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ABSTRAK
Kegiatan belajaran mengajardi sekolah pada materi Interaksi Makhluk
Hidupkelas VII belum ada media yang menarik dan melibatkan semua peserta
didik secara langsung. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui desain
pengembangandan kelayakan produk Media Kartu Kuis Harta Karun Melalui
Model Pembelajaran Kooperatif Teams Games Tournament pada Interaksi
Makhluk Hidup Kelas VII SMP.
Jenis penilitianyang digunakan adalah Research and Development (RnD).
Langkah-langkah dalam penelitian ini yaitu: (1) potensi masalah, (2)
mengumpulkan informasi, (3) desain produk, (4) validasi produk, (5)revisiproduk.
Produk yang dikembangkan divalidasi oleh 2 pakar dan 2 guru IPA kelas VII
SMP. Tujuan validasi produk yaitu untuk mengetahui kelayakan produk yang
dihasilkan.
Hasil penelitian ini menunjukan produk yang dikembangkan berupa kartu
kuis harta karun layak diujicobakan. Peroleh skor rerata dari 4 validator pakar
media pembelajaran yaitu 3,6 dengan kreteria “Sangat Baik” menunjukan bahwa
media kartu kuis harta karun yang dikembangkan memiliki kualitas sangat baik
dan layak diujicobakan dalam lingkup terbatas.
Kata kunci: mediakartu kuis harta karun, TGT, R&D, materi interaksi
makhluk hidup
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THE DEVELOPMENT OF A TREASURE CARD MEDIA DEVELOPMENT
THROUGH A COOPERATIVE LEARNING MODEL OF PERFORMANCE
GAMES TOURNAMENT IN THE INTERACTIONS OF BEINGS
8thGRADEJUNIOR HIGH SCHOOL
Aldi Eko Kurniawan
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ABSTRACT
Teaching and learning activities at school in seventh grade Junior High School
Living Creatures Interaction material have no interesting media and involve all
students directly.The purpose of this research is to find out the design of
developing and the feasibility of the Treasure Quiz Card Media Products Through
the Teams Games Tournament Cooperative Learning Model in Living Creatures
Interaction on seventh grade Junior High School

The type of research method used is Research and Development (RnD) that is,
looking for potential problems, gathering information, designing products,
validating designs and improving designs. The product developed was validated
by 2 learning media experts and 2 seventh grade junior high school science
teachers. The purpose of product validation is to determine the feasibility of the
product produced.

The result of this study indicates that the product developed in the form of a
treasure quiz card is worth trying out. The treasure quiz card media developed
has very good quality and tested in Living Creatures Interaction learning because
it obtains an average score of 4 validator learning media experts which is 3.6
with "Very Good" criteria and eorth testing in a limited scope.
Key words: treasure card media, TGT, R&D, biotic interactions.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Proses pembelajaran merupakan salah satu unsur penting mencapai
keberhasilan dalam pembelajaran.Faktor yang mempengaruhi keberhasilan
proses pembelajaran antara lain guru yang merancang administrasi
pembelajaran, model, metode dan media dalam proses pembelajaran
Ketika proses pembelajaran berlangsung, terjadi interaksi antara guru
dengan peserta didik yang dapat mengenali karakteristik serta potensi yang
dimiliki peserta didik (Sanjaya 2009).
Proses pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru tetapi berpusat
pada peserta didik dan guru hanya sebagai fasilitator serta pembimbing.
Namun kegiatan belajar mengajar akan menjadi membosankan dan kurang
menarik jika proses pembelajaran berpusat pada guru sehingga peserta
didik lebih banyak pasif sebagai pendengar (Isjoni, 2007).
Pemilihan model pembelajaran dipengaruhi oleh sifat dari meteri
yang akan diajarkan, dan dipengaruhi oleh tujuan yang akan dicapai
kegiatan pembelajaran tersebut (Darmadi, 2017). Pemakaian media
pembelajaran dapat membangkitkan motivasi belajar dan meningkatkan
pemahaman peserta didik terhadap pelajaran. Media memiliki peranan
sebagai alat bantu yang digunakan guru pada saat mengajar, misalnya
grafik, film, slide, foto, serta pembelajaran dengan menggunakan
computer. Penggunaan media
pembelajaran (Riyana, 2012).
1

pembelajaran dapat

membantu isi
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru IPA
Pada tanggal 24 september sampai dengan 2 oktober di beberapa sekolah
SMP Negeri (SMP 06 Negeri Yogyakarta dan SMP 01 Negeri Depok) dan
SMP Swasta (SMP Stella Duce 2 dan SMP Pangudi Luhur 1 Yogyakarta)
tentang media pembelajaran pada materi interaksi mahkluk hidup kelas
VII menunjukan bahwa gutu sudah memahami pentingnya media dalam
suatu pembelajaran hanya saja guru menggunakan media yang monoton
sepertipower point serta menggunakan metode ceramah dan mengerjakan
LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) sehingga motivasi peserta didik
masih kurang dan mudah bosan ketika kegiatan belajar mengajar.Salah
satu cara yang dapat digunakan guru untuk meningkatkan motivasi dan
hasil belajar adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang dapat
menarik perhatian peserta didik dan bervariasi yaitu: vidio animasi, komik,
cerita bergambar, alat praga dan permainan edukatif atau yang biasa kita
sebut belajar sambil bermain.
Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah media kartu
kuis harta karun pada materi interaksi makhluk hidup. Produk ini berisikan
4 peti yang masing-masing peti berisikangame yang harus diselesaikan
oleh peserta didik.Game tersebut yaitu puzzle, menjodohkan dan
mengurutkan gambar, teka-teki silang serta soal dadu. Game ini digunakan
dengan model pembelajaran kooperatif Teams Games Tournament karena
mudah diterapkan, melibatkan seluruh peserta didik, melibatkan unsur
permainan, dan reinforcement. Adupun kelebihan dari media kartu kuis
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harta karun adalah permainan yang dimainkan memiliki unsur edukasi,
meningkatkan

kerja

sama

antar

peserta

didik,

mengedepankan

penerimaaan perbedaan antar peserta didik, dan memotivasi peserta didik
dalam proses pembelajaran. Media ini dikembangkan dengan bantuan
aplikasi komputer yaitu Coral Draw x7.
Berdasarkan uraian diatas, guru mengharapkan pengembangan
media pembelajaran kartu kuis harta karun dengan menggunakan model
pembelajaran kooperatif teams games tournament ini dapat memotivasi
peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar dan penyampaian materi
yang diberikan tidak membosankan, lebih menarik, menyenangkan, kreatif
dan

mudah

dipahami.

Media

pembelajaran

yang

dikembangkan

mencangkup kesesuaian materi dengan kompetensi dasar yang ditentukan
dengan aspek sajian materi, permainan dan soal-soal. Untuk itu, peneliti
mengembangkan media pembelajaran memotivasi dan menyenangkan
yang dibutukan guru dan peserta didik pada sekolah SMP di Daerah
Istimewa Yogyakarta.
Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan
penelitian berjudul “Pengembangan Media Kartu Kuis Harta Karun
Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Teams Games Tournament Pada
Interaksi Makhluk Hidup

Kelas VII SMP”. Terdapat penelitian yang

serupa, antara lain: penelitian pertama berjudul “Pengembangan Media
Kartu Domino Modifikasi Pada Pembelajaran IPA Materi Struktur Akar
Dan Batang Tumbuhan Siswa Kelas IV Sekolah Dasar” yang dilakukan
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oleh Wardani (2017). Penelitian ini merupakan penelitian Reseach and
Development. Penelitian kedua dilakukan oleh Oktavia dkk (2014) yang
berjudul “Pengembangan Bahan Ajar Lembar Kerja Siswa Materi
Interaksi Makhluk Hidup Dengan Lingkungan Untuk Siswa Kelas VII
SMP Kecamatan Gunung Sugih” penlitian ini merupakan penelitian
Research And Development (R&D). Penelitian ketiga dilakukan oleh Betu
(2018) yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe
Team Games Tournament (TGT) Untuk Meningkatkan Motivasi Dan
Hasil Belajar Peserta Didik Kelas X MIPA 3 SMA Negeri 1 Depok, Pada
Materi Plantae” penelitian yang dilakukan yaitu penelitian tindakan kelas
(PTK).
Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya tersebut dinilai valid
dan layak digunakan. Pada penelitian “Pengembangan Media Kartu Kuis
Harta Karun Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Teams Games
Tournament Pada Interaksi Makhluk Hidup Kelas VII SMP”, berbeda
dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini terletak pada
bentuk media yang dihasilkan. Peneliti menggabungkan antara materi
interaksi makhluk hidup dengan permainan kartu serta dimainkan dalam
bentuk game puzzle, teka-teki silang, soal dadu, menjodohkan dan
mengurutkan gambar dengan dikemas semenarik mungkin menggunakan
peti harta karun dan menggunakan model pembelajaran Model
Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Games Tournament (TGT).
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C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuaraikan, maka rumusan
masalah yang diteliti dalam penelitian pengembangan ini adalah:
1.

Bagaimana desainpengembangan media kartu kuis harta karun melalui
model pembelajaran kooperatif teams games tournament pada
interaksi makhluk hidup Kelas VII SMP.

2.

Bagaimana kelayakan produk pengembangan media kartu kuis harta
karun

melalui

model

pembelajaran

kooperatif

teams

games

tournament pada interaksi makhluk hidup Kelas VII SMP.

D. Batasan Masalah
Berikut beberapa batasan masalah dalam penelitian pengembangan ini:
1.

Materi IPA yang digunakan yaitu materi IPA kelas VII “Interaksi
Mahkluk Hidup” pada

KD (Kompetensi Dasar) 3.7 Menganalisis

interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika
populasi akibat interaksi tersebut.
2.

Penelitian “Pengembangan Media Kartu Kuis Harta Karun Melalui
Model Pembelajaran Kooperatif Teams Games Tournament Pada
Interaksi Makhluk Hidup

Kelas VII SMP” ini dilakukan hanya

sampai pada tahap Validasi dan Revisi Desain
3.

Pertimbangan sekolah yang digunakan untuk analisis kebutuhan yaitu
lokasi sekolah yang berada di kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman,
selanjutnya diambil 2 sekolah swasta dan 2 sekolah negeri. Selain
lokasi sekolah peneliti juga mempertimbangkan fasilitas yang
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digunakan sekolah tersebut sehingga dapat menunjang produk yang
dibuat oleh peneliti.

E. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini:
1.

Mengetahui desainPengembangan Media Kartu Kuis Harta Karun
Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Teams Games Tournament
Pada Interaksi Makhluk Hidup Kelas VII SMP.

2.

Mengetahui kualitas kelayakan produk Pengembangan Media Kartu
Kuis Harta Karun Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Teams
Games Tournament Pada Interaksi Makhluk Hidup Kelas VII SMP.

F. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian pengembangan ini adalah:
1.

Bagi Peneliti
Penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai cara
dan prosedur pengembangan media kartu kuis harta karun, sehingga
dapat berguna bagi penelitian selanjutnya

2.

Bagi Peserta Didik
Membantu peserta didik dalam memahami materi Interaksi Makhluk
Hidup dengan media dan kegiatan pembelajaran yang berbeda dari
sebelumnya

3.

Bagi Guru
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a. Penelitian pengembangan ini diharapkan dapat menjadi alternatif
dan inovasi baru pada media pembelajaran sehingga meningkatkan
kualitas pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif.
b. Penelitian

dalam

pengembangan

ini

diharapkan

dapat

memudahkan guru ketika menyampaikan materi kepada peserta
didik.
4.

Bagi Sekolah
Dapat menjadi referensi baru untuk menambah media pembelajaran
yang digunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar pada sekolah
tersebut, khususnya pada materi Interaksi Makhluk Hidup kelas VII
SMP.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Belajar dan Pembelajaran
Belajar merupakan proses yang terjadi pada semua orang dan
berlangsung seumur hidup untuk memperoleh suatu perubahan tingkah
laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam
interaksi dengan lingkunganya. Sunhaji (2014) mendefinisikan belajar
sebagai serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu
perubahan tingkah laku sebagai hasil pengalaman individu dalam interaksi
dengan

lingkungannya

yang

menyangkut

kognitif,

afektif

dan

psikomotorik. Siregar dkk (2010) menyatakan bahwa aspek belajar
meliputi: 1) menyimpulkan makna, 2) adanya penerapan pengetahuan, 3)
adanya kemampuan mengingat dan mereproduksi, 4) bertambah jumlah
pengetahuan, 5) menyimpulkan dan mengaitkannya dengan realitas, dan
6) adanya perubahan sebagian pribadi
Pembelajaran adalah suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta
didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah upaya menciptakan kondisi
agar terjadi kegiatan belajar. Menurut Sireger dan Hartini (2010)
Pembelajaran juga bisa diartikan sebagai suatu usaha yang sistematis,
terarah, terencana dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses tersebut
dilaksanakan secara teratur dan terkendali dengan tujuan untuk
mendukung proses belajar para peserta didik.

8
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Berdasarakan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa
belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada
diri sesorang. Perubahan tersebut yaitu: tingkah laku, pengetahuan, sikap,
kecakapan, kebiasaan,

keterampilan, pemahaman, kebiasaan serta

perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar.
Sedangkan pembelajaran adalah kegiatan guru secara sistematis dalam
mengkomunikasikan isi pelajaran kepada peserta didik untuk mencapai
tujuan pembelajaran.
Pada kegiatan pembelajaran guru berperan sebagai fasilitator dalam
menyampaikan materi di kelas. Materi yang disampaikan oleh guru dapat
bervariasi dari materi yang sederhana sampai yang kompeks. Namun tidak
sepenuhnya materi yang disampaikan oleh guru dapat dengan mudah
diterima atau dipahami oleh peserta didik. Untuk meminimalisir hal
tersebut, maka guru perlu bekerja lebih keras dengan menyusun strategi
pembelajaran, memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar
dalam menyampaikan materi sehingga peserta didik dapat menerima
semua materi yang disampaikan oleh guru (Sanjaya, 2006).

B. Media Pembelajaran
1. Pengertian Media Pembelajaran
Media pembelajaran terdiri dari dua kata yaitu media dan
pembelajaran. Media merupakan bentuk jamak dari medium yang
berarti perantara atau pengantar. Dengan demikian media pembelajaran
merupakan wahana penyaluran informasi belajar atau penyalur pesan.
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Menurut Kustandi dan Sutjipto (2011)bahwa media pembelajaran
adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi
untuk memperjelas materi yang disampaikan. Media pembelajaran
digunakan untuk menyalurkan informasi serta dapat merangsang
pikiran, perasaan, perhatian, dan motivasi peserta didik, sehingga tujuan
pembelajaran dapat tercapai. Secara umum kedudukan media dalam
pembelajaran adalah sebagai: 1) alat bantu, 2) alat penyalur pesan, 3)
alat penguatan, dan 4) wakil guru dalam menyampaikan informasi
secara lebih teliti, jelas dan menarik.

2. Manfaat Media Pembelajaran
Menurut Arsyad (2010) menjelaskan bahwa penggunaan media
pembelajaran

pada

tahap

pembelajaran

lebih

efektif

orientasi
pada

akan
saat

menjadikan
penyampaian

proses
materi,

membangkitkan motivasi, minat peserta didik, membantu peserta didik
meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan
terpecaya. Beberapa manfaat media pembelajaran menurut Sudjana dan
Rivai (2013) ada antara lain:
a.

Metode pembelajaran akan lebih inovatif dan variatif, sehingga
peserta didik tidak bosan serta guru tidak akan kehabisan tenaga,
apabila ketika guru mengajar setiap jam pembelajaran.

b.

Bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat
lebih dipahami oleh para peserta didik dan memungkinkan peserta
didik menguasai tujuan pembelajaran lebih baik.
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c.

Pembelajaran akan lebih menarik perhatian peserta didik sehingga
para peserta didik termotivasi.

d.

Peserta didik lebih mandiri dalam kegiatan belajar sebab tidak
hanya mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru tetapi
juga mereka dapat melakukan aktivitas lain yaitu mengamati,
melakukan, mendemostrasikan dan lain-lain.

3. Klasifikasi Media Pembelajaran
Kegiatan pembelajaran harus dilaksanakan dengan perencanaan
yang matang. Jika guru tidak mempersiapkan segala hal yang
dibutuhkan pada saat proses pembelajaran dengan matang maka
kemungkinan tujuan dan indikator pembeajaran tidak tercapai. Kunci
keberhasilan dalam pembelajaran yaitu dengan adanya perubahan aspek
kognisi, afeksi dan psikomotorik peserta didik. Seorang pendidik harus
menentukan terlebih dahulu jenis media pembelajaran yang bisa
digunakan dan dimanfaatkan. Arsyad (2017) mengelompokkan media
pembelajaran sebagai berikut:
a.

Media berbasis manusia (guru, instruktur, tutor, main-peran,
kegiatan kelompok, field-trap).

b.

Media berbasis cetak (buku, penuntun, buku latihan, alat bantu
kerja, dan lembaran lepas)

c.

Media berbasis visual (buku, alat bantu kerja, bagan, grafik, peta,
gambar, transparasi, slide)
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d.

Media berbasis audio-visiul (video, film, program slide-tape,
televisi)

e.

Media

berbasis

komputer

(pengajaran

berbasis

komputer

(pengajaran dengan bantuan komputer, interaktif video, hypertext).

Media pembelajaran secara umum dibagi menjadi 2 kategori
berdasarkan segi perkembangan teknologi yaitu, media tradisional atau
konvensional dan teknologi mutakhir (Arsyad 2010)
a.

Media Tradisional
1) Visual diam yang diproyeksikan (proyeksi tak tembus
pandang, proyeksi overhead, slide (filmstrips)
2) Visual yang tak diproyeksikan (gambar, poster, foto, bagan,
grafik,

diagram,

pameran,

kartu,

papan

info,

papan

bulu/flannel)
3) Audio (rekaman piringan hitam dan pita kaset)
4) Penyajian multimedia (slide plus suara, panduan gambar-suara,
dan multi image)
5) Visual dinamis yang diproyeksikan (film, televisi, video)
6) Cetak (buku teks, modul, teks terprogram, buku kerja, majalah
berkala, lembar lepas atau hand-out)
7) Permainan (teka-teki, simulasi, permainan papan, permainan
kartu)
8) Relia (model, specimen, manipulatif (peta, globe).
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b.

Media Teknologi Mutakhir
1) Media berbasis telekomunikasi (teleconference dan telecture)
2) Media berbasis mikroprosesor (pembelajaran berbantuan
komputer, pembelajaran interaktif, hypermedia dan compact
disc).

4. Fungsi Media Pembelajaran
Kustandi

(2011), fungsi media pembelajaran dibagi menjadi

empat, khususnya media visual, yaitu:
a.

Fungsi Atensi
Fungsi atensi media visual termaksuk bagian inti, yaitu
menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi
kepada isi pelajaran yang berkiatan dengan makna visual yang
ditampilkan atau menyertai teks materi pembelajaran. Peserta didik
sering sekali tidak tertarik dengan materi yang diajarkan karena
materi tersebut tidak disukai oleh peserta didik sehingga mereka
tidak memperhatikan pada saat kegiatan pembelajaran. Media
visual yang diproyeksikan berguna untuk mengarahkan perhatian
peserta didik kepada mata pelajaran yang mereka dapatkan,
sehingga kemungkinan untuk memperoleh isi materi pembelajaran
semakin besar.

b.

Fungsi Afektif
Fungsi afektif media visual dapat dilihat dari tingkat
ketertarikan peserta didik ketika belajar atau memebaca teks yang
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bergambar. Gambar atau lambang visual dapat membangkitkan
emosi maupun sikap peserta didik.
c.

Fungsi Kognitif
Fungsi kognitif media visual terlihat dari lambang visual itu
sendiri atau dari sebuah gambar yang memperlancar pencapaian
tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang
terkandung pada gambar yang dipersiapkan oeleh guru untuk
kegiatan pembelajaran.

d.

Fungsi Kompensatoris
Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil
penelitian, media visual yang memberikan konteks untuk
memahami teks membantu peserta didik yang lemah dalam
membaca sehingga peserta didik dapat mengorganisasikan
informasi dalam teks dan mengingat kembali. Media pembelajaran
berfungsi untuk membantu peserta didik yang lemah dan lambat
menerima dan memahami isi materi pembelajaran yang disajikan
dengan teks atau disajikan secara verbal.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa media
pembelajaran adalah semua alat bantu atau benda yang digunakan dalam
kegiatan belajar mengajar, dengan tujuan untuk menyampaikan pesan atau
informasi pembelajaran baik dari guru maupun sumber lain kepada peserta
didik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara lebih teliti, jelas dan
menarik. Media berupa Sarana komunikasi dalam bentuk cetak, visual,
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audio visual dan media berbasis komputer serta lebih bervariasi dan lebih
interaktif sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Hal imi akan
memudahkan peserta didik dalam menerima suatu konsep yang sedang
dipelajari sehigga komunikasi antara guru dan peserta didik dapat berjalan
dengan efektif dan efisien.

C. Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games Tournament
Menurut Solehdkk (2017) pembelajaran kooperatif merupakan
teknik praktis yang dapat digunakan guru untuk membantu peserta didik
untuk memahami materi pembelajaran yang disampaikan guru. Peserta
didik dapat terbantu mulai dari keterampilan-keterampilan dasar hingga
pemecahan masalah yang kompleks dimana peserta didik bekerja dalam
kelompok-kelompok kecil yang saling membantu belajar satu sama
lainnya.
Pembelajaran kooperarif merupakan sebuah kelompok strategi
pengajaran yang melibatkan peserta didik bekerja secara berkolaborasi
untuk mencapai tujuan bersama. Trianto(2007). Pembelajaran kooperatif
merupakan

upaya

meningkatkan

partisipasi

peserta

didik,

guru

memfasilitasi peserta didik dengan pengalaman sikap kepemimpinan dan
keputusan yang diambil dalam kelompok. Guru juga memberikan
kesempatan pada peserta didik untuk berinteraksi dan belajar bersamasama yang berbeda baik latar belakangnya maupun kepribadiaannya.
Model pembelajaran kooperatif mempunyai beberapa tipe salah satunya
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untuk meningkatkan motivasi dan keaktifan yaitu model pembelajaran
kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT).
Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe TGT yaitu dapat
menumbuhkan motivasi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran karena
dalam TGT terdapat unsur turnamen sehingga peserta didik akan semangat
dan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Pembelajaran tipe ini
membantu peserta didik yang berkemampuan kurang dalam mengusai
materi pembelajaran karena pembelajaran tipe ini dikerjakan atau
diselesaikan dalam kelompok sehingga memotivasi peserta didik untuk
saling membantu antara peserta didik. Dewi dkk (2016) menyatakan
bahwa metode pembelajaran Kooperatif Teams Games Tournament
mempunyai kelebihan yaitu:
1. meningkatkan kerja sama antar peserta didik
2. mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan individu
3. motivasi belajar lebih tinggi
Selain memiliki kelebihan, metode pembelajaran Kooperatif Teams
Games Tournament mempunyai kelemahan yaitu:
1. guru sulit mengelompokan peserta didik berdasarkan kemampuan
individu.
2. waktu yang dibutuhkan untuk diskusi relatif lama.
3. peserta didik yang berkemampuan tinggi kurang terbiasa dan sulit
memberikan penjelasan kepada peserta didik lain.
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Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa model
pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) adalah suatu metode
pembelajaran kooperatif yang di dalamnya terdapat unsur game atau
permainan edukasi sehingga peserta didik merasa tertarik dalam mengikuti
kegiatan pembelajaran.

D. Media Kartu Kuis Harta Karun
Kartu kuis termasuk jenis media grafis atau media dua dimensi
yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Kartu kuis biasanya
digunakan untuk memberikan suatu pertanyaan atau petunjuk kepada
pemain guna memudahkan pemain dalam menyelesaikan permainan.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), pengertian harta karun
adalah barang yang ditinggalkan atau disimpan oleh seseorang hingga
seseorang tersebut meninggal. Barang yang ditinggalkan biasanya
disimpan dalam sebuah peti yang dinamakan peti harta karun.
Produk kartu kuis harta karun ini dimainkan dengan menggunakan
model pembelajaran kooperatif Teams Games Tournament (TGT) karena
mudah diterapkan, melibatkan seluruh peserta didik, melibatkan unsur
permainan, dan reinforcement. Aktivitas belajar sambil bermain yang
dirancang dalam metode pembelajaran kooperatif TGT memungkinkan
peserta didik belajar rileks, menumbuhkan tanggung jawab, kerjasama,
persaingan sehat, dan keterlibatan belajar.
Media kartu kuis harta karun ini dikerjakan oleh peserta didik
dengan cara berkelompok dengan menyelesaikan semua game yang ada di

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
18

dalam peti harta karun. Peserta didik juga dibagikan sebuah buku
pembahasan yang dimana berisikan rangkuman materi Interaksi Makhluk
Hidup, kunci jawaban serta dilengkapi daftar pustaka.

E. Materi Interaksi Makhluk Hidup
Materi Interaksi Makhluk Hidup merupakan salah satu materi
tingkat SMP yang diberikan kepada peserta didik kelas VII pada semester
II dengan Materi Interaksi Makhluk Hidup pada kompetisi dasar (KD) 3.7
menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta
dinamika populasi akibat interaksi tersebut dan KD 4.7menyajikan hasil
pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan
sekitarnya.Materi interaksi makhluk hidup sangat dekat dengan kehidupan
sehari-hari sehingga cocok diilustrasikan dalam sebuah gambar dan soalsoal yang menarik (widodo, 2017).

F. Pengertian Research and Development (RnD).
Metode research and development (RnD) adalah metode penelitian
yang digunakan untuk meneliti, merancang, menghasilkan dan menguji
suatu produk tertentu. produk tertentu tersebut dapat dihasilkan melalui
penelitian yang bersifat analisis kebutuhan untuk menguji keefektifan
produk tertentu. Prosedur atau langkah-langkah metode research and
development yang digunakan yaitu potensi dan masalah, mengumpulkan
informasi, desain produk, validasi produk, revisi produk, uji coba produk
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skala terbatas, revisi produk, uji coba pemakaian skala besar, revisi produk
dan produksi masal (Sugiyono, 2016).
G. Penelitian yang Relevan
Dalam mengkonsepkan ide pengembangan media kartu kuis hatrta
karun pada materi interaksi makhluk hidup, peneliti terinspirasi dari
berbagai penelitian sebelumnya.
Penelitian relevan yang pertama yaitu penelitian yang berjudul
“Pengembangan Media Kartu Domino Modifikasi Pada Pembelajaran IPA
Materi Struktur Akar Dan Batang Tumbuhan Siswa Kelas IV Sekolah
Dasar” yang dilakukan oleh Wardani (2017). Penelitian ini merupakan
penelitian Reseach and Development. Validasi pada penelitian ini
berpedoman pada beberapa aspek yaitu: aspek konten atau isi, aspek
tampilan, aspek bahasa, aspek penggunaan dan penyajian.
Hasil penilitian melalui tahap validasi oleh dua dosen ahli
pembelajaran IPA dan dua guru kelas IV menunjukan rerata 3,56,
sehingga kualitas media masuk dalam kategori sangat baik. Berdasarkan
hasil uji coba sekolah K kualitas media kartu domino modifikasi adalah
“baik” dengan rerata nilai 80,12, sedangkan sekolah G mendapatkan rerata
skor82,86.
Penelitian kedua dilakukan oleh Oktavia dkk (2014) yang berjudul
“Pengembangan Bahan Ajar Lembar Kerja Siswa Materi Interaksi
Makhluk Hidup Dengan Lingkungan Untuk Siswa Kelas VII SMP
Kecamatan Gunung Sugih” penlitian ini merupakan penelitian Research
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And Development (R&D). Hasil penelitian yang diperoleh yakni bahan
ajar LKS IPA efektif digunakan sebagai media pembelajaran dibuktikan
dengan perolehan nilai untuk kelas perlakuan yaitu 0,54 lebih besar
dibanding kelas kontrol yaitu 0,36. Nilai untuk efisiensi pembelajaran 1,30
dan kemenarikan dalam media pembelajaran sebesar 3,25.
Penelitian ketiga dilakukan oleh Betu (2018) yang berjudul
“Penerapan

Model

Pembelajaran

Kooperatif

Tipe

Team

Games

Tournament (TGT) Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar
Peserta Didik Kelas X MIPA 3 SMA Negeri 1 Depok, Pada Materi
Plantae” penelitian yang dilakukan yaitu penelitian tindakan kelas (PTK).
Hasil penelitian yang diperoleh yakni motivasi peserta didik pada siklus I
mencapai 23,07% dan menjadi 99,99% pada siklus II. Sedangkan untuk
hasil belajar pada siklus I mencapai 61,53% dengan rata-rata nilai 79,42
dan menjadi 96,15% dengan rata-rata nilai 87,5 pada siklus II. Peneliti
menyimpulkan penerapan pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat
meningkatkan motivasi dan hasil belajar.
Berdasarkan analisis data yang didapat peneliti dapat mengacu dari
ketiga penelitian di atas. Dari hasil penelitian yang pertama oleh Wardani
(2017) peneliti mengacu pada kartu domino yang sudah di validasi oleh 2
pakae ahli dan 2 guru kelas IV serta mendapatkan skor rereata 3,56 dengan
kategori sangat baik. Penelitian yang kedua oleh Oktavia dkk (2014)
peneliti mengacu pada materi yang digunakan yaitu interaksi makhluk
hidup. Dari hasil penelitian ini mendapatkan skor 0,54 lebih besar
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dibandingkan kelas kontrol 0,36. Penelitian yang ketiga oleh Betu (2018)
peneliti mengacu pada model pembelajaran yang digunakan yaitu
kooperatif tipe teams games tournament. Dari hasil penelitian ini
mendapatkan peningkatan pada motivasi perserta didik siklus I mencapai
23,07% dan menjadi 99,99% pada siklus II. Sedangkan untuk hasil belajar
pada siklus I mencapai siklus I mencapai 61,53% dengan rata-rata nilai
79,42 dan menjadi 96,15% dengan rata-rata nilai 87,5 pada siklus II.
Peneliti menyimpulkan penerapan pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat
meningkatkan motivasi dan hasil belajar.
Berdasarkan ketiga penelitian di atas, ketiga penelitian tersebut
memiliki relevasi dengan media yang akan dikembangkan yakni kartu kuis
harta karun melalui model pembelajaran tipe TGT materi interaksi
makhluk hidup kelas VII SMP. Kebaruan dari pengembangan produk ini
yaitu adanya pengabungan konsep antara kartu permainan, materi interaksi
makhluk hidup, dan model pembelajaran kooperatif tipe teams games
tournament.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
22

Skema penelitian dalam pengembangan media ini dapat dilihat
dalam gambar 2.1 berikut:
Literature Map

Wardani

Oktavia dkk

Betu

(2017)

(2014)

(2018)

Hasil validasi dua
ahli dan dua guru
menunjukan rerata
3,56, sehingga
kualitas media
masuk dalam
kategori sangat
baik. Berdasarkan
hasil uji coba
sekolah K kualitas
media kartu
domino modifikasi
adalah “baik”
dengan rerata nilai
80,12, sedangkan
sekolah G
mendapatkan
rerata skor 82,86.

Hasil penelitian
nilai untuk kelas
perlakuan yaitu
0,54 lebih besar
dibanding kelas
kontrol yaitu 0,36.
Nilai untuk
efisiensi
pembelajaran 1,30
dan kemenarikan
dalam media
pembelajaran
sebesar 3,25.

Hasil
penelitian
yakni
motivasi
peserta didik siklus
I mencapai 23,07%
dan
menjadi
99,99% pada siklus
II. Sedangkan hasil
belajar siklus I
mencapai 61,53%
dengan
rata-rata
nilai 79,42 dan
menjadi
96,15%
dengan
rata-rata
nilai 87,5 pada
siklus II.

Penelitian kurniawan (2020)

Pengembangan Media Kartu Kuis Harta Karun Melalui Model Pembelajaran
Kooperatif Teams Games Tournament Pada Interaksi Makhluk Hidup Kelas
VII SMP
Gambar2.1 Literature Map
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H. Kerangka Berpikir
Proses pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru melainkan
berpusat pada peserta didik dan guru hanya sebagai fasilitator serta
pembimbing.

Namun

kegiatan

belajar

mengajar

akan

menjadi

membosankan dan kurang menarik jika proses pembelajaran berpusat pada
guru sehingga peserta didik lebih banyak pasif sebagai pendengar. Saat
menyampaikan materi ini juga, guru masih menggunakan media yang
tergolong membosankan bagi peserta didik dan kurang bervariasi seperti
penggunaan media power point secara terus-menerus.
Pemakaian media pembelajaran dalam proses pembelajaran dapat
membangkitkan motivasi belajar dan dapat meningkatkan pemahaman
peserta didik terhadap pelajaran. Salah satu cara yang dapat digunakan
guru untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar adalah dengan
menggunakan media pembelajaran yang dapat menarik perhatian peserta
didik dan bervariasi yaitu: vidio animasi, komik, cerita bergambar, alat
praga dan permainan edukatif.
Berdasarkan alasan tersebut maka peneliti mencoba untuk
mengembangakan media pembelajaran khusus untuk materi interaksi
makhluk hidup kelas VII. Media pembelajaran yang dikembangkan berupa
kartu kuis harta karun yang berisi berbagai variasi permainan sebagai salah
satu alternatif variasi media pembelajaran, serta pengembangan media
pembelajaran kartu kuis harta karun yang baru dan layak yang dapat
memotivasi peserta didik. Media pembelajaran tersebut mempermudah

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
24

peserta didik mengikuti pembelajaran dalam memahami materi serta dapat
mempermudah guru dalam menyampaikan materi interaksi makhluk
hidup.
Kartu kuis harta karun yang dikembangkan berdasarkan prosedur
penelitian Reseach and Development. Bagan kerangka berpikir yang
didasarkan dari analisis kebutuhan yang dilakukan di 4 Sekolah Menengah
Pertama yaitu SMP Stella Duce 2, SMP N 6 Yogyakarta, SMP N 1 Depok
dan SMP Pangudi Luhur Yogyakarta dapat dilihat pada gambar 2.2.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
25

1. proses pembelajaran berpusat pada guru sehingga peserta didik lebih banyak pasif
sebagai pendengar sehingga pembelajaran menjadi membosankan dan kurang
menarik.
2. Kurangnya minat peserta didik dalam mempelajari materi interaksi makhluk hidup
karena media pembelajaran yang sering digunakan guru kurang menarik.

Dibutuhkan media pembelajaran yang menarik dan dapat membantu guru dalam
menyampaikan semua materi interaksi makhluk hidup yang sifatnya luas sehingga
menikatkan motivasi dan minat belajar peserta didik serta dapat menjadi alternatif
media ketika kondisi belajar kurang mendukung.

Pengembangan
media
pembelajaran berupa kartu kuis
harta karun sebagai media
pembelajaran berbasis game yang
menarik dan relevan dengan
standar KI, KD, pada materi
interaksi makhluk hidup yang
sesuai dengan kurikulum yang
berlaku.

Manfaat media pembelajaran
kartu kuis harta karun yang
diaplikasikan dengan metode
pembelajaran kooperatif TGT
memudahkan
guru
dalam
menyampaikan
materi
dan
memberikan soal-soal yang
menarik
sehingga
menjadi
alternative media pembelajaran
yang menarik perhatian peserta
didik.

Dihasilkan media kartu kuis
harta karun yang layak uji coba
terbatas
Gambar 2.2 Skema Kerangka
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini mengembangkan produk berupa media pembelajaran
kartu kuis harta karun materi interaksi mahkluk hidup untuk kelas VII.
Penelitian pengembangan ini menggunakan metode Reseach And
Development (RnD). Namun, penelitian ini dibatasi sampai tahap 5 yaitu
revisi produk.
B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan
Prosedur penelitian yang dilakukan peneliti mengacu pada
pedoman langkah-langkah penelitian Reseach And Developmen. Tahapan
penelitan Reseach And Development (RnD) menurut Borg & Gall dalam
sugiyono (2016) terdiri atas 10 tahap yang dapat dilihat pada gambar
dibawah ini.
Pada penelitian pengembangan kartu kuis harta karun pada
pelajaran IPA kelas VII SMP, peneliti hanya melakukan tahapan 1 hingga
5 karena keterbatasan penelitian dan waktu. Berikut ini merupakan
prosedur pengembangan media pembelajaran kartru kuis harta karun pada
materi interaksi mahkluk hidup:
1. Potensi dan masalah
Penelitian menggali potensi dan masalah dengan melakukan
analisis kebutuhan terkait media pembelajaran. Survai kebutuhan
dilakukan 4 Sekolah Menengah Pertama meliputi 2 sekolah swasta dan
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2 sekolah negeri yaitu: SMP Negeri 1 Depok, SMP Negeri 6
Yogyakarta, SMP Stella Duce 2, dan SMP Pangudi Luhur Yogyakarta.
Kegiatan analisis kebutuhan dilakukan dengan cara mewancarai guru
IPA kelas VII dengan jangka waktu bulan September sampai dengan
bulan Oktober 2019. Wawancara dilakukan berdasarkan daftar
wawancara yang telah direvisi beberapa kali.
2. Mengumpulkan informasi
Setalah langkah potensi dan masalah dapat di tunjukan secara
faktual dan up to date. Maka selanjutnya perlu mengumpulakan
informasi dan hasil tersebut dijadikan bahan perencanaan serta dasar
pertimbangan untuk pembuatan produk, sehingga diharapkan dapat
mengatasi masalah tersebut.
Materi interaksi makhluk hidup yang digunakan pada media yang
akan dibuat diambil dari buku paket IPA kelas VII (Widodo dkk, 2017).
Desain box secara menual sedangkan untuk desain game puzzle, soal
dadu, teka-teki silang, menjodohkan dan mengurutkan gambar
menggunakan aplikasi komputer Corel Drow X7 dikarenakan peserta
didik jejang SMP kelas VII masih suka meminkan game-game tersebut.
Desain kartu kuis dan buku pembahasan juga menggunakan aplikasi
komputer Corel Drow X7. Tampilan dibuat semenarik mungkin dengan
nuansa hutan dan hewan dengan menggunakan aplikasi komputer Corel
Drow X7.
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3. Desain produk
Desain peneitian Research and Development, sangat bermacammacam hasil produk pengembangan. Produk yang dihasilkan melalui
penelitian Research and Development ini berupa media pembelajaran
kartu kuis harta karun dengan menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipa TGT. Desain produk ini dimulai dari menentukan desain
awal pengembangan kartu kuis harta karun. Selanjutnya menentukan
cakupan keluasan dan kedalaman materi.
Berdasarkan pernyataan di atas peneliti membuat sebuah produk
Kartu kuis harta karun. kartu ini berisi petunjuk permainan yang ada di
dalam sebuah peti harta karun. Peneliti memberikan 4 peti harta karun
yang masing-masing berisikan sebuah permainan yang diletakkan di
dalam peti. Permainan yang ada di dalam peti yaitu:

1. Puzzle
Puzzle adalah sebuah permainan potongan-potongan gambar sesuai
ukuran yang disusun menjadi gambar yang utuh.
2. Soal Dadu
Soal diskusi adalah permainan dimana peserta didik diminta
mendiskusikan sebuah pertanyaan secara kelompok yang diberikan
oleh guru.
3. Menjodohkan dan Mengurutkan Gambar
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Menurut Sukardi (2010) poin-poin yang ada dalamtes menjodohkan
sering juga disebut matching test. Tes menjodohkan terdiri atas 2
kolom yang sejajar. Kolom pertama berisi pernyataan atau stimulus
sedangkan untuk kolom kedua berisi daftar respons atau jawaban.
4. Teka-Teki Silang
Menurut Maryanti dan Dede (2017) teka-teki silang merupakan
sebuah permainan yang memiliki bentuk dasar segi empat yang
terdiri dari kotak-kotak yang berwarna hitam putih. Serta dilengkapi
2 jalur yaitu jalur mendatar dan jalur menurun. Jawaban yang diisi
harus pas dengan kotak yang disediakan.
4. Validasi Produk
Validasi produk yang telah dikembangkan dilakukan dengan
menghadirkan

beberapa

pakar

atau

tenaga

ahli

yang

sudah

berpengalaman untuk menilai produk yang sudah dirancang dan dibuat.
Produk yang telah dibuat dinilai oleh validator yang bertujuan untuk
menentukan kelayakan produk tersebut. Setiap pakar diminta menilai
desain produk dari segi kekurangan maupun dari segi kelebihannya.
Penilaian dari tenaga ahli dijadikan dasar dalam memperbaiki produk
yang dikembangkan sehingga akan menjadi produk yang sempurna
(Sugiyono, 2012).
Desain produk dari kartu kuis harta karun yang dibuat divalidasi
oleh dua pakar ahli media pembelajaran dan dua guru IPA kelas VII
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SMP. Adapun guru IPA yang menjadi validator yaitu satu daru guru
yang mewakili SMP swasta dan satu yang mewakili SMP negeri.
a. Validasi pakar/ahli media pembelajaran
Validasi pengembangan media dilakukan oleh dua pakar atau ahli
media pembelajaran. penilaian yang akan diberikan validator
meliputi desain, saran maupun kritik atas produk yang telah
dihasilkan. Penilaian validator dijadikan dasar untuk memperbaiki
produk guna untuk menghasilkan media kartu kuis harta karun yang
berkualitas dan layak digunakan oleh sekolah.
b. Validasi guru biologi kelas VII
Validasi produk dilakukan oleh guru IPA kelas VII. Guru IPA
yang akan menjadi validator dipilih secara acak untuk SMP swasta
dan SMP negeri. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui
kesesuaian materi interaksi mahkluk hidup terhadap media
pembelajaran kartu kuis harta karun yang dikembangkan. Penilaian
dari guru IPA kelas VII dijadikan dasar perbaikan produk akhir
untuk menyempurnakan hasil akhir dari produk terutama dalam hal
penggunaanya.
5. Revisi Produk
Setelah desain produk divalidasi, maka kelemahan dan kekurangan
dari produk tersebut akan diketahui melalui diskusi oleh pakar ahli yang
dapat dilihat dari hasil kuesioner yang telah disiapkan. Peneliti
melakukan revisi desai produk berdasarkan kelemahan dan kekurangan
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dari hasil validasi guna untuk menghasilkan produk akhir berupa hasil
revisi media pembelajaran kartu kuis harta karun.
Potensi Dan
MasalahMerupakan
data empiris terbaru
yang diperoleh dari
beberpa metode

Validasi Desain
Bertujuan untuk menilai
rancangan produk yang telah
dibuat oleh peneliti. Produk
dinilai oleh ahli secara
rasional

Pengumpulan Data
Data diperoleh melalui
wawancara dan observasi yang
diguankan sebagai
perencanaan pengembangan
produk

Desain Produk
Peneliti mengembangkan
desain produk yang telah
direncanakan yang dapat
mengatasi permasalahan

Revisi Produk/Desain

Desain produk akan
diperbaiki sesuai hasil
penilaian ahli

Gambar 3.1 Langkah-langkah R&D Menurut Sugiyono (2016)
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C. Spesifikasi Produk
Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adlaah
sebagai berikut
1.

Merupakan produk pembelajaran yang berisi materi pokok Interaksi
Mahkluk Hidup berdasarkan KD (Kompetensi Dasar) 3.7.

2.

Bahan yang digunakan pada kartu kuis harta karun yaitu
menggunakan kertas ivory 310

3.

Bahan yang digunakan untuk pembuatan peti harta karun yaitu
menggunakankarton yellow board 30A.

4.

Bahan

yang

digunakan

untuk

membuat

permaianan

puzzle,

menjodohkan dan mengurutkan gambar, soal dadu, dan teka-teki
silang yaitu menggunakan kertas ivory 310.
5.

Media kartu kuis harta karun ini disajikan dalam bentuk 4 peti harta
karun:
a.

peti 1 berisi puzzle gambar, setiap kelompok diminta menyusun
puzzle dan menjawab pertanyaan.

b.

peti 2 berisi menjodohkan dan mengurutkan gambar, peserta didik
diminta untuk menempelkan sesuai dengan jawaban yang benar

c.

peti 3 soal dadu, peserta didik diminta untuk melemparkan dadu
dan mengambil kartu soal sesuai no yang didapat dan
mendiskusikan bersama kelompok.

d.

peti 4 teka-teki silang, peserta didik diminta untuk mengisikan
jawaban yang sesuai kotak yang ada pada teka-teki silang.

6.

Masing-masing permainan terdapat kartu yang berisikan soal-soal
diskusi.

7.

Permaianan dimainkan menggunakan model pembelajaran kooperatif
tipe TGT. Dalam satu kelas dibagi menjadi 8 kelompok yang masingmasing kelompok berisikan empat orang.

8.

Setiap peti diberikan waktu 10 menit untuk menyelesaikan permainan
tersebut. Jika waktu sudah habis segara pindah ke peti selanjutnya
searah jarum jam.
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9.

Setiap peti harta karun dikerjakan oleh 2 kelompok secara bergantian
oleh kelompok lain. Setiap kelompok harus bisa menyelesaikan semua
permainan yang ada didalam 4 peti harta karun tersebut searah jarum
jam.

10. Setalah menyelesaikan Gamesetiap kelompok dibagikan sebuah buku
pembahasan

yang membahasGamebeserta jawaban yang telah

dimainkan, dengan dipandu guru didepan.
D. Teknik dan Instrument Pengumpulan Data
1. Wawancara
Teknik wawancara digunakan sebagai data informasi mengenai
analisis kebutuhan di sekolah. Wawancara tersebut dilakukan terkait
media pembelajaran yang dilakukan oleh guru, pengetahuan dan
pendapat guru mengenai media pembelajaran. Wawancara ini
dilakukan secara lisan secara langsung oleh guru IPA kelas VII di
Yogyakarta dengan mengunakan pedoman wawancara.
Pada tabel 3.1 merupak kisi-kisi pertanyaan yang digunakan dalam
melakukan analisi kebutuhan yang ada dalam butiran-butiran
pertanyaan pada tabel 3.2 berikut.
Tabel 3. 1 Kisi Kisi Pertanyaan Analisis Kebutuhan
No
1
2
3
4
6
8

Aspek Pertanyaan Analisis Kebutuhan
Informasi berkaitan dengan motivasi dan hasil
belajar peserta didik
Model atau metode pembelajaran IPA
Media pembelajaran IPA
Materi terkait interaksi mahkluk hidup
Penelitian yang sudah ada
Media kartu kuis harta karun

No. Pertanyaan
1,2,3
4,5,6
7,8,9,10,11,12,13
14,15,16,17,18,19
20
21,22,23,24
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Tabel 3.2 Butir Pertanyaan
No
Pertanyaan
1 Berapa persen peserta didik yang mencapai nilai KKM UTS dan UAS
pada mata pelajaran IPA?
2 Bagaimana nilai Ulangan Harian pada mata pelajaran IPA materi
Interaksi Mahkluk Hidup?(jika diadakan)
3 Bagaimana motivasi peserta didik pada saat mengikuti pembelajran IPA
dikelas?
4 Apakah Guru selalu menggunakan model atau metode pembelajaran IPA
yang menarik sehingga memotivasi para peserta didik dalam proses
pembelajaran?
5 Model atau metode pembelajaran apa saja yang digunakan oleh guru
pada saat mengajar di kelas?
6 Model atau metode pembelajaran seperti apa yang disukai peserta didik
sehingga mereka termotivasi dalam proses pembelajaran?
7 Apakah Guru selalu menggunakan media pembelajaran IPA pada saat
menyampaikan materi pembelajaran?
8 Media pembelajaran apa saja yang digunakan oleh guru pada saat
mengajar di kelas?
9 Kesuliatan apa yang dialami guru dalam menyiapkan media
pembelajaran?
10 Kesuliatan apa yang dialami oleh guru dalam membelajarkan materi
dengan media yang sudah disiapkan atau dibuat?
11 Kesulitan apa yang dialami oleh peserta didik dalam menggunakan
media yang sudah disiapkan oleh Guru?
12 Bagaimana upaya guru mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut?
13 Apakah peserta didik lebih termotivasi dalam proses pembelajaran ketika
menggunakan media pembelajaran yang dibuat oleh guru?
14 Model atau metode pembelajaran apa saja yang digunakan Guru pada
saat menyampaikan materi Interaksi Makhluk Hidup?
15 Media pembelajaran seperti apa yang digunakan Guru pada saat
menyampaikan materi Interaksi Makhluk Hidup?
16 Kesuliatan apa yang dialami oleh guru pada saat menyiapkan media
pembelajaran pada materi interaksi mahkluk hidup?
17 Kesulitan apa yang dialami oleh guru dalam membelajarkan materi
interaksi mahkluk hidup dengan media yang sudah disiapkan atau
dibuat?
18 Kesulitan apa yang dialami oleh peserta didik dalam menggunakan
media pembelajaran yang sudah disiapkan oleh guru terkait materi
interaksi makhluk hidup?
19 Bagaimana upaya guru mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut terkait
materi interaksi mahkluk hidup?
20 Apakah sudah ada penelitian yang dilakukan di sekolah berkaitan dengan
madia dan model pembelajaran IPA, jika ada materi apa yang dipilih
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No
21
22
23
24

Pertanyaan
untuk menerapkan penelitian tersebut?
Apakah di sekolah sudah ada penggunaan media kartu kuis harta karun
di mata pelajaran IPA?
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang media kartu kuis harta karun
untuk materi interaksi mahkluk hidup?
Menurut Bapak/Ibu hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam
pengembangan media pembelajaran kartu kuis harta karun?
Apakah nantinya Bapak/Ibu tertarik untuk memanfaatkan media tersebut
dalam pembelajaran?

2. Kuesioner
Kuesioner merupakan instrumen pengumpulan data atau informasi
yang dioperasionalisasikan dalam bentuk butiran-butiran pertanyaan.
Penyusunan kuesioner bertujuan untuk mengetahui apa saja yang perlu
diperbaiki maupun ditambahkan dalam penelitian tersebut. Dalam
kuesioner hendaknya dituliskan petunjuk dalam pengisian kuesioner
agar responden mengerti maksud dan tujuan pengedar angket tersebut.
Butir-butir pertanyaan dalam kuesioner hendaknya dirumuskan secara
jelas, komunikatif, mudah dan tepat tujuan peneliti (Nugroho, 2018).
Pada penelitian yang dilakukan, butir-butir pertanyaan terbuka dimana
responden cukup memberikan tanda () pada jawaban yang menurut
responden sesuai.
Indikator pada tabel 3.3 merupakan panduan dalam pembuatan
kuesioner penilaian pengembangan produk yang ada dalam lembar
kuesioner pada tabel 3.4 dan tabel 3.5 berikut:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
36

Tabel 3.3 Indikator panduan Kuesioner Validasi
Aspek

Poin Yang Dinilai

MATERI
Kesesuaian dengan KI, KD, materi
dan tujuan pembekajaran
Kemutakhiran Kemampuan
peserta
didik,
perkembangan ilmu dan kontektual
Kelengkapan
konsep pembelajaran
Penyajian
Urutan penyajian dan penggunaan
media
Kesesuian dengan model yang
dikembangkan
MEDIA
Aspek
Ketepatan pemilihan warna
Tampilan
Kejelasan gambar dan background
Jenis, ukuran dan tata letak huruf
Desain Game dan pemilahan gambar
Aspek
Isi Kesesian
dengan
KD
dan
Media
penggunaan bahasa
Menyangkut kehidupan sehari-hari
Aspek
Kemudahan,
kejelasan
dan
Penyajian
kemampuan media dalam menambah
pengetahuan
Isi Materi

Butiran
Pertanyaan
1, 2, 3
4, 5, 6
7
8, 9
10

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

Tabel 3.4 Instrumen Validasi Materi
No.

Aspek yang Dinilai

Isi Materi
1. Kesesuaian dengan KI dan KD
2. Kelengkapan soal dengan materi
3. Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran
Kemutakhiran
4. Kesesuaian materi dengan tingkat kemampuan
peserta didik
5. Kesesuian dengan perkembangan ilmu
6. kontekstual
Kelengkapan Penyajian
7. Pertanyaan diskusi membantu peserta didik
dalam menemukan konsep pembelajaran
8. Penyusunan bahasa mudah dipahami oleh
peserta didik.

Skala Penilaian
1
2
3
4
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9. Petunjuk penggunaan media dan pertanyaan
diskusi ditulis menggunakan bahasa yang
komunikatif
10. Kesesuain materi dan soal dengan model yang
dikembangkan
Jumlah
Total skor
Rata-rata
Catatan masukan secara umum :

Tabel 3.5 Instrumen Validasi Ahli Media
No.

Aspek yang Dinilai

Skala Penilaian
1

Aspek Tampilan
1. Ketepatan pemilihan warna background
2. Keserasian warna tulisan dengan
Background
3. Kejelasan gambar dan
Background
4. Ketepatan pemilihan warna teks
5. Ketepatan pemilihan jenis dan ukuran
Huruf
6. Tata letak (Layout)
7. Tampilan desain Gameyang dimainkan
8. Ketepatan pemilihan dan ukuran gambar
AspekIsi MediaKartu kuis Harta Karun
9. Kesesuaian media kartu kuis harta karun dengan
kompetisi dasar (KD) dan tujuan pembelajaran.
10. Kalimat yang digunakan dalam media sesuai
dengan kaidah EYD bahasa Indonesia yang baik
dan benar.
11. Soal-soal yang disajikan pada media kartu kuis
harta karun dihubungkan dengan kejadian dalam
kehidupan sehari-hari
Aspek Penyajian
12. Kemudahan penggunaan Game
13. Kejelasan petunjuk penggunaan
14. Kemudahan dalam memahami pertanyaan yang
disajikan dalam bentuk Game

2

3

4
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15.

Kemampuan media dalam menambah
pengetahuan peserta didik
Jumlah
Total skor
Rata-rata (x)
Catatan masukan secara umum :

E. Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisi secara kualitatif
dan kuantitatif sesuai dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan.
Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara sekolah di Yogyakarta
terkait analisis kebutuhan dan saran para ahli ketika validasi produk. Data
kuantitatif diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada validator ketika
validasi produk.
1. Analisis Kuantitatif
Data kuantitatif pada penelitian ini merupakan data skor dari
angket penilaian validator ahli dan guru IPA kelas VII. Dalam hal ini
diperlukan adanya data yang bernilai valid. Hal tersebut supaya dapat
menggambatkan data sesuai dengan keadaan sesungguhnya.
Dalam penelitian ini, skala pengukuran yang digunakan yaitu Skala
Likert dengan 4 variabel. Peneliti bertujuan guna untuk mendapatkan
data angka yang berasal dari angket. Skala Likert merupakan skala
yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan presepsi
individu atau kelompok tentang suatu gejala maupun fenomena dalam
pendidikan sugiyono (2014).
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Data kuantitatif pada penelitian ini berupa data skor dari penilaian
validasi ahli dan guru mata pelajaran IPA. Penelitian ini melakukan
langkah awal yaitu menghitung rata-rata hasil instrumen yang sudah
dinilai dengan rumus berikut:
Jumlah skor yang didapatkan
Rata-rata =
Jumlah item keseluruhan
Penelitian memberikan rentang skor pada validasi data dengan
rentang skor 1 (kurang baik), skor 2 (cukup), skor 3 (baik) dan skor 4
(sangat baik). Skor yang didapat kemudian dikonversikan dari data
kuantitatif menjadi data kualitatif dengan menggunakan tabel konversi
nilai berdasarkan skala Likert. Berikut sajian tabel interval kriteria
data kuantitatif ke kualitatif sekla 4 menurut Widoyoko (2009).

Tabel 3.6Konversi Data Kuantitatif Ke Kualitatif Skala Empat
Interval Skor

Rerata Skor

𝑋>𝑋𝑖+ 1,80 × 𝑠𝑏𝑖
𝑋𝑖− 0,60 × 𝑠𝑏𝑖<𝑋 ≤ 𝑋𝑖+ 1,80 × 𝑠𝑏𝑖
𝑋𝑖− 1,80 × 𝑠𝑏𝑖<𝑋 ≤ 𝑋𝑖+ 0,60 × 𝑠𝑏𝑖
𝑋 ≤ 𝑋𝑖− 1,80 × 𝑠𝑏𝑖

𝑋
𝑋
𝑋
𝑋

Klasifikasi
Sangat Baik (SB)
Baik (B)
Cukup (C)
Kurang Baik (KB)

dengan keterangan:

𝑋 = rata-rata ideal
𝑋

x (skor maksimal ideal + skor minimal ideal
x (skor maksimal ideal + skor minimal ideal)
𝑋

Sangat Baik

(

Baik

𝑋

)

𝑋

(

)
(

)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
40

(

)

𝑋

Cukup

𝑋
(
(

Kurang Baik

)
)

(

(
)

)

𝑋
(

)

Dalam penelitian ini, produk yang dibuat oleh peneliti
dikatakan valid dan layak dikembangkan jika mencapai klasifikasi
minimal baik.
2. Analisi Data Kualitatif
Data kualitatif diperoleh dari hasil wawancara kepada guru mata
pelajaran IPA kelas VII dan komentar validator (guru kelas VII dan
dosen ahli media IPA), hasil observasi, dan komentar para pakar ahli
dan guru IPA kelas VII. Data tersebut akan dianalisis dengan cara
kualitatif.
Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa aktivitas menganalisis data
kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus
menerus sampai tuntas sehingga tidak dapat lagi informasi yang baru.
Data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara,
observasi, dan konversi dari data kuantitatif. Data berupa kata-kata ini,
kemudian diolah menjadi menjadi kalimat bermakna untuk informasi
yang diperlukan. Tahap yang dilakukan untuk menganalisis data
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kualitatif adalah reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan
atau verivikasi.
a. Reduksi Data
Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan tranformasi data kasar
yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Selama
pengumpulan data berlangsung, dilakukan tahapan reduksi data,
yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat
gagasan dan menulis memo (Hardiansyah, 2010). Dalam penelitian
ini reduksi data yang dilakukan oleh peneliti adalah menyeleksi,
menyederhanakan data, dan memfokuskan data mentah hasil
wawancara ke bentuk yang lebih terarah.
b. Penyajian Data
Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang
memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan
pengambilan tindakan. Penyajian data yung sering digunakan pada
data kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif. Data yang
terorganisasi dan tersusun dalam penyajian data memudahkan
dalam memahami data yang akan diteliti (Hardiansyah. 2010).
Dalam penelitian ini penyajian data yang dilakukan peneliti yaitu
dalam bentuk teks naratif agar mudah dipahami.
c. Penarikan Kesimpulan
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Penarikan kesimpulan adalah hasil penelitian yang menjawab
fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Temuan data
berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya
kasar dan setelah diteliti menjadi jelas. Simpulan data tersebut
disajikan dalam bentuk deskriptif (Sugiyono, 2016). Dalam
penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan untuk menemukan
makna data dalam bentuk deskriptif. Selain data kualitatif yang
diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan konversi dari data
kuantitatiof, kementar ahli yang dilakukan oleh para validator akan
dijadikan bahan masukan untuk memperbaiki produk yang sudah
dibuat.

F. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan pelaksanaan penelitian ini yaitu kelayakan
produk Pengembangan Media Kartu Kuis Harta Karun Melalui Model
Pembelajaran Kooperatif Teams Games Tournament Pada Interaksi
Makhluk Hidup Kelas VII SMP minimal dalam kategori baik dan dinilai
layak ujicoba skala terbatas.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini mengembangkan produk media kartu kuis harta karun
menggunakan modelpembelajaran kooperatif tipe TGT pada materi Interaksi
Makhluk Hidup untuk kelas VII. Hasil penelitian meliputi pengembangan produk,
hasil validasi produk, revisi produk, keterbatasan penelitian dan pembahasaan
yang diuraikan pada bab ini.
A. Hasil Penelitian
1. Data Hasil Analisis Kebutuhan
Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian pengembangan media
pembelajaran IPA materi Interaksi Makhluk Hidup kelas VII adalah
melakukan analisis kebutuhan di 4 sekolah yang ada di Yogyakarta. Analisis
kebutuhan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana guru menggunakan
media pembelajaran, ketersediaan pembelajaran pada materi Interaksi
Makhluk Hidup. Kegiatan analisis kebutuhan dilakukan pada bulan
September 2019 menggunakan metode wawancara pada guru IPA kelas VII di
4 sekolah yang sudah ditetapkan yakni SMP Negeri 01 Depok, SMP Negeri
06 Yogyakarta, SMP Pangudi Luhur 1 Yogyakarta dan SMP Stella Duce 2
Yogyakarta.
Daftar pertanyaan wawancara dapat dilihat pada tabel 3.2, yang terdiri
dari butir-butir pertanyaan. Kisi-kisi yang ditentukan oleh peneliti untuk
menggali informasi terkait analisis kebutuhan yaitu: a) berkaitan dengan
motivasi dan hasil belajar peserta didik, b) model dan metode pembelajaran
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IPA, c) media pembelajaran IPA, d) materi terkait Interaksi Makhluk Hidup,
e) kesulitan yang dialami guru dan peserta didik f) penelitian yang sudah ada
g) media kartu kuis harta karun.
Hasil rangkuman wawancara analisis kebutuhan dari empat sekolah
dapat dilihat pada lampiran 7. Berikut disajikan tabel hasil analisis kebutuhan
secara menyeluruh berdasarkan kisi-kisi yang telah ditentukan oleh peneliti.

Tabel 4.1 Hasil Analisis Kebutuhan
Kisi-Kisi

Nomor
Hasil Keseluruhan
Butir
Pertanyaan
Wawancara
Berdasarkan hasil wawancara 4 guru IPA
Informasi
1, 2, 3
VII di SMP yang Yogyakarta diperoleh
Berkaitan
informasi sebagai berikut:
Dengan
Motivasi dan
 KKM yang ditetapkan oleh sekolah
Hasil Belajar
yaitu 75 - 80. Pencapai nilai KKM
Peserta Didik
Ujian Tengah Semester (UTS) dan
Ujian Akhir Semester (UAS) pada
mata pelajaran IPA kelas VII
sebanyak 7 kelas paralel hanya
mencapai kisaran 30-45%. Setiap
kelas berisi 30-40 peserta didik.
 Pencapaian UTS dan UAS cukup
rendah karena beberapa faktor salah
satunya mata pelajararan IPA ada
mata pelajaran yang sulit bagi peserta
didik dan motivasi belajar pada kelas
VII sangat rendah 40% peserta didik
yang aktif dikelas sedangkan untuk
60% peserta didik kurang aktif dan
kurang termotivasi pada saat proses
pembelajaran berlangsung.
Model dan
4, 5, 6
 Secara umum sebagian besar dari 4
Metode
sekolah tersebut sudah menggunakan
Pembelajaran
model maupun metode pembelajaran
IPA
yang sesuai RPP yang dibuat.
 Proses pembelajaran yang digunakan
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Media
Pembelajaran
IPA

7,8,12,13





Materi
Terkait
Interaksi
Makhluk
Hidup

14, 15, 19







Kesulitan
Yang Dialami
Guru dan

9, 10, 11,
16, 17, 18



oleh guru yakni menggunakan metode
pembelajaran Cooperative Learning
dan Project Based Learning. Tidak
jarang guru mengajak peserta didik
keluar kelas mengamati langsung
objek nyata seperti hewan maupun
tumbuhan
disekitar
lingkungan
sekolah.
Media sangat penting dalam kegiatan
belajar mengajar. Media konvensional
membuat peserta didik lebih mudah
menerima materi pelajaran karena
peserta didik dilibatkan langsung dan
dapat melihat wujudnya secara
langsung,
sehingga
terjadi
keseimbangan antar teori yang
diterima dengan kenyataan.
Sebagian besar guru yang mengajar di
sekolah
yang
diwawancarai
menggunakan media pembelajaran
berupa video maupun gambar yang
ditampilkan dalam bentu power point.
Ketika video maupun gambar
ditampilkan peserta didik diminta
untuk mengamati dan menganalisis
sesuai instruksi dari guru tersebut.
peserta didik juga diberikan LKPD
untuk mereka kerjakan terkait video
maupun gambar tersebut.
Pada materi interaksi mahkluk hidup,
guru biasanya menggunakan media
pembelajaran berupa video, gambar
dan objek hewan maupun tumbuhan
langsung
disekitar
lingkungan
sekolah.
Namun motivasi belajar mereka
rendah meskipun menurut guru materi
ini mudah dipahami dan berkaitan
dengan kehidupan sehari-hari.
Hasil Ulangan Harian materi Interaksi
Makhluk Hidup yang mencapai KKM
berkisar 60-70% pada masing-masing
kelas
Kesulitan yang dialami guru ketika
mengajar khususnya materi interaksi
makhluk hidup yaitu kurangnya
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Peserta
Didik.

Penelitian
Yang Sudah
Ada

20

Media Kartu
Kuis Harta
Karun

21, 22, 23,
24

motivasi belajar peserta didik karena
guru sering menggunakan metode
pembelajaran
diskusi
kelompok
maupun pengerjaan LKPD sehingga
peserta didik mudah bosan dan tidak
bersemangat.
 Mata pelajaran IPA juga seringkali
dicap oleh peserta didik sebagai mata
pelajaran yang sulit dipahami
sehingga mereka sudah mempunyai
pikiran takut pada mata pelajaran
tersebut. Peserta didik kebanyakan
sulit diatur dan sibuk sendiri seperti
mengobrol dan bermain ketika
pembelajaran berlangsung.
Penelitian yang sudah ada di sekolah
tersebut sudah banyak seperti virtual lab,
pop up, modul dan masih banyak akan
tetapi untuk materi interaksi makhluk
hidup belum ada disemua sekolah
tersebut.
 Guru menyebutkan bahwa media
kartu kuis belum pernah ada
sebelumnya di sekolah tersebut. Guru
sangat mendukung ide media yang
diusulkan oleh peneliti. Media ini
diharapkan dapat membantu ketika
mengajar materi interaksi makhluk
hidup.
 Media yang selama ini digunakan
dalam
pembelajaran
interaksi
mahkluk hidup kurang memotivasi
dan kurang efektif bagi peserta didik.
 Peserta didik lebih termotivasi jika
media yang digunakan memiliki segi
tampilan dan penggunaan yang
menarik.

Berdasarkan hasil wawancara analisis kebutuhan yang sudah
dilakukan di 4 sekolah yakni 2 sekolah SMP Negeri dan 2 sekolah SMP
Swasta

menunjukan

bahwa

perlu

adanya

pengembangan

media

pembelajaran pada materi Interaksi Makhluk Hidup. Media diharapkan
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dikemas secara menarik sehingga dapat digunakan oleh guru dan peserta
didik dengan mudah.
Guru di 4 sekolah tersebut sangat antusias dan mendukung dalam
menerima ide pengembangan terkait media kartu kuis harta karun
menggunakan pembelajara kooperatif tipe TGT tersebut. Berdasarkan
pernyataan yang diberikan oleh para guru bahwa selama ini belum ada
media serupa di sekolah. Guru juga berpendapat bahwa pembelajaran akan
lebih menarik dan materi akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik
apabila media tersebut dapat dikembangkan maupun diaplikasikan di
sekolah.

2. Deskripsi Desain Dan Produk Awal Media Kartu Kuis Harta Karun
Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan beberapa langkah dalam
mengembangkan produk berupa media pembelajaran kartu kuis harta
karun. Langkah awal yang dilakukan peneliti yaitu menentukan materi
IPA kelas VII, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Selanjutnya setelah
kompetendi dasar ditentukan, peneliti menyusun indikator dan tujuan
pembelajran yang akan dicapai oleh peserta didik dalam proses
pembelajaran.

Langkah

selanjutnya

peneliti

membuat

perangkat

pembelajaran berupa Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) berdasarkan pada KD. Selanjutnya peneliti merancang desain media
media kartu kuis harta karun Materi Interaksi Makhluk hidup kelas VII
dengan menggunakan aplikasi komputer. Desain tersebut digunakan
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sebagai landasan dalam membuat produk awal media kartu kuis harta
karun.

a. Perangkat Pembelajaran
Perangkat pembelajaran yang digunaan yaitu meliputi silabus, RPP,
soal-soal. Adapun penjelasan lengkapnya sebagai berikut:
1) Silabus
Silabus merupakan perangkat rencana dan pengaturan yang
berisi tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan
penilaian hasil belajar. Isi dalam silabus merupakan penjabaran
sebelum menyususn RPP. Komponen dalam silabus adalah (a)
Satuan Pendidikan, (b) Mata Pelajaran, (c) Kelas/Program, (d)
Semester, (e) Kompetensi Inti, (f) Kompetensi Dasar, (g) Alokasi
Waktu, (h) Materi Pokok, (i) Indikator, (j) Kegiatan Pembelajaran,
(k) Sumber/Bahan/Alat, (l) penilaian. Silabus pada materi ini
dirancang untuk 3 pertemuan untuk KBM dan 1 pertemuan untuk
ulangan harian. Alokasi waktu setiap kali pertemuan 2 x 40 menit
sesuai dengan silabus yang digunakan dapat dilihat pada lampiran
1.
2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
RPP merupakan rencana pembelajaran yang mengatur semua
prosedur atau langkah-langkah pada saat proses pembelajaran.
untuk mencapai komptensi dasar dan indikator yang dibagi
menjadi 3 pertemuan KBM dan 1 pertemuan ulangan harian yang
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telah ditetapkan dalam standar isi dan silabus. RPP disiapkan guru
sebelum kegiatan belajar mengajar di kelas. RPP pada materi ini
menggunakan kurikulum 2013. Komponen dalam Rencana
Pelaksanaa Pembelajaran (RPP) yaitu: (a) Satuan Pendidikan, (b)
Mata Pelajaran, (c) Kelas/Semester, (d) Materi Pokok, (e) Alokasi
Waktu, (f) Kompetensi Inti, (g) Kompetensi Dasar, (h) Indikator,
(i)Tujuan Pembelajaran, (j) Pendekatan, Model, dan Metode
Pembelajaran, (k) Media Pembelajaran, (l) Sumber Belajar, (m)
Langkah-Langkah Pembelajaran, dan (n) Penilaian Peserta Didik.
Hal tersebut sesuai dengan RPP yang digunakan, dapat dilihat pada
lampiran 2.
RPP pada materi ini dirancang untuk 3 kali pertemuan KBM
dan 1 kali pertemuan ulangan harian dengan alokasi wakti 2x40
menit untuk setiap kali pertemuan. Model pembelajaran yang
digunakan pada materi ini yakni model kooperatif tipe TGT.

b. Kartu Kuis Harta Karun
Media pembelajaran kartu kuis harta karun untuk peserta didik
kelas VII yang dikembangkan dalam penelitian ini digunakan pada
pertemuan 3. Media dikembangkan dengan mengacu kompetensi dasar
dan indikator yang telah disusun. Pengembangan media kartu kuis
harta karun dibuat semenarik mungkin.
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Desain kartu kuis harta karun secara umum yaitu kumpulan
permainan yang dikemas dalam kotak peti harta karun. Peti harta karun
tersebut berukuran 30x21x21 cm yang dibuat menarik. Pembuatan peti
harta karun ini dikerjakan secara manual menggunakan karton yellow
board 30A dalam pembuatan kerangka, di bagian lapisan luar peti
harta karun dibalut dengan kertas jasmine berwana coklat tua. Pada
bagian tutup peti harta karun ditulis judul yang menarik seperti Game
apa yang ada di dalam dan nama dari media tersebut. Nama yang
digunakan pada peti harta karun tersebut yakni media kartu kuis harta
karun. Berikut tampilan gambar desain dan prosuk awal peti harta
karun.

Gambar 4.1 Peti Harta Karun Bagian Depan

a

b
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Gambar 4.2 (a) Peti Harta Karun Bagian Samping dan (b) Peti
Bagian Belakang

Peti harta karun yang digunakan yakni 4 peti yang di dalamnya
terdapat Game yang dilengkapi petunjuk penggunaan.

Berikut

penjelasan 4 Gameyang ada di dalam peti harta karun.

Gambar 4.3 Petunjuk Permainan
1) GamePuzzle
Gamepuzzle dimainkan seperti Gamepuzzle pada umumnya
akan tetapi Game ini dipadukan dengan edukasi atau pembelajaran
guna membantu peserta didik dalam memahami materi interaksi
makhluk hidup. Gamepuzzle ini didesain menggunakan aplikasi
komputer yaitu Corel Draw X7 guna memudahkan peneliti dalam
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pembuatan kepingan puzzle. Puzzle ini berukuran A4 atau 21 x
29,7, sedangkan untuk bahan yang digunakan untuk pembuatan
kepingan puzzle menggunakan kardus yang dilapisi oleh kertas
Ivory 310. hal tersebut bertujuan agar kepinganpuzzle menjadi
lebih kokoh sehingga ketika dimainkan tidak akan mudah rusak.
Gambar yang dijadikan rangkaian puzzle berupa ekosistem yang
ada di laut, dikarenakan ekosistem berkaitan tentang materi
interaksi makhluk hidup dimana biota laut berinteraksi dengan
likunganya. Game ini terdapat sebuah soal yang diberi nama oleh
peneliti yakni kartu soal. Kartu soal tersebut saling berkaitan
dengan gambar rangkaian puzzledan materi interaksi makhluk
hidup sehingga memudahkan peserta didikdapat mengidentifikasi
gambar ekosistem laut dan menjawab semua pertanyaan tersebut.
Berikut tampilan gambar desain dan produk awal Gamepuzzle.

Gambar 4.4 Puzlle dan Kartu Soal
2) Game Teka-Teki Silang
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Game teka-teki silang dimainkan seperti Game teka-teki
silang pada umumnya.

Permainan terdiri dari 1 lembar TTS

dengan ukuran A3 atau 29,7 x 42,0 cm. Permainan ini dipadukan
dengan pembelajaran guna membantu peserta didik memahami
materi yang disampaikan guru. Game teka-teki silang ini didesain
menggunakan

aplikasi

komputer

Corel

Draw

X7

guna

memudahkan peneliti mendesain pembuatan backgrounddalam
pembuatan teka-teki silang. Lembar teka-teki silang menggunakan
kertas Ivory 310 sedangkan untuk isian huruf menggunakan kertas
ivory 310 namun dilapisi dengan kardus agar kokoh dan tidak
mudah rusak. Background yang digunakan yaitu gambar animasi
hutan guna menarik perhatian maupun motivasi peserta didik.
Game teka-teki silang ini menggunakan perekat kain (Velcro).
Sama halnya dengan

GamepuzzleGame teka-teki silang juga

terdapat kartu soal yang dibagi menjadi kelompok yaitu kartu soal
menurun dan kartu soal mendatar. Berikut tampilan gambar desain
dan produk awal Game teka-teki silang.
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Gambar 4.5 Lembar Teka-Teki Silang

Gambar 4.6 Anak Huruf (Isian Teka-teki Silang)
3) Game Soal Dadu
Game soal dadu memiliki konsep yang hampir sama dengan
Game ular tangga. Game soal dadu ini menggunakan dadu yang
dilempar untuk mendapatkan kartu soal yang sesuai angka dadu
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tersebut. Pembuatan dadu pada game ini didesain secara manual
tanpa bantuan komputer maupun mesin. Peneliti menggunakan
karton tebal (board) dengan ketebalan 4,3 mm dan menggunakan
cat warna kuning dan biru tua. Game ini dipadukan dengan
pembelajaran untuk mempermudah peserta didik memahami materi
yang disampikan guru. Berikut tampilan gambar desain dan produk
awal Game soal dadu. Pada pembuatan kartu soal menggunakan
bantuan aplikasi komputer Corel Draw X7 dan menggunakan
kertas Ivory 310.

Gambar 4.7 Dadu dan Kartu
4) Game Menjodohkan dan Mengurutkan Gambar
Game menjodohkan dan mengurutkan gambar memiliki
konsep yang sama dengan Game menjodohkan dan mengurutkan
pada umumnya, tetapi Game ini memiliki unsur pembelajaran guna
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memudahkan peserta didik memahami materi yang disampaikan
guru. Game menjodohkan dan mengurutkan gambar masingmasing menggunakan kertas Ivory 310 berukuran A3 atau 29,7 x
42,0 cm. Game menjodohkan dan mengurutkan gambar ini
didesain menggunakan aplikasi komputer yaitu Corel Draw X. Hal
tersebut memudahkan peneliti mendesain tata letak maupun
backgrounddalam Game tersebut. Backgroundyang digunakan
yaitu gambar hutan animasi guna menarik perhatian maupun
motivasi peserta didik. Game menjodohkan dan mengurutkan
gambar mengguanakan perekat kain (Velcro) yang berfungsi
sebagai perekat agar saling menempel satu sama lain. Sama halnya
dengan Gamepuzzle, teka-teki silang dan Game soal dadu. Game
ini juga terdapat kartu soal yang ditempatkan di dalam peti harta
karun. Berikut tampilan gambar desain dan produk awal Game
menjodohkan dan mengurutkan gambar.

Gambar 4. 8 Game Mengurutkan Jaring-Jaring Makanan
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Gambar 4.9 Game Menjodohkan Simbiosis

Gambar 4.10 Katu Soal Game Mengurutkan dan Menjodohkan
c. Buku Pembahasan Game
Desain buku pembahasan Game secara umum berupa buku
kumpulan pembahasan dan kunci jawaban dari Game yang dimainkan.
Buku ini berukuran A4 atau 21x29,7 cm yang dibuat penuh warna
menarik. Pembuatan buku ini menggunakan Microsoft Word dan
Corel Draw X7. Buku ini dilengkapi materi, gambar, kunci jawaban
dan daftar pustaka. Buku ini tidak dijilid, melainkan disatukan
menggunakan ring buku. Setiap halaman buku didesain dengan
menambahkan background animasi hutan agar terlihat lebih menarik
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dan dicetak di percetakan. Buku ini dibagikan kelompok ketika sudah
menyelesaikan semua Game kartu kuis harta karun. Buku ini
bertujuan untuk meninjau kembali pemahaman peserta didik terkait
Game yang sudah diselesaikan dan materi yang sudah sampaikan.
Berikut dijelaskan komponen utama yang ada di dalam buku
pembahasan Game.
1) Sampul Buku
Bahan kertas untuk sampul buku menggunakan kertas Ivory
310 agar isi tidak mudah rusak jika digunakan terus-menerus.
Gambar sampul buku mewakili Gamedan materi yang dipelajari
yaitu sebuah gambar animasi ekosistem hutan yang dilengkapi
berbagai hewan di dalamnya. Warna yang dipilih untuk sampul
buku cenderung warna hijau dan cokelat. Warna dan gambar
tersebut dipilih untuk mewakili maksud dari materi yaitu tentang
interaksi mahkluk hidup dengan lingkunganya atau bisa disebut
ekosistem. Halaman depan sampul dilengkapi dengan judul materi,
nama penyusun, universitas, serta nama dosen pembimbing. Judul
utama buku ditulis semenarik mungkin dengan judul “pembahasan
dan kunci jawaban”, kemudian dilengkapi dengan keterangan sub
judul berupa materi yang akan dibahas yaitu “interaksi makhluk
hidup” yang diletakan di bagian bawah.
Halaman belakang buku dilengkapi dengan foto dan biografi
peneliti. Peneliti juga tidak lupa memberikan deskripsi singkat
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mengenai media pembelajaran kartu kuis hata karun sebagai
ucapan terima kasih sudah menggunakan media yang dibuat oleh
peneliti. Berikut ditampilkan gambar halaman depan dan belakang
sampul,

Gambar 4.11 Sampul Depan dan Belakang Buku
2) Isi Buku
Sub materi yang ada di dalam buku tersebut antar lain
pengertian lingkungan, pengertian ekosistem beserta contohnya,
interaksi makhluk hidup, rantai makanan, jaring-jaring makanan,
piramida

makanan,

macam-macam

simbiosis,

serta

peran

organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan.
Jenis kertas yang digunakan untuk pembuatan isi buku ini
yaitu menggunakan kertas Ivory 310. Buku ini dilengkapi gambar,
kunci jawaban serta daftar pustaka guna memudahkan peserta didik
memahami materi dan mencari sumber belajar yang dapat diakses
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berdasarkan link pada daftar pustaka. Berikut tampilan isi beberapa
gambar desain produk awal halaman materi.

Gambar 4.12 Contoh Isi Buku Pembahasan
3. Hasil Validasi Dan Revisi Produk
a. Data Validasi Para Ahli Materi dan Media Pembelajaran
Produk yang telah dibuat dan dikembangkan oleh peneliti yaitu
media pembelajaran kartu kuis harta karun yang dilengkapi dengan
buku berisi rangkuman materi beserta gambar dan Game serta kunci
jawaban. Kegiatan validasi ini bertujuan untuk mendeskripsikan,
menilai kualitas dan kelayakan produk yang dikembangkan oleh
peneliti. Data hasil validasi dapat dilihat pada lampiran 8 yang dapat
dikategorikan sebagai berikut:
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Tabel 4.2 Kategori Skor Skala Empat
Rentang Skor
𝑋>𝑋𝑖+ 1,80×𝑠𝑏𝑖
𝑋𝑖−0,60×𝑠𝑏𝑖<𝑋≤ 𝑋𝑖+1,80×𝑠𝑏𝑖
𝑋𝑖− 1,80×𝑠𝑏𝑖<𝑋≤𝑋𝑖+0,60×𝑠𝑏𝑖
𝑋 ≤ 𝑋𝑖− 1,80×𝑠𝑏𝑖

Rerata Skor
𝑋
𝑋
𝑋
𝑋

Kategori
Sangat Baik (SB)
Baik (B)
Cukup (C)
Kurang Baik (KB)

1) Hasil Validasi Dosen K
Hasil validasi ahli media dosen k menunjukkan bahwa media
pembelajaran kartu kuis harta karun pada materi interaksi makhluk
hidup sangat baik dengan perolehan skor rata-rata adalah 3,53.
Berdasarkan hasil tersebut dosen k menyimpulkan bahwa media
kartu kuis harta karun ini layak digunakan dengan revisi sesuai
saran. Untuk merevisi dan memperbaiki, dosen K memberikan
saran sebegai berikut:
a) kartu soal di semua media peti harta karun disarankan
menggunakan warna yang kontras agar menarik perhatian
peserta didik
b) memperbaiki petunjuk pada Gamepuzzle agar peserta didik
paham gambar apa yang ada di kepingan-kepingan puzzle
tersebut.
c) menambahkan soal pada Game menjodohkan dan mengurutkan
gambar.
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Gambar 4.13 Warna Kartu Soal Kurang Kontras

Gambar 4.14 Harus Ditambahkan Soal Pada Salah Satu Game
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2) Hasil Validasi Ahli Media
Hasil validasi kelayakan materi yakni media pembelajaran
kartu kuis harta karun materi interaksi makhluk hidup tergolong
dalam kategori baik. Penggolongan tersebut berdasarkan hasil
perolehan rata-rata validasi yang didapat adalah sebesar 3,4. Dosen
S menyimpulkan bahwa media tersebut sudah layak digunakan
dengan revisi sesuai saran. Dosen S menjelaskan bahwa media
kartu kuis harta karun sangat cocok diaplikasikan pada
pembelajaran dan media ini sangat menarik untuk jenjang SMP.
Perbaikan yang diusulkan oleh dosen tersebut yaitu:
a) perbaikan editing gambar pada buku pembahasan dan kesuaian
gambar dengan penjelasannya
b) penulisan disarankan mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang
baik dan benar
c) menambahkan daftar pustaka pada buku pembahasan dan kunci
jawaban.

Gambar 4.15 Editing Gambar Kurang Sesuai
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3) Hasil Validasi Ahli Materi
Hasil validasi guru S pada media pembelajaran kartu kuis harta
karun materi interaksi makhluk hidup untuk SMP kelas VII.
Memperoleh skor untuk media rata-rata sebesar 3,8, Sedangkan
untuk materi mendapat skor rata-rata sebesar 3,8. Berdasarkan
hasil tersebut Keduanya dikategorikan sangat baik. Guru S
menyimpulkan media layak digunakan tanpa revisi. Guru S
menjelaskan media kartu kuis harta karun ini dapat memotivasi
peserta didik pada saat proses pembelajaran.

4) Hasil validasi Guru H
Hasil validasi guru H pada media pembelajaran kartu kuis
harta karun pada materi interaksi makhluk hidup untuk SMP kelas
VII. Memperoleh skor untuk media rata-rata sebesar 3,8,
sedangkan untuk materi guru H memberikan skor rata-rata sebesar
3,8. Berdasarkan hasil tersebut keduanya diketegorikan sangat
baik. Guru H menyimpulkan bahwa media layak digunakan dengan
revisi sesuai saran.
Guru H menjelaskan bahwa media kartu kuis harta karun ini
cocok digunakan pada saat proses pembelajaran berlangsung bagi
peserta didik kelas.

Guru H juga memberikan catatan yang

diharapkan dapat membuat produk menjadi lebih baik lagi yakni:
a) pertanyaan diskusi Game dadu disarankan dikembangkan ke
arah kontekstual dalam kehidupan nyata
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b) diberikan petunjuk tata letak peti harta karun dan bagaimana
pengaplikasianya.

Gambar 4.16 Contoh Soal yang Harus Dikembangkan
Berdasarkan data tersebut, perolehan keseluruhan hasil validasi oleh
guru IPA SMP kelas VII mendapat rata-rata skor 3,6 sehingga dapat
disimpulkan bahwa produk media pembelajaran kartu kuis harta karun
pada materi interaksi makhluk hidup kelas VII SMP termasuk pada kriteria
“sangat baik” dengan perolehan skor yang dipaparkan secara terperinci
sebagai berikut:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
66

Tabel 4.3 Hasil Validasi
No

Validator

Dosen k
Dosen S
Guru IPA S
Guru IPA H
Jumlah skor
Rerata= Σ skor / Σ
validator
Rerata = Σ skor / Σ
Lembar Validasi
1
2
3
4

Media
3,53
3,8
3,8
11,13
3,71

Hasil validasi
Materi
Kriteria
Sangat Baik
3,4
Baik
3,8
Sangat Baik
3,8
Sangat Baik
11
3,6
Sangat Baik
3,6

Sangat baik
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4. Revisi Produk Akhir
Revisi produk akhir yang dilalukan sesuai dengan masukan dan saran dari para validator, oleh karena itu peneliti
menampilkan apa saja yang direvisi sebagai berikut:
Tabel 4.4 Produk Awal dan Produk Akhir
No
1

Komentar

Revisi

Produk awal
Aspek Tampilan
Kartu soal di semua Peneliti memilih warna
media peti harta karun biru cerah agar menarik
disarankan
meng- perhatian peserta didik.
gunakan warna yang
kontras agar menarik
perhatian peserta didik

Hasil revisi
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2

Menambahkan
keterangan kelas dan
semester serta dosen
pembimbing

Peneliti
memberikan
keterangan
kelas,
semester
dan
dosen
pembimbing pada cover
buku pembasan bagian
depan.

3

Tampilan
cover
belakang
agar
ditambahkan biografi
penulis agar lebih
menarik.

Peneliti mencantumkan
biografi penulis pada
bagian cover belakang
dan ucapan terimakasih
pada pembaca agar lebih
menarik.

Aspek konten/isi
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4

Menambahkan
soal
pada
Game
menjodohkan
dan
mengurutkan gambar.

Peneliti
manambahkan
soal
pada
game
menjodohkan
dan
mengurutkan gambar.

5

Memperbaiki petunjuk
pada Gamepuzzle agar
peserta didik paham
gambar apa yang ada
di kepingan-kepingan
puzzle tersebut

Peneliti
memperbaiki
petunjuk
pada
game
puzzle agar peserta didik
lebih
paham
dalam
menyelesaikan permainan
tersebut.
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6

Perbaikan
pada
kesuaian
gambar
dengan penjelasannya
dikarenakan gambar
dan
penjelasnya
kurang tepat.

Peneliti memilih gambar
ikan hiu dan remora
sebagai contoh untuk
simbiosis komensalisme.

7

Pertanyaan
diskusi Peneliti
menambahkan
Game dadu disarankan soal pada game dadu.
dikembangkan
lagi
tidak hanya satu soal
saja.
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8

Menambahkan kunci Peneliti
menambahkan
jawaban pada buku kunci jawaban pada game
pembahasan.
puzzle, soal dadu, tekateki silang, mengurutkan
dan
menjodohkan
gambar.

9

Menambahkan daftar
pustaka pada buku
pembahasan
agar
berguna untuk peserta
didik
mencari
referensi bacaan.

Peneliti
menambahkan
daftar pustaka pada buku
pembahasan
yang
sebelumnya
tidak
dicantumkan.
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10

Menambahkan
bagaimana mekanisme
permainan
yang
dilakukan.

Peneliti
memberikan
gambar mekanisme alur
pengerjakan media kartu
kuis harta karun yang
semul
anya
tidak
dicantumkan.
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5. Kajian Produk Akhir
Pada penelitian ini, dilakukan revisi produk berdasarkan komentar dan
saran 2 pakar media pembelajaran dan 2 guru IPA kelas VII Terdapat
beberapa perubahan media kartu kuis harta karun yang telah dibuat
berdasarkan komentar dan saran validator. Perubahan tersebut terdapat
pada aspek isi, aspek penyajian dan aspek tampilan.
Pada aspek isi peneliti melakukan perbaikan yakni menambahkan soal
dengan tujuan memunculkan kreteria soal HOTS pada Game menjodohkan
dan mengurutkan gambar. Selain itu, peneliti juga menambahan petunjuk
Gamepuzzle agar peserta didik memperoleh informasi awal yakni mereka
diminta

menyusun kepingan

gambar ekosistem laut, selanjutnya

penambahan daftar pustaka pada buku pembahasan dan kunci jawaban.
Pada aspek tampilan peneliti melakukan perbaikan berupa perubahan
warna kartu soal lebih yang cerah agar menarik perhatian peserta didik.
Selain itu peneliti juga melakukan perbaikan pada editing gambar yang
tidak sesuai dengan materi yang disampaikan dan menambahkan kunci
jawaban Game yang telah dilakukan, sedangkan pada aspek penyajian
peneliti malakukan perbaikan sesuai saran dari validator yakni melakukan
perbaikan pada penulis buku dan menambahkan petunjuk penggunaan
media kartu kuis harta karun bagi guru.
Perubahan pada ketiga aspek tersebut didasarkan pada komentar dan
saran validator akan tetapi tidak semua komentar tentang produk dirubah
oleh peneliti dikarenakan pendapat validator yang berbeda-beda. Saran
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yang diberikan masih dipih oleh peneliti karena faktor biaya dan waktu
untuk memperbaiki produk terbatas.

B. Pembahasan
Kurikulum 2013 menekankan konsep pembelajaran dimana guru hanya
sebagai fasilitator yang berperan sebagai pendamping pada saat proses
pembelajaran berlangsung. Proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila
tujuan pembelajaran yang dibuat tercapai dengan baik. Adapun beberapa
faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran yaitu guru
sebagai

fasilitator

atau

pembimbing

dan

merancang

administrasi

pembelajaran, model, metode dan media pembelajaran.
Berkaitan dengan uraian di atas, media pembelajaran adalah salah satu
faktor penting yang diyakini dapat membantu proses pembelajaran yang
diharapkan oleh kurikulum 2013. Media pembelajaran merupakan alat bantu
dalam proses pembelajaran berlangsung di kelas untuk menjelaskan makna
atau pesan yang diinginkan sehingga tercapailah tujuan pembelajaran dengan
baik dan lancar. Di sisi lain, hal tersebut didukung dengan pernyataan oleh
para guru IPA SMP yang telah diwawancarai menyatakan bahwa selama guru
mengajar kelas VII di sekolah tersebut di dalam proses pembelajaran pada
materi interaksi makhluk hidup belum ada media pembelajaran yang menarik
dan melibatkan peserta didik secara langsung. Media yang sering digunakan
guru berupa video dan gambar karena menurut guru, membuat media
pembelajaran yang menarik dan melibatkan peserta didik secara langsung
tidak mudah dan akan memakan waktu cukup lama, oleh karena itu para guru
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memilih membuat media yang mudah seperti menampilkan video atau
gambar.
Para guru mengakui pentingnya media konvensional yang melibatkan
peserta didik dalam pembelajaran masa kini. Guru sebagian besar sangat
mendukung ide produk yang peneliti kembangkan dan tidak sedikit juga guru
meminta agar produk yang peneliti kembangkan dapat diberikan oleh sekolah
tersebut. Guru sangat tertarik pada media yang peneliti kembangkan karena
guru berpendapat bahwa media tersebut jika diaplikasikan di kelas akan
membantu peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan guru.
Dalam

proses

pembelajaran

yang

menjadi

permasalahan

ketika

menyampaikan materi interaksi makhluk hidup antara lain: kurangnya
motivasi belajar peserta didik dikarenakan guru seringkali menggunakan
motede belajar dan media yang kurang menarik.
Berdasarkan uraian di atas media kartu kuis menjadi salah satu media
pembelajaran yang sesuai untuk pembelajaran materi interaksi makhluk
hidup. Sedangkan untuk menarik perhatian dan meningkatkan motivasi
belajar peserta didik makamedia kartu kuis harta karun dikemas pada 4 Peti
harta karun yang masing-masing berisi Game yaitu:
Teka-Teki

Silang,

Game

Menjodohkan

dan

GamePuzzle, Game

Mengurutkan

Gambar,

selanjutnya Game Soal Dadu. Isi terkait Game dan kartu soal yang ada
didalam peti harta karun mengikuti jumlah kelompok yang dibentuk oleh
guru. Peti harta karun dapat dimainkan dengan cara berkerjasama, oleh karena
itu peserta didik diminta untuk membuat 8 kelompok dan dilanjutkan dengan
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menempatkan 2 kelompok untuk masing-masing peti harta karun. Setiap
kelompok wajib menyelesaikan semua peti harta karun dengan rotasi searah
jarum jam. Alokasi waktu dalam Game ini ditentukan oleh guru dan
disepakati oleh peserta didik.
Pendidikan yang ada sekang ini guru dituntut untuk membuat media yang
kreatif dan inovatif di era sekarang ini, oleh karena itu dengan menggunakan
media kartu kuis harta karun ini melalui model pembelajaran kooperatif tipe
TGT dapat memunculkan karakter yang kretif dan inovatif. Karakter kretif
yang muncul pada penggunaan media ini yaitu: (1) imajinasi kotemplasi
dalam mengerjakan game puzzle, (2) tantangan karena media ini berisikan 4
game yang belum diketahui oleh peserta didik sehingga merasa tertantang
untuk cepet menyelesaikan game selanjutnya, (3) cepat berdaptasi
dikarenakan game ini dikerjakan secara berkelompok atau menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan kemampuan yang berbeda
masing peserta didik sehingga memungkinkan peserta didik untuk beradaptasi
menemukan ide atau gagasan untuk menyelesaikan semua game tersebut
dalam kelompoknya. Sedangkan karakter inovatif yang mucul pada
penggunaan media ini yaitu: (1) inovasi pendidikan media kartu kuis harta
karun merupakan media baru dan belum pernah ada yang buat sebelumnya
dikarenakan media ini memuat banyak game dan menggabungkan dengan
kartu soal, (2) menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik dengan
adanya game edukatif ini dengan begitu peserta didik termotivasi dalam
pembelajaran, (3) soal-soal yang ada di dalam game memuat dalam kehidupan
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maupun lingkungan sehari-sehari peserta didik sehingga peserta didik akan
berfikir dan menumakan jawaban tersebut.
Dalam penelitian ini media kartu kuis harta karun pada materi interaksi
makhluk hidup digunakan pada pertemuan ke tiga, sesuai dengan RPP yang
sudah dibuat media kartu kuis harta karun digunakan untuk mengingat
kembali pertemuan-pertemuan sebelumnya pada materi Interaksi Makhluk
Hidup. Peneliti memilih model pembelajaran kooperatif tipe TGT untuk
mengaplikasikan media kartu kuis harta karun karena peneliti berangggapan
bahwa keberhasilan belajar seorang individu dipengaruhi juga oleh
lingkungan belajar yang kondusif dan kegiatan pembelajaran yang menarik
seperti diskusi kelompok dan penggunaan media pembelajaran yang menarik.
Dengan adanya metode diskusi memberikan kesempatan bagi peserta didik
untuk berani mengemukakan pendapat dan berani menilai pendapat teman
serta menghargai pendapat orang lain. Guru dikelas hanya sebagai fasilitator
dan pembimbing, agar proses pembelajaran tidak lagi monoton dan terpaku
pada guru melainkan peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran.
Selain itu, dengan adanya tournament akan membentuk pola pikir peserta
didik untuk saling membangun dan saling memberikan kepercayaan dalam
tim. Dengan mendapat kepercayaan maka semua anggota tim akan melakukan
yang

terbaik

untuk

memenangkan

kompetisi

tersebut.

Tournament

memberikan manfaat yang positif di dalam kelas, dimana peserta didik akan
merasa senang dalam bermain, sehingga akan meningkatkan motivasi peserta
didik untuk belajar.
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Pada saat melakukan validasi ke guru IPA dan para ahli, peneliti tidak
mencantumkan lembar angket

untuk menganalisis efektifitas media

pembelajaran kartu kuis harta karun dengan melalui pembelajaran TGT. Hal
tersebut, dikarenakan peneliti hanya melakukan penelitian research and
development (RnD) sampai tahap kelima yaitu revisi produk dan tidak di uji
cobakan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Keterbatasan waktu dan
biaya adalah faktor lain yang dipertimbangkan peneliti untuk tidak
memasukan angket analisis efektifitas media pembelajaran kartu kuis melalui
model pembelajaran TGT.
Media pembelajaran kartu kuis harta karun yang dikembangkan telah
divalidasi oleh dua pakar media pembelajaran dan dua guru IPA kelas VII
SMP. Media pembelajaran yang divalidasi perlu adanya perbaikan yang
dilakukan oleh peneliti. Adapun penjelasan terkait media pembelajaran kartu
kuisharta karun yang telah direvisi antara lain:

a

b

Gambar 4.17 Warna Kartu Soal (a) Produk Awal (b) Produk Setelah Revisi
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A
b
Gambar 4.18 Soal Game Menjodohkan dan Mengurutkan Gambar (a) produk
awal (b) Produk Setelah Revisi
Berdasarkan saran dari dosen K media pembelajaran kartu kuis harta karun
mengalami perbaikan pada warna kartu soal dan jumlah butir soal pada
Gameseperti yang ditampilan pada gambar 4.28 dan 4.29. Produk awal kartu
soal berwarna coklat tua sedangkan setelah diperbaiki warna kartu soal
menjadi biru muda, sesuai saran dari dosen K warna yang cerah dapat
menarik perhatian peserta didik pada saat peoses pembelajaran. Dosen K juga
menyarankan agar menambahkan butir soal pada salah satu Game
menjodohkan dan mengurutkan gambar, hal tersebut dikarenakan agar
memunculkan sifat soal HOTS dari Game tersebut.
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A
b
Gambar 4.19 (a) Petunjuk Game Produk Awal (b) Petunjuk Game Produk
Setelah Revisi
Dosen K juga menyarankan agar menambahkan petunjuk pada
Gamepuzzle. Hal ini dikarenakan pada saat Game dimainkan peserta didik
tidak mempunyai petunjuk gambar seperti apa yang mereka susun dalam
bentuk puzzle tersebut. Perbaikan yang dilakukan oleh peneliti dapat
membantu peserta didik agar tidak mengalami kesulitan dalam memainkan
Game puzlle.

A

b
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Gambar 4.20 Editing Gambar (a) produk awal (b) produk setelah revisi
Berdasarkan saran dari dosen S media pembelajaran kartu kuis harta karun
mengalami perbaikan pada isi buku seperti editing gambar yang kurang
sesuai yang ditampilkan pada gambar 4.31. Produk awal peneliti memilih
gambar anggrek dan pohon mangga sedangkan produk setelah revisi peneliti
memilih gambar ikan hiu dan ikan remora. Hal tersebut dikarenakan dosen S
menyarankan agar memilih gambar yang menunjukan bahwa gambar tersebut
adalah simbiosis komensalisme dan tidak menggunakan campur tangan
manusia. Namun pada gambar produk awal anggrek hanya ditempelkan pada
pohon mangga dengan menggunakan sarabut kelapa. Peneliti melakukan
perbaikan editing gambar dengan memberikan contoh ikan hiu dan ikan
remora. Peneliti berpendapat bahwa gambar tersebut lebih cocok untuk
dijadikan contoh gambar pada simbiosis komensalisme.

Gambar 4.21 Menambahkan Kunci Jawaban Setelah Revisi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
82

Gambar 4.22 Menambahkan Daftar Pustaka Setelah Revisi
Dosen S juga menyarankan agar menambahkan kunci jawaban dan daftar
pustaka pada buku pembahasan. Revisi yang disarankan dapat mempermudah
peserta didik dalam mencari informasi terkait materi intraksi makhluk hidup.
Peserta didik juga akan mengetahui apakah Gameyang mereka mainkan
sesuai dengan kunci jawaban yang tepat, dengan demikian mereka bisa
mengevaluasi kekurangan mereka masing-masing pada saat memainkan
Game tersebut.
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Gambar 4.23 (a) Soal Game Dadu Soal Produk Awal (b) Contoh Soal Setelah
Revisi
Berdasarkan saran dari guru H media pembelajaran kartu kuis harta karun
mengalami perbaikan pada soal diskusi Gamedadu sesuai yang ditampilkan
pada gambar 4.34. Guru H menyarankan agar soal dikembangkan kearah
kontekstual dalam kehidupan nyata. Peneliti juga menambahkan butir soal
setiap nomer pada Game dadu agar dapat menambah pengetahuan peserta
didik meteri interaksi makhluk hidup.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
84

Gambar 4.24 Menambahkah Petunjuk Penggunaan di RPP
Guru H menyarankan agar menambahkan petunjuk atau mekanisme
penggunaan media pembelajaran kartu kuis harta karun. Revisi yang
dilakukan oleh peneliti yaitu menambahkan mekanisme penggunaan
berbentuk skema dan di masukan pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) agar mempermudah guru dalam mengaplikasikan media pada saat
kegiatan belajar mengajar.
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a
b
Gambar 4.25 (a) Sampul Buku Depan Produk Awal (b) Sampul Buku
Depan Setelah Revisi

a
b
Gambar 4.26 (a) Sampul Buku Belakang Produk Awal (b) Sampul
Buku Belakang Setelah Revisi

Perbaikan pada sampul buku pembahasan dilakukan oleh peneliti sendiri
tanpa saran dari para ahli maupun para guru IPA kelas VII. Perbaikan ini
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dilakukan karena menurut peneliti masih ada kekurangan pada sampul depan
seperti memberikan kelas, semester dan dosen pembimbing. Adapun beberapa
tambahan dari dosen pembimbing yaitu memberikan biografi peneliti dan
ucapan terimakasih kepada pembaca.
Berdasarkan komentar dan masukan yang dilakukan oleh dua orang ahli
dan dua guru IPA kelas VII, media kartu kuis harta karun melalui model
pembelajaran kooperatif teams games tournament mendapat perbaikan dari
segi tampilan dan isi materi. Perbaikan dilakukan agar media tersebut dapat
menjadi lebih baik dari desain produk awal dan di gunakan secara efektif serta
mampu mendukung proses belajar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hal
tersebut didukung dengan pernyataan menurut Arsyad (2013),bahwa media
pembelajaran harus dapat membangkitkan motivasi dan minat peserta didik
dan meningkatkan pemahaman serta media pembelajaran harus dapat
menciptakan kondisi dan lingkungan belajar yang menarik agar peserta didik
tidak bosan pada saat kegiatan belajar mengajar.
Penilaianproduk dosen K sebesar 3,53, penilaian materi dosen S sebesar
3,4, penilain produk dan meteri guru S masing-masing mendapatkan sebesar
3,8, dan penilaian produk dan materi guru H masing-masing mendapatkan 3,8.
Hasil dari semua validasi mendapatkan rerata skor 3,6 dengan demikian
kualitas media pembelajaran secara keseluruhan tergolong dalam kategori
sangat baik. Para ahli dan satu guru menyatakan bahwa media kartu kuis harta
karun layak digunakan dengan sedikit revisi sedangkan satu orang guru
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lainnya menyatakan bahwa media kertu kuis harta karun sudah layak
digunakan tanpa revisi.

Kelebihan dan Kekurangan Produk
Adapun kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran kartu kuis
harta karun pada materi Interaksi Makhluk Hidup kelas VII SMP yang dapat
dilihat dari hasil validasi, revisi produk sampai dengan pembuatan produk
akhir. Kelebihan dari media yaitu: sesuai dengan kompetensi dasar, indikator,
tujuan pembelajaran, dan sesuai dengan materi Interaksi Makhluk Hidup.
Media juga mampu mengembangkan karakter yang diharapkan, mampu
menarik peserta

didik,

mengembangkan

keterampilan, meningkatkan

keaktifan. Selain itu media mampu menjadi alat bantu kegiatan belajar
mengajar dan memenuhi aspek 4C (Critical Thinking, Communication,
Collaboration dan Creativity) pada game puzlle,soal dadu, teka-teki silang,
menjodohkan dan mengurutkan gambar, serta kartu soal yang terdapat
disemua peti harta karun. Tampilan dan keamanan media tergolong sangat
baik, Media memiliki ketahan yang sangat baik.
Namun peneliti menemukan kekurangan dalam media ini yaitu pembuatan
media cukup mahal, biaya dalam pembuatan satu peti harta karun beserta
game yang ada didalam sebesar Rp120.000, waktu pembuatan yang lama,
demensi voleme peti yang digunakan cukup besar membuat media tersebut
tidak praktis, dan media ini membutuhkan orang yang ahli dalam
mengoprasikan aplikasi komputer yaitu Corel Draw X7 menjadi tidak mudah
dibuat oleh guru yang umumnya tidak memiliki skill desain grafis.
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Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan Media Kartu Kuis Harta
Karun

Melalui

Model

Pembelajaran

Kooperatif

Teams

Games

Tournament Pada Interaksi Makhluk Hidup Kelas VII memiliki kualitas
sangat baik dan layak diujicobakan.

C. Keterbatasan Hasil Penelitian
Adapun keterbatasan hasil penelitian ini antara lain:
1. Produk media pembelajaran yang dikembangkan hanya relavan dengan
permasalahan di 4 Sekolah tersebut, tetapi belum relevan dengan
sekolah-sekolah yang kondisi peserta didik, guru dan fasilitasnya
berbeda.
2. Produk media pembelajaran yang dikembangkan terbatas 1 bab di
semester genap materi interaksi makhluk hidup kelas VII sehingga
belum cukup membantu permasalahan yang ada.
3. Pemilihan materi bukan berdasarkan masukan dari guru IPA kelas VII,
melainkan pemilihan materi tersebut adalah subjektif peneliti
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, kajian produk akhir dan pembahasan
tentang pengembangan media pembelajaran kartu kuis harta karun Model
Pembelajaran Kooperatif Teams Games Tournament Pada Interaksi Makhluk
Hidup Kelas VII SMP, dapat disimpulkan bahwa:
1. Desain pengembangan media pembelajaran kartu kuis harta karun Model
Pembelajaran Kooperatif Teams Games Tournament Pada Interaksi
Makhluk Hidup Kelas VII SMP melalui beberapa tahap yaitu: (1) Desain
box peti harta karun menggunakan cara manual pada pembuatanya. (2)
sedangkan untuk game puzzle, teka-teki silang, soal dadu, menjodohkan
dan mengurutkan gambar menggunkan aplikasi komputer Corel Draw X7.
(3) kartu kuis dan buku pembahasan didesain menggunakan aplikasi
komputer Corel Draw X7 (4) desain tampilan yang dipilih yaitu nuansa
hutan

dan

berbagai

hewan

dibuat

semenarik

mungkin

dengan

menggunakan aplikasi komputer Corel Draw X7.
2. Nilai rerata skor validasi yang diperoleh berdasarkan penilaian dua ahli
dan dua guru IPA kelas VII antara lain: penilaian dosen K untuk media
sebesar 3,53, penilaian dosen S untuk materi sebesar 3,4, penilaian guru S
untuk media sebesar 3,8 sedangkan untuk materi 3,8, dan penilaian guru
H untuk media sebesar 3,8 sedangkan untuk materi 3,8. Dengan demikian
produk media pembelajaran kartu kuis harta karun Model Pembelajaran
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Kooperatif Teams Games Tournament Pada Interaksi Makhluk Hidup
Kelas VII SMP memiliki layak diuji cobakan terbatas dalam pembelajaran
dengan rerata sebesar 3,6 dengan kategori “Sangat Baik”.
B. Saran
Berdasarkan
pengembangan

media

kesimpulan

yang

pembelajaran kartu

telah
kuis

dipaparkan
harta

karun

tentang
Model

Pembelajaran Kooperatif Teams Games Tournament Pada Interaksi Makhluk
Hidup Kelas VII SMP, maka penulis mengajukan saran yaitu:.
1. Pada saat mengembangkan media pembelajaran tidak hanya berdasarkan
permasalahan di 4 sekolah, dikarenakan belum relavan dengan sekolahsekolah yang kondisi peserta didik, guru dan fasilitasnya berbeda.
2. Pengembangan media pembelajaran kartu kuis harta karun Model
Pembelajaran Kooperatif Teams Games Tournament, tidak hanya
dikembangkan pada materi interaksi makhluk hidup kelas VII saja,
melainkan pada materi IPA yang lain.
3. Disiapkan cara arternatif lainya agar pembuatan media pembelajaran tidak
memakan biaya yang mahal dan waktu yang lama, seperti memikirkan
alternatif bahan media yang mudah dicari dan murah dalam segi harga.
4. Pada saat membuat media pembelajaran harus memandang segi kemudahan

pembuatan, kepraktisan dan volume media yang dibuat.
5. Pemilihan materi seharusnya berdasarkan masukan guru ketika melakukan

analisis kebutuhan di sekolah bukan berdasarkan subjektif peneliti.
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LAMPIRAN 1 SILABUS
Satuan Pendidikan

: SMP N 2 Depok

Kelas/Sem

: VII (tujuh)/Genap

Program Layanan

: Reguler

Mata Pelajaran

: IPA

Kompetensi Inti
KI 1: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya
KI 2: Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
KI 3: Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata
KI 4: Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan
ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan
sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
Kompetensi Dasar

3.7

Menganalisis
interaksi antara
makhluk hidup

INTERAKSI MAHKLUK HIDUP DENGAN LINGKUNGAN
Materi Pokok
Kegiatan Pembelajaran
Indikator
Penilaian
Pembelajaran
Pencapaian
Kompetensi
3.7.1
Teknik
Faktual :
Mengamati:
Peserta
didik
diminta
guru
Menganalisis
tes:
 Pengertian
untuk mengamati gambar konsep
penilaian
lingkungan

Alokasi
waktu
Pertamuan
1(3JP)
:
3x40 menit

Sumber belajar
 Pengamatan
berbagai
interaksi
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dan lingkungan
serta dinamika
populasi akibat
interaksi
tersebut.

Konseptual :
 Hal-hal
yang
temukan
di
dalam
suatu
lingkungan
 Macam-macam
simbiosis
Prosedural :
 Interkasi dalam
ekosistem
membetuk suatu
pola
 Interaksi
mahkluk hidup
dengan mahkluk
hidup yang lain.
Metakognitif :
 Peran organisme
berdasarkan
kemampuan
menyusun
makann.
Pola
interaksi
manusia
mempengaruhi
ekosistem

ekosistem.
Menanya:
Peserta didik membangun
pertanyaan dengan rasa
ingin tahu terhadap materi
Interaksi Makhluk Hidup
dengan Lingkungan.
Mencoba:
Peserta
didik
mendiskusikan,
serta
melakukan
kegiatan
pembelajaran
dengan
menggunakanMedia
Kartu Kuis Harta Karun
Menalar:
Peserta didik menganalisa
terkait
materi
yang
dipelajari
dalam
pengalaman sebelum dan
sesudah yang ditemui
dalam kehidupan seharihari.
Mengomunikasikan:
Peserta
didik
mempresentasikan
laporan hasil diskusi
dalam penggunaan media
kartu kuis harta karun

lingkungan dan
komponenkomponennya.

harian
Esai

3.7.2.
Mengidentifikasi
komponen biotik
dan abiotik

Teknik
non tes:
Penilaian
sesama
teman,
observasi

3.7.3.
Mendeskripsikan
pengertian
interaksi mahkluk
hidup
3.7.4.
menganalisis
perbedaan antara
rantai makanan
dengan jaringjaring makanan.
3.7.5.
menganalisis
ketergantungan
mahluk
hidup
dalam hubungan
timbal
balik
dalam
suatu
ekosistem dalam

pertemuan
2 (2JP) :
2x40 menit
Pertemuan
3(3JP)
:
3x40 menit

mahkluk hidup
di lingkungan
sekolah
 Sri, Y.M. 2006,
Konsep Dasar
IPA. Bandung :
UPI PRESS
 Widodo,
Wahono., Fida
Rachmadiarti.,
dan Siti Nurul
Hidayati, 2017,
Ilmu
Pengetahuan
Alam,
Pusat
Kurikulum Dan
Perbukuan,
Balitbang,
Kementrian
Pendidikan dan
Kebudayaan
Republik
Indonesia
 Sugeng, 2017.
Interaksi
makhluk hidup.
Diakses
dari:
http://journal.sta
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sesuai
pembelajaran
materi Interaksi Makhluk
Hidup
dengan
Lingkungan.
4.7

Menyajikan
hasil
pengamatan
terhadap
interaksi
makhluk hidup
dengan
lingkungan
sekitarnya

pemgamatan
lingkungan.

inkudus.ac.id/

4.7.1
Mempresentasika
n hasil diskusi
kelompok terkait
game kartu kuis
harta karun

Yogyakarta, 2 Januari 2019
Guru Mata Pelajaran

Aldi Eko Kurniawan
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LAMPIRAN 2
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah

: SMP Negeri 2 Depok

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam

Kelas/Semester : VII/Genap
Materi Pokok

: Interaksi mahkluk hidup

Alokasi Waktu

: 4 x Pertemuan (10 JP)

A. Kompetensi Inti
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku (jujur, disiplin, santun, percaya diri,
peduli, dan bertanggung jawab) dalam berinteraksi secara efektif sesuai
dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat
dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya
terkait fenomena dan kejadian tampak mata
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai
dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut
pandang/teori.
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator
KI

Kompetensi Dasar

1. 3.7 Menganalisis interaksi
antara makhluk hidup dan
lingkungannya serta dinamika
populasi akibat interaksi
tersebut.

Indikator
3.7.1. Menganalisis konsep lingkungan dan
komponen-komponennya.
3.7.2. Mengidentifikasi komponen biotik dan
abiotik
3.7.3. Mendeskripsikan pengertian interaksi
mahkluk hidup
3.7.4. menganalisis perbedaan antara rantai
makanan dengan jaring-jaring makanan.
3.7.5. menganalisis ketergantungan mahluk
hidup dalam hubungan timbal balik dalam
suatu

ekosistem

dalam

pemgamatan

lingkungan.
2. 4.7
Menyajikan
hasil 4.7.1 Mempresentasikan hasil diskusi
pengamatan
terhadap kelompok terkait game kartu kuis harta karun
interaksi makhluk hidup
dengan lingkungan sekitarnya

Nilai Sikap (Karakter) yang ditanamkan/ditumbuhkan: Kritis, Kreatif,
Kolaboratif, Komunikatif, Teliti, Jujur.
C. Tujuan Pembelajaran
Pertemuan ke – 1
3.7.1.1 Peserta didik mampu mendeskripsikan konsep lingkungan dan
komponen-komponennya

dengan

benar

setelah

melakukan

pengamatan gambar yang ditampilkan oleh guru.
3.7.1.2 Peserta didik mampu mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik
dengan benar melalui kegiatan pengamatan di lingkungan sekolah.
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4.7.1.1 Peserta didik mampu menyajikan data hasil observasi dengan tepat
melalui kegiatan pengamatan di lingkungan sekolah.
Pertemuan ke – 2
3.7.1.3 Peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian interaksi makhluk
hidup dengan benar, setelah melakukan kajian pustaka dari berbagai
sumber buku dan internet.
3.7.1.4 Peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan antara rantai
makanan dan jaring-jaring makanan dengan tepat melalui analisis
gambar yang ditampilkan guru.
4.7.1.2 Peserta didik mampu menyajikan data dalam bentuk mind mapping
dengan benar melalui analisis gambar dan kajian pustaka dari
berbagai sumber buku dan internet.
Pertemuan ke – 3
3.7.1.5 Peserta didik mampu mendeskripsikan konsep bentuk saling
ketergantungan makhluk hidup dengan benar melalui pengamatan
gambar yang ditampikan guru.
3.7.1.6 Peserta didik mampu mengidentifikasi peran organisme berdasarkan
kemampuan menyusun makanan dengan tepat memalui pengamatan
gambar yang ditampikan guru.
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D. Materi Pembelajaran
1. Materi Reguler
Pertemuan Ke – 1 (3 jam pelajaran)
1. Pengertian Lingkungan (faktual)
Lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu
di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem
yang kompleks, sehingga dapat memengaruhi satu sama lain. Kondisi
yang saling memengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan
dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Selain itu, komponen
lingkungan itu dapat saling memengaruhi dengan kuat. Ada saatnya
kualitas lingkungan berubah menjadi baik dan tidak menutup
kemungkinan untuk berubah menjadi buruk. Perubahan itu dapat
disebabkan oleh makhluk hidup dalam satu lingkungan tersebut.
Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik
dan abiotik.
a.

Komponen biotik, terdiri atas makhluk hidup, seperti manusia,
hewan, tumbuhan, dan jasad renik.

b.

Komponen abiotik, terdiri atas benda-benda tidak hidup di
antaranya air, tanah, udara, dan cahaya.

2. Hal-hal yang Ditemukan dalam Suatu Lingkungan (konseptual)
Di sekolah, kamu menghabiskan waktu dalam ruangan kelas untuk
berinteraksi dengan teman dan guru. Setelah kegiatan sekolah selesai,
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mungkin kamu pergi ke lapangan olahraga, ke toko buku, atau
berjalan menuju tempat bermain. Setiap hari, kamu menuju ke tempat
yang berbeda di sekitarmu. Pernahkah kamu mencatat tempat yang
kamu kunjungi? Apakah kamu juga mempelajari interaksimu dengan
lingkungan yang kamu kunjungi?
Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai
tempat hidupnya. Tahukah kamu, tempat hidup dinamakan habitat .
Dalam suatu habitat, terdapat berbagai jenis makhluk hidup (biotik)
dan makhluk tak hidup (abiotik). Tempat yang kamu kunjungi
merupakan suatu habitat bagi suatu makhluk hidup. Pada tempat
tersebut akan terjadi interaksi antara makhluk hidup dan makhluk tak
hidup.
Pertemuan ke – 2 (2 jam pelajaran)
1. Interaksi dalam Ekosistem Membentuk Suatu Pola (konsep)
Jika kamu mengamati bagian kecil ekosistem seperti pada
kegiatan sebelumnya, atau seluruh ekosistem yang luas seperti lautan,
kamu dapat mengetahui hubungan keterkaitan di antara organisme
yang terdapat dalam ekosistem tersebut. Setiap organisme tersebut
tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang
lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk
suatu pola interaksi antar organiseme 1 dengan yang lain dan
organiseme dengan lingkungannya.
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a. Interaksi antara Makhluk Hidup dengan Makhluk Hidup yang
Lain
Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang
lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan.
Seperti rantai makanan, jarring-jaring makanan, dan piramida
makanan. Selain itu, melalui bentuk hidup bersama, yaitu
simbiosis. Perhatikan Gambar 1 dan 2.

Gambar 1. Piramida Makanan
Sumber: piramida makanan.idfk.bogor.net

Gambar 2. Jaring-jaring Makanan
Sumber: Anneahira.com

Pertemuan ke – 3 (3 jam pelajaran)
b. Macam-macam Simbiosis (konsep)
Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua
individu yang berbeda jenis. Ada tiga (3) macam simbiosis, yaitu
simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis
parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan dua
jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain.
simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi dua jenis
individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak,
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tetapi

pihak lain tidak mendapatkan

kerugian.

Simbiosis

parasitisme merupakan hubungan dua jenis individu yang
memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian
pada pihak yang lain. Perhatikan gambar berikutnya.

(a)
Komensalisme
Sumber:preview.awardspace.com

(b)
Parasitisme
Sumber: m.kidnesia.com

(c)
Mutualisme
Sumber: sukasains.com

Contoh simbiosis mutualisme adalah antara jamur dan akar
pohon pinus. Jamur mendapatkan makanan dari pohon pinus,
sedangkan pohon pinus mendapatkan garam mineral dan air lebih
banyak jika bersimbiosis dengan jamur.
Contoh simbiosis komensalisme adalah antara tanaman
anggrek dengan pohon mangga. Tanaman anggrek mendapatkan
keuntungan berupa tempat hidup, sedangkan pohon mangga tidak
mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari keberadaan
tanaman anggrek tersebut.
Contoh simbiosis parasitisme adalah antara kutu rambut dan
manusia. Kutu rambut memperoleh keuntungan dari manusia

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
103

berupa darah yang diisap sebagai makanannya sedangkan manusia
akan merasakan gatal pada kulit dikepalanya.
c. Peran

Organisme

Berdasarkan

Kemampuan

Menyusun

Makanan (konsep)
Berdasarkan

kemampuan

menyusun

makanan,

peran

organisme dibagi menjadi 2, yaitu autotraf dan heterotraf.
Organisme heterotaf berdasarkan jenis makanannya dibagi lagi
menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivore.

(a) Herbivora
Sumber:id.inter-pix.com

(b) Omnivora
(c) Karnivora
Sumber:id.inter-pix.com Sumber: news.detik.com

d. Rangkuman (konsep)
Lingkungan secara umum diartikan sebagai segala sesuatu di
luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem
yang kompleks sehingga dapat memengaruhi satu sama lain.
Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen
biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri atas
makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad
renik. Komponen abiotik terdiri atas benda-benda mati seperti air,
tanah, udara, cahaya, dan sebagainya. Setiap organisme tidak dapat
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hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme lain dan
lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu
pola interaksi. Pola interaksi ini terjadi antara komponen biotik dan
komponen abiotik serta antara komponen biotik dan biotik.
Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain
dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan
(rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan),
maupun

melalui

bentuk

hidup

bersama,

yaitu

simbiosis.

Berdasarkan cara menyusun makanannya, makhluk hidup dapat
berperan sebagai organisme autotraf dan heterotraf. Berubahnya
tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam
menyebabkan kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu,
akibatnya lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi
lagi sesuai dengan peruntukannya.
E. Metode/Pendekatan Pembelajaran
Pendekatan

:Saintifik

Model

: pertemuan 1 dan 2 mengunakan Discovery Learning, dan
pertemuan 3 menggunakanTGT

Metode

:Pengamatan, kajian pustaka, diskusi, tanya jawab dan
presentasi
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F. Media Pembelajaran.
Pertemuan ke 1
Alat

: LCD, laptop, alat tulis

Bahan

: Gambar

Media pembelajaran : LKPD, literatur dan berbagai mahluk hidup dan tak
hidup di lingkungan sekolah.

Pertemuan ke 2
Alat

: LCD, laptop, alat tulis

Bahan

: Gambar

Media pembelajaran : LKPD, literatur

Pertemuan ke 3
Alat

: LCD, laptop, alat tulis

Bahan

: Gambar

Media pembelajaran : LKPD, media kartu kuis harta karun, literatur dan
berbagai mahluk hidup dan tak hidup di lingkungan
sekolah.

G. Sumber Belajar
1. Pengamatan berbagai interaksi mahkluk hidup di lingkungan sekolah.
2. Sugeng.
2017.
Interaksi
mahkluk
hidup.
Diakses
dari:
http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Genetika/article/download/3268
/2368.
3. Sri, Y.M. 2006, Konsep Dasar IPA. Bandung : UPI PRESS
4. Widodo, Wahono., Fida Rachmadiarti., dan Siti Nurul Hidayati, 2017,
Ilmu Pengetahuan Alam, Pusat Kurikulum Dan Perbukuan, Balitbang,
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
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H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1 (kesatu)

Kegiatan Pembelajaran
A. Pendahuluan
Orientasi (pembukaan)
1. Guru memberikan salam dan semangat kepada peserta didik
dan menunjuk salah satu peserta didik untuk memimpin doa
sebelum KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) dimulai.
2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik
3. Guru mengkondisikan kelas dengan suasana yang
menyenangkan
4. Guru bertanya pada peserta didik apakah semua siswa sudah
makan atau sudah sarapan. “kalau sudah sarapan berarti
semangat iya belajar nya”
Apersepsi
5. Guru mengkaitkan materi pembelajaran yang akan
dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi
pembelajaran sebelumnya (Struktur Organisasi Kehidupan).
6. Guru bertanya pada peserta didik “ada yang tahu kita mau
belajar tentang apa”dan dijawab oleh peserta didik.
7. Guru bertanya kepada perserta didik “apa kalian pernah
dengar tentang interaksi atau pernah membacanya”.
8. Jika pernah guru bertanya kepada peserta didik “apa yang
dimaksud dengan interaksi” dan peserta didik
menjawabnya.
Motivasi
9. Guru memberikan gambaran terkait manfaat dalam
mempelajari pelajaran yang akan dilakukan dalam
kehidupan sehari-hari.
10. Guru menayangkan sebuah video pembelajaran
“EKOSISTEM (Interaksi Makhluk Hidup dan Lingkungan)”
Sumber : https://www.youtube.com/watch?v=DvUI4MdVncE
11. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan peserta didik
memahaminya, apabila peserta didik belum paham maka
diberikan waktu untuk mengajukan pertanyaan.
B. Kegiatan Inti
Menyajikan Materi
1. Guru menampilkan gambar seperti berikut:

Alokasi
Waktu

10 menit

100 menit
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2. Guru meminta peserta didik untuk mengamati gambar
tersebut selama 2 menit.
3. Guru bertanya kepada peserta didik apakah ada yang ingin
ditanyakan pada gambar tersebut.
4. Jika ada guru menjawab pertanyaan yang diberikan peserta
didik.
5. Guru bertanya kepada peserta didik menurut kalian gambar
apa ini. “ iya benar ini gambar tentang ekosistem”
6. Guru menjelakan didalam ekosistem ada 2 komponen yaitu
komponen biotik dan abiotik.
7. Guru bertanya kepada peserta didik apa perbedaan
komponen biotik dan abiotik .
8. Guru memberikan apresiasi berupa tepuk tangan kepada
peserta didik yang menjawab pertanyaan.
9. Guru membagikan LKPD kepada masing-masing peserta
didik
10. Guru meminta peserta didik untuk melihat LKPD tesebut.
11. Guru menejelaskan prosedur untuk pengerjaan LKPD.
12. Peseta didik mengamati gambar dan soal yang dibagikan
guru.
Identifikasi masalah
13. Peserta didik diharapkan menanya dan menemukan masalah
dari kegiatan pengamatan dan observasi di lingkungan
sekolah yang telah dilakukan.
14. Peserta didik dapat menemukan jawaban sementara dari
melihat gambar yang telah dibagikan guru.
Pengumpulan Data
15. Peserta didik melakukan diskusi untuk menemukan jawaban
dari pengamatan gambar dan lingkungan sekolah.
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Mengolah Data
16. Kelompok melakukan kajian literatur untuk menjawab
permasalahan yang ditemukan
17. Peserta didik menuliskan hasil diskusi kelompok pada kertas
yang diberikan guru
Pembuktian
18. Guru mempersilahkan kelompok untuk mempresentasikan
hasil di depan kelas
19. Guru memberikan tambahan dan koreksi terhadap hasil
diskusi kelompok dengan mengajak peserta didik untuk
berfikir kritis
Menarik kesimpulan
20. Peserta didik bersama guru menyimpulkan materi yang telah
di diskusikan oleh masing-masing kelompok
C. Penutup
Meninjau kembali / Kesimpulan
1. Peserta didik bersama guru menyimpulkan tentang
interaksi mahkluk hidup beserta komponennya.
Memberikan Apresiasi
2. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil
pembelajaran siswa seperti memberikan tepuk tangan
kepada kelompok yang sudah persentasi.
Refleksi
3. Peserta didik dibimbing guru merefleksikan dan manfaat
yang didapatkan dari proses pembelajaran
Umpan Balik
4. Guru memberikan tugas membuat gambar terkait
ekosistem beserta komponennya dan persentasikan di
pertemuan berikutnya.
5. Guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran
berikutnya.

10 menit
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Pertemuan 2 (kedua)

Kegiatan Pembelajaran
A. Pendahuluan
Orientasi (pembukaan)
1. Guru memberikan salam dan semangat kepada peserta didik
dan menunjuk salah satu peserta didik untuk memimpin doa
sebelum KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) dimulai.
2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik
3. Guru mengkondisikan kelas dengan suasana yang
menyenangkan
4. Guru bertanya pada peserta didik apakah semua siswa sudah
makan atau sudah sarapan. “kalau sudah sarapan berarti
semangat iya belajar nya”
Apersepsi
5. Guru mengkaitkan materi pembelajaran yang akan
dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi
pembelajaran sebelumnya.
6. Guru bertanya pada peserta didik “ada yang tahu kita mau
belajar tentang apa”dan dijawab oleh peserta didik.
7. Guru bertanya kepada perserta didik “apa yang dimaksud
dengan rantai makanan”.
8. Guru meminta peserta didik untuk menyebutkan berbagai
rantai makanan
Motivasi
9. Guru memberikan gambaran terkait manfaat dalam
mempelajari pelajaran yang akan dilakukan dalam
kehidupan sehari-hari.
10. Guru menayangkan sebuah video pembelajaran “Rantai
Makanan dan Jaring-Jaring Makanan” Sumber :
https://www.youtube.com/watch?v=pKpWvj3QVe0

11. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan peserta didik
memahaminya, apabila peserta didik belum paham maka
diberikan waktu untuk mengajukan pertanyaan.
Orientasi
12. Guru membagi kelompok belajar, satu kelompok terdiri dari
4 orang anggota dan peserta didik diarahkan untuk duduk
secara berkelompok.
13. Guru menjelaskan mekanisme pelaksanaan pembelajaran
sesuai dengan langkah pembelajaran.
B. Kegiatan Inti
Meyajikan Materi
1. Guru menampilkan gambar seperti berikut:

Alokasi
Waktu

10 menit
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55 menit

2. Guru meminta peserta didik mengamati gambar tersebut.
3. Guru bertanya kepada peserta didik apakah ada yang ingin
ditanyakan pada gambar tersebut.
4. Guru bertanya kepada peserta didik apa pengertian autotrof
dan heterotrof
5. Guru bertanya kepada peserta didik apa perbedaan rantai
makanan perumput dan rantai makanan detritus.
6. Guru membagikan LKPD kepada masing-masing peserta
didik.
7. Guru meminta peserta didik untuk melihat LKPD tesebut.
8. Guru menejelaskan prosedur untuk pengerjaan LKPD.
9. Peseta didik mengamati gambar dan soal yang dibagikan
guru.
Identifikasi masalah
10. Peserta didik diharapkan menanya dan menemukan masalah
dari kegiatan pengamatan maupun pengerjaan soal yang
telah dilakukan
11. Peserta didik dapat menemukan jawaban sementara dari
melihat gambar yang telah dibagikan guru
Pengumpulan Data
12. Peserta didik melakukan diskusi untuk menemukan jawaban
dari pengamatan gambar dan pengerjaan soal.
Mengolah Data
13. Kelompok melakukan kajian literature untuk menjawab
permasalahan yang ditemukan
14. Peserta didik menuliskan hasil diskusi kelompok pada
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kertas yang diberikan guru
Pembuktian
15. Guru mempersilahkan kelompok untuk mempresentasikan
hasil di depan kelas
16. Guru memberikan tambahan dan koreksi terhadap hasil
diskusi kelompok dengan mengajak peserta didik untuk
berfikir kritis
Menarik kesimpulan
17. Peserta didik bersama guru menyimpulkan materi yang
telah di diskusikan oleh masing-masing kelompok
D. Penutup
Meninjau kembali / Kesimpulan
1. Peserta didik bersama guru menyimpulkan tentang rantai
makanan pada mahkluk hidup

Memberikan Apresiasi
2. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil
pembelajaran peserta didik seperti memberikan tepuk
tangan kepada kelompok yang sudah presentasi.
Refleksi
3. Peserta didik dibimbing guru untuk merefleksikan dan
manfaat yang didapatkan dari proses pembelajaran
Perolehan Balikan
4. Guru memberikan tugas membuat mind mapping terkait
yang dipelajari pada pertemuan ini.
5. Guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran
berikutnya.

15 menit
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Pertemuan 3 (ketiga)

Kegiatan Pembelajaran
A. Pendahuluan
Orientasi (pembukaan)
1. Guru memberikan salam dan semangat kepada peserta didik
dan menunjuk salah satu peserta didik untuk memimpin doa
sebelum KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) dimulai.
2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik
3. Guru mengkondisikan kelas dengan suasana yang
menyenangkan
4. Guru bertanya pada peserta didik apakah semua siswa sudah
makan atau sudah sarapan. “kalau sudah sarapan berarti
semangat iya belajar nya”
Apersepsi
5. Guru mengkaitkan materi pembelajaran yang akan
dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi
pembelajaran sebelumnya.
6. Guru bertanya pada peserta didik “ada yang tahu kita mau
belajar tentang apa”dan dijawab oleh peserta didik.
7. Guru bertanya kepada perserta didik “apa itu interaksi
mahkluk hidup”.
8. Guru meminta peserta didik untuk menyebutkan berbagai
rantai makanan
Motivasi
9. Guru memberikan gambaran terkait manfaat dalam
mempelajari pelajaran yang akan dilakukan dalam
kehidupan sehari-hari.
10. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan peserta didik
memahaminya, apabila peserta didik belum paham maka
diberikan waktu untuk mengajukan pertanyaan.
B. Kegiatan Inti
Tahap Pengajaran
1. Guru tanya jawab bersama mengenai ekosisitem, rantai
makanan, jaring-jaring makanan, komponen biotik dan
abiotik secara umum.
2. Guru mengajak peserta untuk melakukan review atau
mengingat kembali pembelajaran pertemuan satu dan dua
Tahap Belajar dalam Kelompok
3. Guru meminta peserta didik untuk berkelompok dan masingmasing kelompok berisikan 4 orang.
4. Guru menjelaskan bagaimana mekanisme perminan.

Alokasi
Waktu

10 menit

95 menit
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5. Guru meminta peserta didik untuk berdiskusi dengan
kelompoknya.
Tahap Games Tournament
6. Guru meminta peserta didik untuk menempati peti harta karun
(1 peti berisikan 2 kelompok)
7. Peti harta karun berisi sebuah permainan dimanasetiap
kelompok harus menyelesaikan permaiananpuzzle,soal dadu,
teka-teki silang, menjodohkan dan mengurutkan gambar serta
menyelesaikan kartu soal yang ada di peti harta karun.
8. Setiap kelompok bergantian mengerjakan semua permaianan
yang ada di 4 peti harta karun tersebut searah jarum jam
dengan waktu yang ditentukan oleh guru. Mekanisme
permainan terlampir pada lampiran 3.
9. Peserta didik diharapkan menemukan masalah dan mencari
solusidengan cara berkerjasama dengan anggota kelompok
mereka.
Tahap Klarifikasi
10. Guru
mempersilahkan
salah
satukelompok
mempresentasikan dan membagikan buku pembahasan
game peti harta karun ke setiap kelompok gunamembahas
materi reviewyang dimainkan dengan menggunakan media
kartu kuis harta karun
Tahap Pemberian Pengahargaan
11. Guru memberikan penghargaan kesetiap kelompok karena
sudah menyelesaikan permainan dengan baik.
C. Penutup
Refleksi
Peserta didik dibimbing guru merefleksikan dan manfaat
yang didapatkan dari proses pembelajaran
Perolehan Balikan
Guru meminta peserta didik belajar dirumah materi
pertemuan selanjutnya.

I.

Penilaian
1. Penilaian
a. Sikap Spiritual dan Sosial
No.
1.

Teknik
Observasi

Bentuk
Instrumen
Jurnal

Waktu Pelaksanaan
Saat pembelajaran
berlangsung

15 menit
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LEMBAR PENILAIAN SIKAP
Mata pelajaran

:

Topik

:

Hari/ tanggal

: ……………………………………….

Kelas / Semester : VII
Jumlah Siswa
No

/2

: …….. siswa

Nama

Disiplin

Kerjasama

Aktif

Skor

siswa
1

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

2
3
4
5

Nilai =

Rubrik penilaian
No
1.

Aspek yang
diamati
Disiplin

2.

Kerjasama

Kriteria Penilaian
1. Peserta didik datang di kelas tepat waktu
2. Peserta didik mengumpulkan tugas tepat
waktu
3. Peserta didik membawa buku biologi
4. Peserta didik duduk rapi
1. Peserta didik saling membantu antar anggota
kelompok
2. Peserta didik saling berkomunikasi antar

Nilai
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3.

Aktif

anggota kelompok
3. Peserta didik saling berkontribusi tenaga di
dalam kelompok
4. Peserta didik melakukan tugas sesuai dengan
kesepakatan
1. Peserta didik terlibat aktif dikelas
2. Peserta
didik
merespon
guru
saat
pembelajaran
3. Peserta didik kritis dalam menanggapi
pertanyaan guru
4. Peserta didik kritis dalam kepada guru

Skor penilaian aspek sikap spiritual dan sosial dengan kriteria sebagai berikut :
Penilaian menggunakan skala 1-4
4 = jika memenuhi 4 kriteria
3 = jika memenuhi 3 kriteria
2 = jika memenuhi 2 kriteria
1 = jika memenuhi 1 kriteria
PENGETAHUAN
No

Teknik

1.

Lisan

2.

Tertulis

Bentuk
Instrumen
Pertanyaan
(lisan) dengan
jawaban
terbuka
Pilihan
ganda/uraian

Waktu
Pelaksanaan
Saat
pembelajaran
berlangsung

Keterangan
Penilaian untuk pembelajaran
(Discovery learning) guru
mengklarifikasi jawaban siswa

Setelah
pembelajaran
usai

Penilaian pencapaian
pembelajaran (Discovery
learning)
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KETERAMPILAN
No

Teknik

1

Praktik

Bentuk Instrumen

Waktu
Keterangan
Pelaksanaan
Lembar Observasi Saat pembelajaran Penilaian sebagai
dan rubric
berlangsung
pencapaian pembelajaran
penilaian praktik
dan/atau setelah
(Discovery learning)
usai
Penilaian Keterampilan Pada Saat Presentasi.

Rubrik Penilaian
No
1.

Aspek yang dinilai
Menyampaikan pendapat

2.

Menanggapi pertanyaan

3.

Mempertahankan
argumentasi

Kriteria penilaian
1. Pendapat disampaikan dengan konsep
yang benar
2. Pendapat disampaikan menggunakan
bahasa yang dapat dipahami
3. Pendapat
disampaikan
berdasarkan
sumber yang dapat dipercaya
4. Pendapat disampaikan menggunakan
Bahasa Indonesia yang baik
1. Menanggapi pertanyaan dengan jawaban
yang benar
2. Menanggapi
pertanyaan
dengan
menyebutkan
sumber
yang
dapat
dipercaya
3. Menanggapi pertanyaan tidak terlalu
memaksa
4. Menanggapi pertanyaan dengan Bahasa
Indonesia yang baik dan benar
1. Argumentasi sesuai dengan materi
pembelajara
2. Argumentasi tidak memojokkan siswa lain
3. Argumentasi
menggunakan
bahasa
Indonesia yang baik dan benar
4. Argumentasi dapat diterima oleh siswa
lain
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Skor penilaian aspek keterampilan dengan kriteria sebagai berikut :
Penilaian menggunakan skala 1-4
4 = jika memenuhi 4 kriteria
3 = jika memenuhi 3 kriteria
2 = jika memenuhi 2 kriteria
1 = jika memenuhi 1 kriteria

Sleman, 20 Januari 2020

Aldi Eko Kurniawan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
118

JURNAL PERKEMBANGAN SIKAP
Nama Sekolah : SMP Negeri 2 Depok
Kelas/Semester : VIII/Genap
Tahun pelajaran : 2018/2019

No

Tanggal

Nama

Catatan

Butir Sikap

Tanda

Tindak

Siswa

Perilaku

(karakter)

tangan

lanjut

Sleman, 20 Januari 2020

Aldi Eko Kurniawan
NIM 161434027
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LAMPIRAN 3
KISI-KIS SOAL DAN RUBRIK PENILAIAN GAME KARTU KUIS
HARTA KARUN
Kisi-Kisi Penilaian
Indikator

Soal

Disebuah ekositem laut terdapat
komponen biotik terdapat plankton,
ikan, kura-kura, paus, dll. Sedangkan
komponen abiotik terdapat pasir batu,
pasir, air, oksigen dan cahaya.
Deskripsikan apa yang terjadi pada
ekosistem laut jika manusia menagkap
salah satu komponen biotik seperti ikan
secara berlebihan.
Deskripsiskan pengertian dari sebuah
ekosistem
Di sebuah ekosistem sawah tikus dan
burung merupakan konsumen 1
sedangkan untuk padi merupakan
Di sebuah ekosistem perkebunan
kacang petani menjumpai tikus, ular,
dan burung elang, petani sering
mengalami
kegagalan
panen
dikarenakan hama seperti tikus. oleh
karena itu petani membunuh hama tikus
tersebut. Deskripsikan apa yang terjadi
pada ular dan burung elang jika hama
tikus hilang dari ekositem tersebut.
Sebutkan apa saja komponen biotik dan
abiotik yang ada dilingkungan sekolah
Deskripsikan pengertian dari ekosistem
alami beserta contohnya
Jelaskan komponen biotik dan abiotik
apa saja yang ada di ekosistem sawah
deskripsikan pengertian dari ekosistem
buatan beserta contohnya!
Sebutkan apa saja komponen biotik
3.7.2.
Mengidentifikasi dan abiotik yang ada di dalam puzzle
kalian susun

3.7.1.
Mendeskripsikan
konsep
lingkungan dan
komponenkomponennya.

Tingkat
Kognitif
C4

Jenis Soal
Dadu no 4b

C2

Puzzle no 1

C2

Teka-teki
silang 1

C4

Dadu no 5b

C2

Dadu no 3a

C2

Puzzle no 2

C2

Dadu no 6b

C2

Puzzle no 3

C2

Puzzle no 4
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interaksi
mahkluk hidup
beserta
komponennya.

Organisme yang mampu membuat
makanannya sendiri adalah
Istilah dari hewan pemakan daging
adalah
Deskripsiakan apa yang terjadi pada
sebuah ekosistem dan petani padi jika
salah satu konsumen dirantai makanan
hilang seperti ular!
Deskripsikan
faktor-raktor
yang
mempengaruhi hasil energi yang terjadi
pada bagian trofik di piramida makanan
dan apa yang terjadi jika salah satu
tingkat trofik menghilang
Deskripsikan apa yang dimaksud rantai
makanan dan buatlah satu contoh rantai
makanan
Deskrpsikan apa yang dimaksud dengan

C1

C4

Teka-teki
silang 1
Teka-teki
silang 2
Dadu no 1a

C4

Dadu no 1b

C2

Dadu no 6a

C2

Dadu no 2a

C2

Dadu no 2b

C4

Dadu no 3b

C2

Teka-teki
silang 10
Mengurutkan
gambar 1
Mengurutkan
gambar 3

C1

piramida makanan!
3.7.4.
menganalisis
perbedaan
antara
rantai
makanan dengan
jaring-jaring
makanan.

Deskripsikan apa yang dimaksud
dengan produsen dalam sebuah rantai
makanan dan berikan contoh
Disebuah ekosistem terdapat produsen
konsumen dan pengurai. Deskripsikan
apa yang akan terjadi jika produsen
dalam suatu ekosistem punah? Jelaskan
alasanmu
Peran dari bakteri dalam rantai
makanan adalah
Jelaskan pengertian dari jaring-jaring
makanan
Apakah petani sangat terbantu dengan
adanya suatu jaring-jaring makanan di
sawah, jelaskan dan berikan alasan
yang tepat
Tumbuhan termasuk produsen karena
membuat

makanannya

C2
C4

C2

Teka-teki
silang 5

C2

Teka-teki
silang 9

sendiri

sedangkan untuk manusia dan hewan
termasuk golongan
Karena

tidak

mampu

membuat
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makanan sendiri manusia dan hewan
memperoleh makanan dari tumbuhan
sebagai autotraf, sehingga manusia dan
hewan termasuk
C2

Teka-teki
silang 4

C4

Dadu no 4a

Disebuah lingkungan sekolah terdapat
simbiosis mutualisme seperti kupukupu dan bunga. Deskripsikan apa yang
terjadi pada bunga jika kupu-kupu
tersebut hilang dari lingkungan sekolah.
Deskripsikan pengertian dari simbiosis

C4

Dadu no 5a

C2

Menjodohkan
1

Deskripsikan apa yang dimaksud
simbiosis mutalisme beserta contohnya
Jelaskan apa yang dimaksud simbiosis
parasitisme beserta contohnya
Jelaskan apa yang dimaksud simbiosis
komensalisme beserta contohnya
Kedua individu sama-sama memperolah
keuntungan disebut simbiosis
Istilah dari hewan pemakan daging dan
tumbuhan
Hewan pemakan tumbuhan disebut

C2

Menjodohkan
2
Menjodohkan
3
Menjodohkan
4
Teka-teki
silang 4
Teka-teki
silang 6
Teka-teki
silang 8

Hewan ini termaksuk konsumen tingkat
1 pada ekosistem sawah
Disebuah ekosistem hutan terdapat
rantai makanan yaitu: rumputrusa
harimau pengurai. Jelaskan apa yang
terjadi pada salah satu rantai makanan
seperti

rusa

hilang

pada

sebuah

ekosistem hutan
3.7.5.
menganalisis
ketergantungan
mahluk hidup
dalam hubungan
timbal balik
dalam suatu
ekosistem dalam
pengamatan
lingkungan

C2
C2
C1
C1
C1
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Rubrik Penskoran Teka Teki Silang
No
Indikator Jawaban
1
Autotrof
Tidak memberikan jawaban
2
Produsen
Tidak memberikan jawaban
3
Karnivora
Tidak memberikan jawaban
4
Mutualisme
Tidak memberikan jawaban
5
konsumen
Tidak memberikan jawaban
6
omnivora
Tidak memberikan jawaban
7
Tikus
Tidak memberikan jawaban
8
Herbivora
Tidak memberikan jawaban
9
Heterotrof
Tidak memberikan jawaban
10 Pengurai
Tidak memberikan jawaban

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

Rubrik Penskoran Puzzle
No
Indikator Jawaban
1
Menyebutkan ekosistem adalah suatu sistem

Skor
5

ekologi yang terbentuk dengan adanya hubungan
timbal balik dan tidak terpisahkan dengan
makhluk hidup dangan lingkungan
Menyebutkan ekosistem adalah hubungan

3

makhluk hidup dangan lingkungan

2

Tidak memberikan menjawab

0

Menyebutkan Ekosistem yang terbentuk secara

5

alami tanpa adanya pengaruh atau campur tangan
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manusia misalnya, padang rumput, sungai, hutan,
dan laut
Menyebutkan ekosistem yang terbentuk secara

3

alami tanpa adanya pengaruh atau campur tangan
manusia. (tanpa memberikan contoh atau
sebaliknya).

3

Tidak memberikan menjawab

0

Menyebutkan ekosistem buatan yaitu ekosistem

5

yang sengaja dibuat oleh manusia. Pada umumnya
ekosistem buatan memiliki komponen biotik dan
abiotik sesuai dengan yang diinginkan
pembuatnya. misalnya, kolam, waduk, tambak,
sawah, perkebunan, dan taman.
Menyebutkan ekosistem buatan yaitu ekosistem

3

yang sengaja dibuat oleh manusia. Pada umumnya
ekosistem buatan memiliki komponen biotik dan
abiotik sesuai dengan yang diinginkan
pembuatnya.(tanpa memberikan contoh atau
sebaliknya).

4

Tidak memberikan menjawab

0

Menyebutkan secara lengkap Komponen biotik

5

antara lain: pasir, air, oksigen, cahaya.
Komponen abiotik antara lain: ikan, zooplankton,
plankton, kura-kura dan terumbu karang
Menyebutkan hanya

Komponen biotik tanpa

3

abiotik. (sebaliknya)

Tidak memberikan menjawab

0
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Rubrik Penskoran Menjodohkan Gambar
No
Indikator Jawaban
1
Menyebutkan hubungan timbal balik antara dua

Skor
5

makhluk hidup yang saling berdampingan dan
merupakan suatu pola interaksi yang erat antar dua
organisme yang berlain jenis
Menyebutkan suatu pola interaksi yang erat antar

3

dua organisme yang berlain jenis
Tidak memberikan menjawab
2

Menyebutkan

simbiosis

0

mutualisme

adalah

5

hubungan antara dua organisme yang berbeda
jenis yang saling menguntungkan. Salah satu
contohnya

yaitu

bunga

dan

lebah.

Bunga

menghasilkan madu yang disukai oleh lebah dan
lebah membantu proses penyerbukan bunga
Menyebutkan

simbiosis

mutualisme

adalah

3

hubungan antara dua organisme yang berbeda
jenis

yang

saling

menguntungkan.

(tanpa

memberikan contoh atau sebaliknya).

3

Tidak memberikan menjawab

0

Menyebutkan simbiosis parasitisme merupakan

5

hubungan dua jenis individu yang memberikan
keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian
pada pihak yang lain. Contohnya yaitu kutu
rambut

di

kepala

manusia,

kutu

rambut

mendapatan tempat tinggal dan untuk tempat
berkembangbiak, namun manusia mengalami
kerugian yakni rambut menjadi kotor dan gatal di
kepala mereka
Menyebutkan simbiosis parasitisme merupakan

3
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hubungan dua jenis individu yang memberikan
keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian
pada pihak yang lain. (tanpa memberikan contoh
atau sebaliknya).

4

Tidak memberikan menjawab

0

Menyebutkan simbiosis komensalisme adalah

5

hubungan antara dua organisme yang berbeda
jenis, yang satu untung dan yang lain tidak
dirugikan. Salah satu contoh yaitu ikan hiu dan
ikan remora. Ikan kecil remora biasanya berenang
berdekatan dengan ikan hiu ini. Tujuannya yaitu
mendapatkan sisa – sisa makanan serta untuk
perlindungan dari pemangsanya. Akan tetapi ikan
hiu tidak akan terpengaruh oleh kehadiran ikan
remora didekatnya
Menyebutkan simbiosis komensalisme adalah

3

hubungan antara dua organisme yang berbeda
jenis, yang satu untung dan yang lain tidak
dirugikan.

(tanpa

memberikan

contoh

atau

sebaliknya).
Tidak memberikan menjawab

0

Rubrik Penskoran Mengurutkan Gambar
No
Indikator Jawaban
1
Menyebutkan suatu ekosistem satu produsen tidak
hanya dimakan oleh satu jenis konsumen pertama.
Tetapi, bisa dimakan oleh lebih dari satu jenis
konsumen pertama, satu jenis konsumen pertama
dapat dimakan lebih dari satu jenis konsumen
kedua dan seterusnya. Jadi, jaring- jaring makanan

Skor
5
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adalah sekumpulan dari rantai makanan yang
saling berhubungan
Menyebutkan jaring- jaring makanan adalah

3

sekumpulan dari rantai makanan yang saling
berhubungan

2

Tidak memberikan menjawab

0

Menyebutkan petani sangat terbantu dengan

5

adanya jaring-jaring makanan karena dengan
demikian hama yang biasa menjadi musuh petani
seperti, ulat, belalang, dan tikus bisa dikendalikan
populasinya . Oleh karena itu, petani tidak akan
gagal panen dan hasil dari petani akan rusak
Menyebutkan petani sangat terbantu karena jaring-

3

jaring makanan dapat mengendalikan populasi
hama. (namun kurang tepat)
Tidak memberikan menjawab

0

Rubrik Penskoran Soal Dadu
No
Indikator Jawaban
1a Menyebutkan jika salah satu konsumen dirantai

Skor
5

makanan seperti ular hilang, tentunya dalam
sebuah ekosistem tersebut akan menjadi terganggu
atau tidak seimbang. Petani akan mengalami
kerugian karena tidak ada pengendali hama untuk
populasi tikus sehingga petani akan mengalami
gagal panen atau padi yang dihasilkan tidak sesuai
harapan
Menyebutkan jika salah satu konsumen dirantai
makanan seperti ular hilang, tentunya dalam
sebuah ekosistem tersebut akan menjadi terganggu

3
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atau tidak seimbang. (tanpa memberikan atau
sebaliknya)
Tidak memberikan menjawab
1b

Menyebutkan

piramida

0
energi

mampu

5

memberikan gambaran paling akurat tentang
aliran energi dalam ekosistem. Piramida makanan
terjadi penurunan jumlah energi yang berturutturut dari tingkat trofik terendah sampai kepada
tingkat trofik tertinggi. Berkurangnya energi pada
setiap tingkat trofik terjadi karena hal sebagai
berikut :
a) Hanya sebagian makanan yang ditangkap dan
dimakan oleh tingkat trofik selanjutnya.
b) Makanan yang dimakan tidak bisa seluruhnya
dicerna dan ada yang dikeluarkan sebagai sampah
jika

salah

satu

trofik

menghilang

akan

mengganggu energi yang di hasilkan dari tingkat
trofik diatas dan dibawahnya.
Menyebutkan berkurangnya energi pada setiap

3

tingkat trofik terjadi karena hal sebagai berikut :
a) Hanya sebagian makanan yang ditangkap dan
dimakan oleh tingkat trofik selanjutnya.
b) Makanan yang dimakan tidak bisa seluruhnya
dicerna dan ada yang dikeluarkan sebagai sampah

2a

Tidak memberikan menjawab

0

Menyebutkan suatu ekosistem yang seimbang

5

jumlah produsen lebih banyak daripada jumlah
konsumen tingkat I, jumlah konsumen tingkat II
lebih banyak dari pada konsumen tingkat III,
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demikian seterusnya. Hal ini disebabkan oleh
hilangnya energi pada setiap tingkatan makanan.
Jika rantai makanan digambarkan dari produsen
sampai konsumen tingkat tinggi, maka akan
terbentuk suatu piramida makanan.
Menyebutkan suatu ekosistem yang seimbang

3

jumlah produsen lebih banyak daripada jumlah
konsumen tingkat I, jumlah konsumen tingkat II
lebih banyak dari pada konsumen tingkat III,
demikian seterusnya. (kurang tepat)
Tidak memberikan menjawab
2b

Menyebutkan
organisme

produsen

autotrof

atau

merupakan

0
disebut

juga

5

satu-satunya

makhluk hidup yang dapat membuat makanannya
sendiri melalui fotosintesis. Ekosistem air yang
berperan sebagai produsen adalah fitoplankton
yang merupakan tumbuhan hijau yang amat kecil
melayang- layang di dalam air. Fitoplankton
selalu menghasilkan berton-ton makanan yang
menjadi sumber makanan bagi hewan-hewan air
yang lain.
Menyebutkan
organisme

produsen

autotrof

atau

merupakan

disebut

juga

3

satu-satunya

makhluk hidup yang dapat membuat makanannya
sendiri melalui fotosintesis. (tidak memberikan
contoh atau sebaliknya)

3a

Tidak memberikan menjawab

0

Menyebutkan secara lengkap Komponen biotik

5

yaitu: manusia, kupu-kupu, pohon, serangga, dan
ulat.
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Komponen abiotik yaitu: batu, pasir, cahaya,
udara, dan air.
Hanya menyebutkan salah satu komponen bioatik

3

atau sebaliknya

3b

Tidak memberikan menjawab

0

Menyebutkan yang akan terjadi jika produsen

5

dalam suatu ekosistem punah yaitu ketidak
seimbangan

rantai

makanan,

apabila

rantai

makanan tidak seimbang maka ekosistem tersebut
juga menjadi tidak seimbang dan berakibat pada
hilangnya

komponen-komponen

ekosistem

tersebut
Menyebutkan yang akan terjadi jika produsen

3

dalam suatu ekosistem punah yaitu ketidak
seimbangan rantai makanan. (tapi kurang tepat)

4a

Tidak memberikan menjawab

0

Menyebutkan ekosistem akan terganggu dan tidak

5

seimbang. Produsen akan tumbuh tinggi dan subur
akan tetapi konsumen tingkat atas seperti harimau
akan punah dari ekosistem hutan tersebut
Menyebutkan ekosistem akan terganggu dan tidak

3

seimbang. (tidak memberikan penjelasan atau
sebaliknya)
Tidak memberikan menjawab
4b

0

Menyebutkan ekosistem terumbu karang akan
tergangu dan tidak seimbang, mempengaruhi
rantai makanan yang ada dilaut. Jika dilakukan
terus menerut akan menyebabkan ekositem yang
ada di tempat itu rusak dan menghilang
Menyebutkan ekosistem terumbu karang akan

3
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tergangu dan tidak seimbang

5a

Tidak memberikan menjawab

0

Menyebutkan interaksi antara kupu-kupu dan

5

bungan tidak akan bisa terjadi atau hilang pada
lingkungan sekolah tersebut. Karena keduanya
saling membutuhkan seperti kupu-kupu memakan
nektar pada bunga. Sedangkan bunga terbantu
untuk menyebarkan serbuk sari.
Menyebutkan interaksi antara kupu-kupu dan

3

bungan tidak akan bisa terjadi atau hilang pada
lingkungan sekolah tersebut. (kurang tepat)

5b

Tidak memberikan menjawab

0

Menyebutkan ular dan elang akan hilang pada

5

ekositem perkebunan karena rantai makanan pada
perkebunan tersebut hilang pada konsumen tingkat
1. Dan akan terganggu keseimbangan pada
ekosistem tersebut.
Menyebutkan ular dan elang akan hilang pada
ekositem

perkebunan

(tidak

3

memberikan

alasanya)
Tidak memberikan menjawab
6a

0

Menyebut suatu ekosistem terjadi peristiwa makan
dan dimakan dalam suatu garis lurus yang disebut
rantai makanan. Rantai makanan ini terjadi jika
satu jenis produsen dimakan oleh satu jenis
konsumen pertama, konsumen pertama dimakan
oleh satu jenis konsumen kedua, dan seterusnya.
Konsumen yang menjadi pemakan terakhir disebut
konsumen puncak. antara rantai makanan tersebut
terdapat

pengurai

yang

berperan

untuk
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menguraikan semua makhluk hidup ketika mati.
Contohnya:

paditikusularburung

elangpengurai.
Menyebut suatu ekosistem terjadi peristiwa makan

3

dan dimakan dalam suatu garis lurus yang disebut
rantai makanan. Rantai makanan ini terjadi jika
satu jenis produsen dimakan oleh satu jenis
konsumen pertama, konsumen pertama dimakan
oleh satu jenis konsumen kedua, dan seterusnya.
Konsumen yang menjadi pemakan terakhir disebut
konsumen puncak. (kurang tepat dan tidak
memberika contoh)

6b

Tidak memberikan menjawab

0

Menyebutkan kedua Komponen biotik yaitu: padi,

5

ulat, keong, ikan, belalang, tikus, katak, ular dan
burung. Dan Komponen abiotik yaitu: tanah,
udara, batu, air dan cahaya.
Hanya menyebutkan salah satu komponen

3

Tidak memberikan menjawab

0
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LAMPIRAN 4 Konten Isi buku pembahasan
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LAMPIRAN 5 Mekanisme Penggunaan Media Kartu Kuis Harta Karun
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LAMPIRAN 6 Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD)
Pertemuan 1
Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam

Kelas/Semester

: VII/ Genap

Materi

: Interaksi Mahkluk Hidup

Alokasi Waktu

: 40 menit

Nama kelompok :
1
2
3
4
A. Tujuan pembelajaran :
3.7.1.1 Peserta didik mampu mendeskripsikan konsep lingkungan dan
komponen-komponennya

dengan

benar

setelah

melakukan

pengamatan gambar.
3.7.1.2 Peserta didik mampu mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik
dengan benar melalui kegiatan pengamatan di lingkungan sekolah.
4.7.1.2 Peserta didik mampu menyajikan data hasil observasi dengan tepat
melalui kegiatan pengamatan di lingkungan sekolah.
B. Dasar Teori
Lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di
luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang
kompleks, sehingga dapat memengaruhi satu sama lain. Kondisi yang
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saling memengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat
berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Selain itu, komponen lingkungan itu
dapat saling memengaruhi dengan kuat. Ada saatnya kualitas lingkungan
berubah menjadi baik dan tidak menutup kemungkinan untuk berubah
menjadi buruk. Perubahan itu dapat disebabkan oleh makhluk hidup dalam
satu lingkungan tersebut. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama,
yaitu komponen biotik dan abiotik. Lingkungan terdiri atas dua komponen
utama, yaitu komponen biotik dan abiotik.
a. Komponen biotik, terdiri atas makhluk hidup, seperti manusia,
hewan, tumbuhan, dan jasad renik.
b. Komponen abiotik, terdiri atas benda-benda tidak hidup di antaranya
air, tanah, udara, dan cahaya.
C. Alat dan Bahan
1.

Lembar diskusi siswa

2.

Literatur (buku-buku yang relevan dengan materi pembelajaran)

3.

Gambar

D. Langkah kerja Diskusi di Kelas
1.

Duduklah sesuai kelompok yang sudah dibagi!

2.

Bacalah LKPD yang telah diberikan!

3.

Diskusikan pertanyaan tersebut dengan kelompok masing-masing!

4.

Isilah tabel yang sudah disiapkan!

5.

Presentasikan hasil di depan kelas!
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E. Langkah Kerja Pengamatan
1.

Duduklah sesuai kelompok yang sudah dibagi!

2.

Bacalah LKPD yang telah diberikan!

3.

Lakukanlah pengamatan atau observasi di lingkungan sekolah!

4.

Diskusikan pertanyaan tersebut dengan kelompok masing-masing!

5.

Isilah tabel yang kosong!

6.

Presentasikan hasil didepan kelas!

Tugas Diskusi Di Kelas
Analisislah komponen biotik dan abiotik penyusun lingkungan berdasarkan
ekosistem pada gambar berikut! Kerjakan pada tabel yang sudah disediakan!

Gambar 1
Sumber: ebiologi.net
GAMBAR 1
BIOTIK

ABIOTIK

Gambar 2
sumber: ebiologi.net
GAMBAR 2
BIOTIK

ABIOTIK
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Tugas Mengamati Atau Mengeidentifikasi
Analisislah komponen biotik dan abiotik penyusun di lingkungan sekolah!
Kerjakan pada tabel yang sudah disediakan!

TABEL PENGAMATAN
BIOTIK

ABIOTIK
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Lembar Kegiatan Peserta Didik (LKPD)
Pertemuan 2
Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam

Kelas/Semester

: VII/ Genap

Sub Materi

: Interaksi mahkluk hidup terkait Rantai Makanan

Alokasi Waktu

: 40 menit

Nama kelompok :
1
2
3
4
A. Tujuan pembelajaran :
3.7.1.3 Peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian interaksi makhluk
hidup dengan benar, setelah melakukan kajian pustaka dari berbagai
sumber buku dan internet.
3.7.1.4 Peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan antara rantai
makanan dan jaring-jaring makanan dengan tepat melalui analisis
gambar yang ditampilkan guru.
4.7.1.3 Peserta didik mampu menyajikan data dalam bentuk mind mapping
dengan benar melalui analisis gambar dan kajian pustaka dari
berbagai sumber buku dan internet.
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B. Dasar Teori
Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat
terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan. Seperti rantai
makanan, jarring-jaring makanan, dan piramida makanan. Selain itu,
melalui bentuk hidup bersama, yaitu simbiosis.
Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan
antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Proses memakan
tersebut berdasarkan urutan tertentu dan berlangsung terus menerus. Pada
suatu ekosistem mahkluk hidup memiliki peranan masing-masing, mulai
dari yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan beberapa sebagai
dekomposer (pengurai). Produsen membuat makanan sendiri. Konsumen
memakan produsen. Pada suatu ekosistem yang berperan sebagai
konsumen adalah hewan. Rantai makanan dibagi menjadi 2 yaitu:
 Rantai makanan perumput adalah rantai makanan yangdimulai dari
produsen atau tumbuhan.
 Rantai makanan detritus adalah rantai makanan yang dimulai dari
dekomposer (pengurai).
Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan berbagai rantai makanan yang
saling berhubungan, sedangkan piramida makanan adalah jumlah massa
zat energi dari produsen sampai dengan konsumen tertinggi yang
digambarkan dalm bentuk piramida.
C. Alat dan Bahan
1. Lembar diskusi siswa
2. Literatur (buku-buku yang relevan dengan materi pembelajaran)
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3. Gambar
D. Langkah kerja Diskusi 1
1.

Duduklah sesuai kelompok yang sudah dibagi!

2.

Bacalah LKPD yang telah diberikan!

3.

Diskusikan pertanyaan tersebut dengan kelompok masing-masing!

4.

Isilah tabel yang sudah disiapkan!

5.

Presentasikan hasil di depan kelas!

Tugas Diskusi 1
Analisislah rantai makanan berdasarkan ekosistem pada gambar berikut! Kerjakan
pada tabel yang sudah disediakan!

Gambar 1
sumber: ebiologi.net

RANTAI MAKANAN

Gambar 2
sumber: dimasfan.com

BENTUK INTERAKSI

Gambar 3
Sumber: Anneahira.com

KETERANGAN
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LAMPIRAN 7 SURAT PERIZINAN
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LAMPIRAN 8 RANGKUMAN HASIL WAWANCARA
Bapak Ignatius Sutarjo di SMP Pangudi Luhur 1 Yogyakarta
No
Pertanyaan
Jawaban
1 Berapa persen peserta didik yang Nilai KKM Ujian Tengah Semester
mencapai nilai KKM UTS dan UAS dan Ujian Akhir Semester pada mata
pada mata pelajaran IPA?
pelajaran IPA kelas VII hanya
mencapai kisaran 35% sampai dengan
40% untuk setiap kelas. Kelas yang
terdapat di sekolah tersebut khususnya
kelas VII yaitu 7 kelas dan masingmasing kelas berisi 30 sampai dengan
40 peserta didik. KKM sendiri yang
ditetapkan oleh sekolah yaitu 75.
2 Bagaimana nilai Ulangan Harian Ulangan Harian materi Interaksi
pada mata pelajaran IPA materi Makhluk Hidup kisaran 60% sampai
Interaksi
Mahkluk
Hidup?(jika dengan 70% dari masing-masing kelas
diadakan)
3 Bagaimana motivasi peserta didik Motivasi belajar masih rendah sekitar
pada saat mengikuti pembelajran IPA 40% peserta didik sedangkan yang
dikelas?
60% pasif atau kurang aktif.
4 Apakah Guru selalu menggunakan Tidak selalu menggunkan model
model atau metode pembelajaran IPA ataupun metode yang menarik namun
yang menarik sehingga memotivasi sering
menggunakan
model
para peserta didik dalam proses pembelajaran seperti diskusi bersama
pembelajaran?
kelompok, Mengerjakan LKPD, dan
buku paket
5 Model atau metode pembelajaran apa Menggunakan metode diskusi dan
saja yang digunakan oleh guru pada mengerjakan LKPD secara individu
saat mengajar di kelas?
atau mengerjakan buku paket.
6 Model atau metode pembelajaran Peserta didik menyukai model atau
seperti apa yang disukai peserta didik metode seperti belajar bermain
sehingga mereka termotivasi dalam dikarenakan kelas VII merupakan
proses pembelajaran?
peserta didik yang belum lama naik
dari sekolah dasar sehingga sering
suka bermian game.
7 Apakah Guru selalu menggunakan Media yang digunakan selalu berupa
media pembelajaran IPA pada saat gambar dan vidio dalam bentuk power
menyampaikan materi pembelajaran? point
8 Media pembelajaran apa saja yang Gambar, vidio dalam bentuk power
digunakan oleh guru pada saat point dan alat praga.
mengajar di kelas?
9 Kesuliatan apa yang dialami guru Kesulitan yang dialami yaitu waktu
dalam
menyiapkan
media sulit untuk membagi waktu oleh
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No

Pertanyaan
pembelajaran?

10

Kesuliatan apa yang dialami oleh
guru dalam membelajarkan materi
dengan media yang sudah disiapkan
atau dibuat?
Kesulitan apa yang dialami oleh
peserta didik dalam menggunakan
media yang sudah disiapkan oleh
Guru?
Bagaimana upaya guru mengatasi Guru lebih bisa memilih media yang
kesulitan-kesulitan tersebut?
cocok untuk materi yang ingin
disampaikan dan menimbang sarana
prasarana yang ada di sekolah.
Apakah
peserta
didik
lebih Jelas termotivasi. Karena peserta didik
termotivasi
dalam
proses ketika ada pembelajaran yang tidak
pembelajaran ketika menggunakan monoton
dan
menyenangkan
media pembelajaran yang dibuat oleh menggunakan media yang mereka
guru?
suka makan mereka akan termotivasi.
Model atau metode pembelajaran apa Model atau metode pembelajaran yang
saja yang digunakan Guru pada saat digunakan yaitu mengerjakan LKPD
menyampaikan
materi
Interaksi dan buku paket. Menggunakan power
Makhluk Hidup?
point untuk menampilkan gambar dan
Media pembelajaran seperti apa yang vidio. Peserta didik juga langsung
digunakan
Guru
pada
saat diajak ke lingkungan sekolah untuk
menyampaikan
materi
Interaksi mengobservasi interaksi makhluk
hidup yang ada di sekitarnya.
Makhluk Hidup?
Kesuliatan apa yang dialami oleh Tidak ada kesulitan karena media yang
guru pada saat menyiapkan media digunakan yaitu gambar dan vidio
pembelajaran pada materi interaksi dalam bentuk power point. Kesulitan
mahkluk hidup?
yaitu peserta didik kurang termotivasi
Kesulitan apa yang dialami oleh guru dengan media dalam bentuk power
dalam
membelajarkan
materi point oleh karena itu peserta lebih
interaksi mahkluk hidup dengan banyak pasif dibandingkan aktif.
media yang sudah disiapkan atau
dibuat?
Kesulitan apa yang dialami oleh
peserta didik dalam menggunakan
media pembelajaran yang sudah
disiapkan oleh guru terkait materi
interaksi makhluk hidup?
Bagaimana upaya guru mengatasi Guru lebih bisa memilih media yang
kesulitan-kesulitan tersebut terkait ingin digunakan agar peserta didik
materi interaksi mahkluk hidup?
termotivasi
dalam
proses
pembelajaran.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Jawaban
karena itu sering menggunakan media
dalam bentuk power point.
Kesulitan yang dialami yaitu ketika
media yang baru dilihat oleh peserta
didik akan lebih sulit dan paham
bagaimana mekanisme sehingga lebih
memakan waktu untuk menjelaskan
kepada peserta didik.
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No
Pertanyaan
20 Apakah sudah ada penelitian yang
dilakukan di sekolah berkaitan
dengan
madia
dan
model
pembelajaran IPA, jika ada materi
apa yang dipilih untuk menerapkan
penelitian tersebut?
21 Apakah di sekolah sudah ada
penggunaan media kartu kuis harta
karun di mata pelajaran IPA?
22 Bagaimana pendapat Bapak/Ibu
tentang media kartu kuis harta karun
untuk materi interaksi mahkluk
hidup?
23 Menurut Bapak/Ibu hal apa saja yang
perlu
diperhatikan
dalam
pengembangan media pembelajaran
kartu kuis harta karun?
24 Apakah nantinya Bapak/Ibu tertarik
untuk memanfaatkan media tersebut
dalam pembelajaran?

Jawaban
Belum ada

Belum ada

Media kartu kuis cukup menarik dan
mungkin media ini sangat di sukai
peserta didik karena media ini terdapat
unsur permainanya.
Lebih memperhatikan aspek tampilan
dan isi.

Sangat tertarik karena media ini sangat
menarik.

Bapak Thifli Habibi Nur Salim Nava di SMP Negeri 06 Yogyakarta
No
Pertanyaan
Jawaban
1 Berapa persen peserta didik yang Nilai KKM Ujian Tengah Semester
mencapai nilai KKM UTS dan UAS dan Ujian Akhir Semester pada mata
pada mata pelajaran IPA?
pelajaran IPA kelas VII hanya
mencapai kisaran 35% sampai dengan
45% untuk setiap kelas. Kelas yang
terdapat di sekolah tersebut khususnya
kelas VII yaitu 7 kelas dan masingmasing kelas berisi 34 sampai dengan
38 peserta didik. KKM sendiri yang
ditetapkan oleh sekolah yaitu 76. Ada
1 kelas nilai kognitif 12 tidak remidi
dari 34 peserta didik.
2 Bagaimana nilai Ulangan Harian Ulangan Harian materi Interaksi
pada mata pelajaran IPA materi Makhluk Hidup kisaran 70% sampai
Interaksi
Mahkluk
Hidup?(jika dengan 76% dari masing-masing kelas
diadakan)
3 Bagaimana motivasi peserta didik Motivasi belajar masih rendah sekitar
pada saat mengikuti pembelajran IPA 40% peserta didik sedangkan yang
dikelas?
60% pasif atau kurang aktif.
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No
Pertanyaan
4 Apakah Guru selalu menggunakan
model atau metode pembelajaran IPA
yang menarik sehingga memotivasi
para peserta didik dalam proses
pembelajaran?

5

6

7

8

9

10

11

Jawaban
Tidak selalu menggunkan model
khusus ataupun metode yang menarik
namun tergantung guru dan targantung
kondisi kelas. Ada 1 kelas yang tidak
menggunakan model maupun metode
neko-neko karena kondisi kelas yang
tidak memungkinkan.
Model atau metode pembelajaran apa Project Based
Learning,
direct
saja yang digunakan oleh guru pada instruction dan kooperatif learning.
saat mengajar di kelas?
Model atau metode pembelajaran Peserta didik menyukai direct
seperti apa yang disukai peserta didik instructionkadang menggunakan alatsehingga mereka termotivasi dalam alat yang terdapat di lab dan materi
proses pembelajaran?
IPA
merupakan
materi
yang
kontekstual.
Karena
itu
dapat
membantu peserta didik dalam
mempelajari keterampilan dasar dan
memperoleh
informasi
secara
bertahap.
Apakah Guru selalu menggunakan Tidak selalu menggunakan media.
media pembelajaran IPA pada saat Minimal media yang digunakan
menyampaikan materi pembelajaran? berupa gambar dan vidio dalam bentuk
power point.
Media pembelajaran apa saja yang Gambar, vidio dalam bentuk power
digunakan oleh guru pada saat point dan alat praga.
mengajar di kelas?
Kesuliatan apa yang dialami guru Kesulitan yang dialami yaitu waktu
dalam
menyiapkan
media sulit untuk membagi waktu, biaya
pembelajaran?
karena semua ditanggung oleh guru
sendiri. oleh karena itu sering
menggunakan media dalam bentuk
power point.
Kesuliatan apa yang dialami oleh Yang di kwatirkan guru apakah media
guru dalam membelajarkan materi ini efektif tidak dan materi ini
dengan media yang sudah disiapkan tersampaikan.dan menentukan materi
atau dibuat?
yang cocok untuk media yang dibuat.
Kesulitan apa yang dialami oleh Kesulitan yang dialami yaitu ketika
peserta didik dalam menggunakan media yang baru dilihat oleh peserta
media yang sudah disiapkan oleh didik akan lebih sulit dan paham
bagaimana mekanisme sehingga lebih
Guru?
memakan waktu untuk menjelaskan
kepada peserta didik dan masih
banyak bermainya. Masih belum nalar
akan keselamatan mereka dan perlu
dibimbing lebih ketat.
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No
Pertanyaan
Jawaban
12 Bagaimana upaya guru mengatasi Sebelum mempraktekan media harus
kesulitan-kesulitan tersebut?
peserta didik terlebih dahulu harus
deberi pengetahuan media yang akan
di gunakan dan harus dilulang-ulang,
harus di bimbing tidak boleh di
lepaskan begitu saja. Apapun media
yang digunakan peserta didik harus
dibimbing terus menerus
13 Apakah
peserta
didik
lebih Pasti. Mereka akan lebih suka
termotivasi
dalam
proses menggunakan media dibandingkan
pembelajaran ketika menggunakan hanya tulisan.
media pembelajaran yang dibuat oleh
guru?
14 Model atau metode pembelajaran apa Konteksual learning dan Inquiry
saja yang digunakan Guru pada saat terbimbing. Jadi mereka menemukan
menyampaikan
materi
Interaksi sendiri interaksi di lingkungan
Makhluk Hidup?
sekolah. Peserta didik juga mengambil
15 Media pembelajaran seperti apa yang beberapa foto interaksi makhluk hidup
digunakan
Guru
pada
saat dan di unggah kedalam media sosial
dan
memberikan
menyampaikan
materi
Interaksi (instragram
keterangan foto tersebut). jadi
Makhluk Hidup?
penilaian portofolio lewat media
sosial. Vidio juga di tampilkan untuk
stimulus.
16 Kesuliatan apa yang dialami oleh Waktu dan khawatir apakah kondisi
guru pada saat menyiapkan media kelas
bisa
kondusif.
Untuk
pembelajaran pada materi interaksi penyiapanya tidak ada.
mahkluk hidup?
17 Kesulitan apa yang dialami oleh guru Kekomplitan ada beberpa simbiosis,
dalam
membelajarkan
materi rantai makanan yang tidak ada di
interaksi mahkluk hidup dengan lingkungan
sekolah.
Karena
media yang sudah disiapkan atau kegiatanya
yaitu
observasi
di
dibuat?
lingkungan sekolah. Peserta didik
18 Kesulitan apa yang dialami oleh yang mampu mengerjakan biasanya
peserta didik dalam menggunakan lebih cenderung masa bodo dan tidak
media pembelajaran yang sudah memperhatikan indtruksi dari guru.
disiapkan oleh guru terkait materi
interaksi makhluk hidup?
19 Bagaimana upaya guru mengatasi Survai terlebih dalu dan potensi anak.
kesulitan-kesulitan tersebut terkait Survai ke lingkungan. Mempersipakan
materi interaksi mahkluk hidup?
semua dengan matang.
20 Apakah sudah ada penelitian yang Sudah ada tapi medianya dan
dilakukan di sekolah berkaitan materinya berbeda berbeda-beda.
dengan
madia
dan
model Biasanya yang melakukan penelitian
pembelajaran IPA, jika ada materi yaitu mahasiswa S2. Medianya yaitu
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No

21

22

23

24

Pertanyaan
apa yang dipilih untuk menerapkan
penelitian tersebut?
Apakah di sekolah sudah ada
penggunaan media kartu kuis harta
karun di mata pelajaran IPA?
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu
tentang media kartu kuis harta karun
untuk materi interaksi mahkluk
hidup?
Menurut Bapak/Ibu hal apa saja yang
perlu
diperhatikan
dalam
pengembangan media pembelajaran
kartu kuis harta karun?
Apakah nantinya Bapak/Ibu tertarik
untuk memanfaatkan media tersebut
dalam pembelajaran?

Jawaban
virtual lab. Tapi untuk materi ini
belum ada
Belum ada

Media kartu kuis cukup menarik.

Lebih memperhatikan pengelolaan
kelas dan pertanyaan agar tidak terlalu
sulit.
Sangat tertarik karena media ini sangat
menarik dan cocok untuk materi
interaksi makhluk

Bapak F. Yuni Wantoro di SMP Stella Duce 2 Yogyakarta
No
Pertanyaan
Jawaban
1 Berapa persen peserta didik yang Nilai KKM Ujian Tengah Semester
mencapai nilai KKM UTS dan UAS dan Ujian Akhir Semester pada mata
pada mata pelajaran IPA?
pelajaran IPA kelas VII hanya
mencapai kisaran 40% sampai dengan
45% untuk setiap kelas. Kelas yang
terdapat di sekolah tersebut khususnya
kelas VII yaitu 7 kelas dan masingmasing kelas berisi 34 sampai dengan
38 peserta didik. KKM sendiri yang
ditetapkan oleh sekolah yaitu 75.
2 Bagaimana nilai Ulangan Harian Ulangan Harian materi Interaksi
pada mata pelajaran IPA materi Makhluk Hidup kisaran 60% sampai
Interaksi
Mahkluk
Hidup?(jika dengan 76% dari masing-masing kelas
diadakan)
3 Bagaimana motivasi peserta didik Motivasi belajar masih rendah sekitar
pada saat mengikuti pembelajran IPA 50% peserta didik sedangkan yang
dikelas?
50% pasif atau kurang aktif.
4 Apakah Guru selalu menggunakan Tidak selalu menggunkan model
model atau metode pembelajaran IPA khusus ataupun metode pembelajran
yang menarik sehingga memotivasi menarik. tetapi minimal kooperatif
para peserta didik dalam proses learning diskusi kelompok.
pembelajaran?
5 Model atau metode pembelajaran apa Kooperatif learning dan peserta didik
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No

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Pertanyaan
saja yang digunakan oleh guru pada
saat mengajar di kelas?
Model atau metode pembelajaran
seperti apa yang disukai peserta didik
sehingga mereka termotivasi dalam
proses pembelajaran?
Apakah Guru selalu menggunakan
media pembelajaran IPA pada saat
menyampaikan materi pembelajaran?

Jawaban
diminta untuk mengerjakan buku
paket dan LKPD.
Relatif standar pserta didik cukup
antusias dalam mengerjakan sesuatu
berkelompok
dan
memecahkan
masalah bersama-sama.
Tidak selalu menggunakan media.
Minimal media yang digunakan
berupa gambar dan vidio dalam bentuk
power point.
Media pembelajaran apa saja yang Gambar, vidio dalam bentuk power
digunakan oleh guru pada saat point dan alat praga.
mengajar di kelas?
Kesuliatan apa yang dialami guru Kesulitan yang dialami yaitu waktu
dalam
menyiapkan
media sulit untuk membagi waktu karena
pembelajaran?
guru selalu mengajar dikelas oleh
karena itu sulit mempersipakan media
sebelum pembelajaran
Kesuliatan apa yang dialami oleh Harus mengenali dan mempelajari
guru dalam membelajarkan materi terlebih dahulu materi yang cocok
dengan media yang sudah disiapkan untuk media yang akan dibuat.
atau dibuat?
Kesulitan peserta didik yaitu belum
Kesulitan apa yang dialami oleh tentu mereka familiar dengan media
peserta didik dalam menggunakan yang dibuat. Beberapa peserta didik
media yang sudah disiapkan oleh tidak tahu tanaman ketela pohon dan
pepaya seperti apa. Karena mereka
Guru?
kebanyakan dari kalangan atas dan
tinggal di kota.
Bagaimana upaya guru mengatasi Lebih menampilan media yang nyata
kesulitan-kesulitan tersebut?
dan kontekstual. Peserta didik juga
diberikan pengetahuan dasar terlebih
dahulu
sebelum
kegiatan
pembelajaran.
Apakah
peserta
didik
lebih Pasti. Mereka akan lebih suka
termotivasi
dalam
proses menggunakan media dibandingkan
pembelajaran ketika menggunakan kegiatan yang hanya satu jenis dan
media pembelajaran yang dibuat oleh membosankan.
guru?
Model atau metode pembelajaran apa Observasi mereka menemukan sendiri
saja yang digunakan Guru pada saat interaksi di lingkungan sekolah setelah
menyampaikan
materi
Interaksi itu mereka mencatat hasil di LKPD
Makhluk Hidup?
dan di presentasikan di depan kelas.
Media pembelajaran seperti apa yang Vidio dan gambardalam bentuk power
digunakan
Guru
pada
saat point
menyampaikan
materi
Interaksi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
169

No
16

17

18

19

20

21

22

23

24

Pertanyaan
Makhluk Hidup?
Kesuliatan apa yang dialami oleh
guru pada saat menyiapkan media
pembelajaran pada materi interaksi
mahkluk hidup?
Kesulitan apa yang dialami oleh guru
dalam
membelajarkan
materi
interaksi mahkluk hidup dengan
media yang sudah disiapkan atau
dibuat?
Kesulitan apa yang dialami oleh
peserta didik dalam menggunakan
media pembelajaran yang sudah
disiapkan oleh guru terkait materi
interaksi makhluk hidup?
Bagaimana upaya guru mengatasi
kesulitan-kesulitan tersebut terkait
materi interaksi mahkluk hidup?

Jawaban
Waktu
karena
lebih
banyak
menghabiskan waktu di sekolah untuk
mengajar
Ketika melakukan observasi biasanya
kondisi tidak kondusif dan terkontrol.
Banyak peserta didik tidak mengikuti
intruksi guru dan malah melakukan hal
yang tidak seharusnya seperti pergi ke
kantin dan bermian.

Guru
lebih
tegas
memberikan
peringatan kepada peserta didik agar
mengikuti kegiatan pembelajaran
dengan sungguh-sungguh.
Apakah sudah ada penelitian yang Belum ada untuk materi ini
dilakukan di sekolah berkaitan
dengan
madia
dan
model
pembelajaran IPA, jika ada materi
apa yang dipilih untuk menerapkan
penelitian tersebut?
Apakah di sekolah sudah ada Belum ada
penggunaan media kartu kuis harta
karun di mata pelajaran IPA?
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu Media kartu kuis cukup menarik dan
tentang media kartu kuis harta karun bagus.
untuk materi interaksi mahkluk
hidup?
Menurut Bapak/Ibu hal apa saja yang Lebih memperhatikan pembagian
perlu
diperhatikan
dalam kelompok, setiap kelompok maksimal
pengembangan media pembelajaran berisikan 4 orang.
kartu kuis harta karun?
Apakah nantinya Bapak/Ibu tertarik Sangat tertarik karena media ini sangat
untuk memanfaatkan media tersebut menarik dan cocok untuk materi
dalam pembelajaran?
interaksi makhluk
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Ibu Deswarti di SMP Negeri 01 Depok
No
Pertanyaan
Jawaban
1 Berapa persen peserta didik yang Nilai KKM Ujian Tengah Semester
mencapai nilai KKM UTS dan UAS dan Ujian Akhir Semester pada mata
pada mata pelajaran IPA?
pelajaran IPA kelas VII hanya
mencapai kisaran 60% sampai dengan
70% untuk setiap kelas. Kelas yang
terdapat di sekolah tersebut khususnya
kelas VII yaitu 6 kelas dan masingmasing kelas berisi 32 peserta didik.
KKM sendiri yang ditetapkan oleh
sekolah yaitu 80 sedangkan untuk
ulangan harian 75.
2 Bagaimana nilai Ulangan Harian Ulangan Harian materi Interaksi
pada mata pelajaran IPA materi Makhluk Hidup kisaran 90%.
Interaksi
Mahkluk
Hidup?(jika
diadakan)
3 Bagaimana motivasi peserta didik Motivasi belajar masih cukup baik
pada saat mengikuti pembelajran IPA 70% peserta didik sedangkan yang
dikelas?
30% pasif atau kurang aktif.
4 Apakah Guru selalu menggunakan Tidak selalu menggunakan model
model atau metode pembelajaran IPA khusus ataupun metode yang menarik.
yang menarik sehingga memotivasi peserta didik diskusi, mengerjakan
para peserta didik dalam proses LKPD dan buku paket
pembelajaran?
5 Model atau metode pembelajaran apa Diskusi, mengerjakan LKPD dan buku
saja yang digunakan oleh guru pada paket, dan presentasi.
saat mengajar di kelas?
6 Model atau metode pembelajaran Ekperimen di lab. Namun tidak selalu
seperti apa yang disukai peserta didik ke lab tergantung materi yang di
sehingga mereka termotivasi dalam ajarkan.
proses pembelajaran?
7 Apakah Guru selalu menggunakan Tidak selalu menggunakan media.
media pembelajaran IPA pada saat Minimal media yang digunakan
menyampaikan materi pembelajaran? berupa gambar dan vidio dalam bentuk
8 Media pembelajaran apa saja yang power point. Namun jika ada materi
digunakan oleh guru pada saat berhubungan alat di lab akan dibawa
dan di pratekan oleh peserta didik.
mengajar di kelas?
9 Kesuliatan apa yang dialami guru Tidak
ada
kesuliatan
dalam
dalam
menyiapkan
media menyiapkan media.
pembelajaran?
10 Kesuliatan apa yang dialami oleh Tidak
ada
kesuliatan
dalam
guru dalam membelajarkan materi mempembelajaran media. Peserta
dengan media yang sudah disiapkan didik kesulitan ketika malakukan
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No
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Pertanyaan
atau dibuat?
Kesulitan apa yang dialami oleh
peserta didik dalam menggunakan
media yang sudah disiapkan oleh
Guru?
Bagaimana upaya guru mengatasi
kesulitan-kesulitan tersebut?

Jawaban
pengukuran dengan alat yang ada di
lab

Memangil
semua
perwakilan
kelompok untuk maju ke depan dan
diberikan pengetahuan dasar tentang
media yang digunakan setelah itu
perwkilan kelompok menjelaska ke
anggota kelompok masing-masing.
Apakah
peserta
didik
lebih Jelas. Dari pada guru bercerita dan
termotivasi
dalam
proses ceramah. Peserta didik tidak akan
pembelajaran ketika menggunakan mendengar dan malah bosan.
media pembelajaran yang dibuat oleh
guru?
Model atau metode pembelajaran apa Menggunakan sebuah gambar seperti
saja yang digunakan Guru pada saat gambar jaring-jaring makanan dan
menyampaikan
materi
Interaksi digunting setelah itu peserta didik
Makhluk Hidup?
siminta untuk merangkai potonganMedia pembelajaran seperti apa yang potongan gambar tersebut. peserta
digunakan
Guru
pada
saat didik juga diberikan LKPD untuk di
menyampaikan
materi
Interaksi kerjakan secara kelompok .
Makhluk Hidup?
Kesuliatan apa yang dialami oleh tidak ada kesulitan bagi guru dan
guru pada saat menyiapkan media peserta didik ketika menggunakan
pembelajaran pada materi interaksi media maupun mebelajarkanya.
mahkluk hidup?
Kesulitan apa yang dialami oleh guru
dalam
membelajarkan
materi
interaksi mahkluk hidup dengan
media yang sudah disiapkan atau
dibuat?
Kesulitan apa yang dialami oleh
peserta didik dalam menggunakan
media pembelajaran yang sudah
disiapkan oleh guru terkait materi
interaksi makhluk hidup?
Bagaimana upaya guru mengatasi
kesulitan-kesulitan tersebut terkait
materi interaksi mahkluk hidup?
Apakah sudah ada penelitian yang Belum ada
dilakukan di sekolah berkaitan
dengan
madia
dan
model
pembelajaran IPA, jika ada materi
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No

21

22

23

24

Pertanyaan
apa yang dipilih untuk menerapkan
penelitian tersebut?
Apakah di sekolah sudah ada
penggunaan media kartu kuis harta
karun di mata pelajaran IPA?
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu
tentang media kartu kuis harta karun
untuk materi interaksi mahkluk
hidup?
Menurut Bapak/Ibu hal apa saja yang
perlu
diperhatikan
dalam
pengembangan media pembelajaran
kartu kuis harta karun?
Apakah nantinya Bapak/Ibu tertarik
untuk memanfaatkan media tersebut
dalam pembelajaran?

Jawaban

Belum ada

Media kartu kuis cukup menarik dan
bagus untuk di coba kepembelajaran

Lebih memperhatikan pembagian
kelompok maksimal 4 orang dalam 1
kelompok.
Sangat tertarik karena media ini sangat
menarik dan cocok untuk materi
interaksi makhluk
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