Peran hewan yang menguntungkan bagi kehidupan manusia
a. Sebagai bahan makanan
Contoh : Udang, sapi, kambing, dll.
b. Sebagai Alat transportasi
Contoh : Kuda, sapi, unta
c. Sebagai serangga predator (memberantas hama tanaman) :
Contohnya : Kupu-kupu, kumbang (hewan-hewan arthtropoda)
d. Obat-obatan
Contohnya : Ular, biawak
e. Parasit bagi manusi
Contohnya : Nyamuk, kutu rambut
f. Hama tanaman
Contoh : wereng, kalong
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Lampiran 10
Rubrik Penskoran Penilaian Pengetahuan
A. Soal Pilihan Ganda
No.
1.

Keterangan
Benar
Salah
2.
Benar
Salah
3.
Benar
Salah
4.
Benar
Salah
5.
Benar
Salah
6.
Benar
Salah
7.
Benar
Salah
8.
Benar
Salah
9.
Benar
Salah
10.
Benar
Salah
B. Soal Uraian
No
soal

1.

2.

Skor
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

No.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Keterangan
Benar
Salah
Benar
Salah
Benar
Salah
Benar
Salah
Benar
Salah
Benar
Salah
Benar
Salah
Benar
Salah
Benar
Salah
Benar
Salah

skor
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

Indikator

Skor

- Dapat menyebutkan dan menjelaskan lapisan tubuh
yang dimiliki plathyhelminthes.
Hanya
dapat
menjelaskan
lapisan
tubuh
plathyhelminthes namun tidak dapat menyebutkan nama
tipe lapisan tubuhnya.
- Hanya dapat menyebutkan tipe lapisa tubuh tanpa
menjelaskan.
- Tidak dapat menyebutkan dan menjelaskan lapisan
tubuh plathyhelminthes.
- Dapat memberikan alasan mengapa nematoda
merupakan eumetazoa dan menjelaskan perbedaan

10
5
5
0

10
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3.

4.

parazoa dan eumetazoa dengan benar
- Hanya dapat menjelaskan alasan bahwa nematoda
mengapa nematoda merupakan eumetazoa.
- Hanya dapat menjelaskan perbedaan parazoa dan
eumetazoa.
- tidak dapat menjelaskan keduanya
- Dapat menumukan perbedaan antara gambar A dan B
serta menjelaskan perbedaan yang ada dengan benar.
- Hanya dapat menemukan perbedaan tanpa dapat
menjelaskan perbedaan yang ada.
- Tidak dapat menemukan dan menjelaskan perbedaan
gambar A dan B
- Dapat menemukan 5 ciri umum reptilia pada komodo
- Dapat menemukan 4 ciri umum reptilia pada komodo
- Dapat menemukan 3 ciri umum reptilia pada komodo
- Dapat menemukan 2 ciri umum reptilia pada komodo
-Dapat menemukan 1 ciri umum reptilia pada komodo
- tidak dapat meenemukan ciri umum reptilia pada
komodo
- Dapat menemukan masing-masing 2 peran hewan
(menguntungkan dan merugikan) beserta contoh
hewannya dengan benar
- Dapat menemukan masing-masing 2 peran hewan
(menguntungkan dan merugikan) tidak dengan contoh
hewannya.
-

Dapat menemukan 2 peran menguntungkan dan 1
peran merugikan beserta contoh hewannya.

5
5
9

15
5
0
5
4
3
2
1
0
15
14
13
12
11
10

5

-

Dapat menemukan 2 peran menguntungkan dan 1
peran merugikan tidak dengan contoh hewannya.

9
8

-

Dapat menemukan 1 peran menguntungkan dan 1
peran merugikan beserta contoh hewannya.
Dapat menemukan 1 peran menguntungkan dan 1
peran merugikan tanpa contoh hewannya.
Dapat menemukan 1 peran menguntungkan dan 2
peran merugikan beserta contoh hewannya.
Dapat menemukan 1 peran menguntungkan dan 2

7
6
5
4
3
2
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peran merugikan tidak dengan contoh hewannya.
-

1
Dapat menemukan 2 peran menguntungkan dan 0
peran merugikan beserta contoh hewannya.
Dapat menemukan 2 peran menguntungkan dan 0
peran merugikan tanpa contoh hewannya.
Dapat menemukan 0 peran menguntungkan dan 2
peran merugikan beserta contoh hewannya.
Dapat menemukan 2 peran menguntungkan dan 0
peran merugikan tanpa contoh hewannya
Dapat menemukan 1 peran menguntungkan dan 0
peran merugikan beserta contoh hewannya.
Dapat menemukan 0 peran menguntungkan dan 1
peran merugikan beserta contoh hewannya.
Dapat menemukan 0 peran menguntungkan dan 0
peran merugikan beserta contoh hewannya.
Jumlah Skor

55
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Lampiran 11
Lembar Penilaian Kerja Kelompok
Materi ; Animalia
Kelas/Semester : X MIPA /2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Dst

Kepedulian

Kerjasama

Nama

Disiplin

No

Tanggung Jawab

Hari/Tanggal :
Jumlah
skor
total

Nilai
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Lampiran 12
Rubrik Penilaian Kerja Kelompok
Skor

Keterangan

1

jika peserta didik sangat kurang konsisten memperlihatkan perilaku yang
tertera dalam indikator ( SKK)

2

jika peserta didik kurang konsisten memperlihatkan perilaku yang tertera
dalam indikator, tetapi belum konsisten ( KK)

3

jika peserta didik mulai konsisten memperlihatkan perilaku yang tertera
dalam indikator ( MK)

4

jika peserta didik selalu konsisten memperlihatkan perilaku yang tertera
dalam indikator ( SK)

Format penilaian sikap kerja kelompok
Skor perolehan
Nilai =

4
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Lampiran 13
Lembar Penilaian Presentasi
Topik

:

Hari/ tanggal

: ……………………………………….

Kelas / Semester

: X- MIA -7 / 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ds
t

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3 4

Nilai

Jumlah skor

Menanggapi

Mempertahankan
argumentasi

Nama Siswa

Menyampaikan
pendapat

No

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
136

Lampiran 14
Rubrik Penilaian Kerja Kelompok
Skor
1

Keterangan
jika peserta didik sangat kurang konsisten memperlihatkan perilaku yang
tertera dalam indikator ( SKK)

2

jika peserta didik kurang konsisten memperlihatkan perilaku yang tertera
dalam indikator, tetapi belum konsisten ( KK)

3

jika peserta didik mulai konsisten memperlihatkan perilaku yang tertera
dalam indikator ( MK)

4

jika peserta didik selalu konsisten memperlihatkan perilaku yang tertera
dalam indikator ( SK)

Format penilaian presentasi
Nilai =

Jumlah Skor X 100
Skor perolehan
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Lampiran 15
Lembar Penilaian Portofolio
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Dst

Kompetensi Dasar
Keterampilan

4.9 Menyajikan
laporan perbandingan
kompleksitas lapisan
penyusun tubuh hewan
(diploblastik dan
triploblastik), simetri
tubuh, rongga tubuh,
dan reproduksinya

Kriteria Penilaian
Nama Siswa

Format

Kerapian

Keaslian

Kualitas
Isi

Total
Skor

Nilai
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Lampiran 16
Lembar Penilaian Sikap
Penilaian Antarteman Kelompok
Kelompok

:……

Pengamat

:……

Kelas

:……

No

Nama teman
yang diamati

Kerja Sama

Kepedulian

1
2
3
4
5
2. Rubrik Penilaian Antarteman Kelompok
No.
Keterangan
Skor
1 Sangat kurang
1
2 Kurang
2
3 Cukup
3
4 Baik
4
5 Sangat baik
5
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Lampiran 17
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Lampiran 18
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Lampiran 19
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Lampiran 20
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Lampiran 21
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Lampiran 26
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1
2
3
4

5
6
7

8
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Lampiran 27
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Lampiran 28
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1
2
3
4
1
5
6
7

8
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