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ABSTRAK
PENGEMBANGAN BIO-BOOKLET SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN
PADA MATERI ORGANISASI KEHIDUPAN KELAS VII SMP
Ria Riasvalena
Universitas Sanata Dharma
2020
Media pembelajaran memiliki peran penting dalam kegiatan pembelajaran,
terutama dalam meningkatkan pemahaman peserta didik dan membantu guru dalam
menjelaskan materi pembelajaran. Hasil analisis kebutuhan dari 5 guru IPA kelas
VII SMP di Yogyakarta, menunjukkan bahwa media pembelajaran yang digunakan
pada materi Organisasi Kehidupan masih belum menarik, salah satu media yang
dapat dikembangkan adalah Bio-booklet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui desain media pembelajaran Bio-booklet dan untuk mengetahui kualitas
produk Bio-booklet sebagai media pembelajaran pada materi organisasi kehidupan
kelas VII SMP.
Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan (R&D) yang merupakan
metode penelitian untuk menghasilkan suatu produk dan menguji kualitasnya.
Desain Bio-booklet yang dibuat disajikan dengan memasukkan materi Organisasi
Kehidupan kelas VII SMP. Materinya mencakup indikator berdasarkan KI dan KD
3.6 mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai
organisme dan komposisi utama penyusun sel.
Isi produk terdiri dari ringkasan materi, gambar dan dengan variasi pengerjaan soal
yang meliputi soal menjodohkan, pilihan ganda dan essay. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa produk Bio-booklet sebagai media pembelajaran materi
Organisasi Kehidupan Kelas VII SMP yang dikembangkan layak untuk digunakan
dan diujicobakan. Rekapitulasi data yang diperoleh dari validasi 1 ahli media
pembelajaran, 1 ahli materi pembelajaran dan 2 guru IPA kelas VII SMP memiliki
perolehan rata-rata 3,49 dengan kriteria “Sangat Baik”.
Kata Kunci: R&D, Media Pembelajaran, Bio-booklet, Materi Organisasi
Kedidupan, IPA Kelas VII SMP
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ABSTRACT
DEVELOPMENT OF BIO-BOOKLET AS A LEARNING MEDIA FOR
ORGANIZATION OF LIFE TOPIC AT GRADE 7th OF JUNIOR HIGH
SCHOOL
Ria Riasvalena
Sanata Dharma University
2020
Learning media has an important role in learning activities, especially in improving
the understanding of students and help teachers explain the learning topic. The
results analysis of the needs of 5 science teachers in 7th grade Junior High School
in Yogyakarta, showed that the learning media used in the Organization of Life
topic was still not interesting and practical, one of the media that can be developed
is Bio-booklet. The purpose of this study was to determine the design of the Biobooklet and to find out the quality of the Bio-booklet product as a learning media
for organization of life topic at grade 7th of junior high school.
This type of research is research and development (R&D) which is a research
method for producing a product and testing its quality. The Bio-booklet design is
presented by incorporating Organization of Life topic in 7th grade Junior High
School. The material is based on indicators based on KI and KD 3.6 Identification
of the organizational system of life from the cellular level to the organism and the
main composition of the cell.
The contents of the product consist of a summary of the topic, pictures and
variations in the work of the questions which include matchmaking questions,
multiple choice and essays. The results showed that the product Bio-booklet as a
learning media for organization of life topic at grade 7th of junior high school
developed was suitable to be used and tested. The recapitulation of data obtained
from the validation of 1 instructor media expert, 1 expert learning material and 2
science teachers in grade 7th of junior high school has an average acquisition of
3.49 with the criteria of "Very Good”.
Key words: R&D, Learning Media, Bio-booklet, Life Organizational Materials,
Class VII Junior High School
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Keberhasilan dalam pendidikan dipengaruhi oleh perubahan dan
pembaharuan atas komponen pendidikan. Komponen yang memengaruhi
keberhasilan pendidikan meliputi kurikulum, sarana prasarana, guru, siswa,
model pengajaran, serta yang terpenting adalah pemilihan media pembelajaran
yang tepat. Semua komponen tersebut saling terkait dalam mendukung
tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan (Suhardi, 2012). Untuk
tercapainya tujuan pendidikan, pembelajaran harus dirancang dengan menarik
supaya siswa dapat fokus dan termotivasi dalam proses pembelajaran.
Pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan perlu menerapkan model
pembelajaran PAIKEM (Pembelajaran yang Aktif, Inovatif, Kreatif dan
Menyenangkan) (Suprijono, 2009). Pelaksanaan pembelajaran harus didukung
dengan media pembelajaran yang bervariasi dan menarik, sehingga dapat
membantu guru untuk menyampaikan materi pembelajaran dan membantu
siswa untuk lebih mudah memahami materi pembelajaran.
Media pembelajaran dan sumber belajar berperan penting untuk mecapai
keberhasilan proses pembelajaran, dalam proses pembelajaran guru berperan
sebagai fasilitator dan peserta didik yang berperan aktif dalam mencari
pengetahuan dan pengalaman yang dapat memperluas wawasannya. Proses
pembelajaran yang hanya menggunakan buku paket sebagai sumber belajar,
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media pembelajaran yang tidak bervariasi dan guru yang mengajar dengan
metode ceramah akan membuat siswa tidak tertarik dan bosan untuk mengikuti
pembelajaran. Permasalahan ini menyebabkan siswa kurang memahami materi
pembelajaran terutama materi pembelajaran yang banyak dan susah, sehingga
tujuan pembelajaran pun tidak dapat tercapai.
Materi organisasi kehidupan adalah materi yang memiliki cakupan luas
dan banyak meliputi tingkat sel, jaringan, organ, sistem organ dan organisme.
Materi organisasi kehidupan tergolong materi yang sulit dipahami oleh peserta
didik karena dengan menggunakan istilah-istilah biologi yang belum diketahui
oleh peserta didik seperti nama-nama organel dan ukuran sel yang mikroskopis
menjadikan materi tersebut abstrak, untuk mengatasi permasalahan dalam
proses pembelajaran materi organisasi kehidupan perlu adanya pengembangan
media pembelajaran yang tepat sehingga dapat membuat siswa senang dalam
mempelajari materi tersebut.
Berdasarkan analisis kebutuhan di 5 sekolah yaitu SMP Negeri 1 Berbah,
SMP Negeri 1 Ngemplak, SMP Negeri 4 Ngaglik, SMP Taman Dewasa Ibu
Pawiyatan dan SMP Santo Aloysius Turi menunjukkan bahwa dalam
pembelajaran guru menggunakan beberapa model pembelajaran. Model
pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran IPA berbedabeda seperti Discovery Learning, Inquiry dan Project Based Learning,
sedangkan dalam pembelajaran organisasi kehidupan guru menggunakan
Discovery Learning. Pada penyampaian materi organisasi kehidupan guru
menggunakan analogi, misalnya pada tingkat sel dihubungkan dengan suatu
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benda seperti bola dan kemudian hanya mencermati gambar yang ada di buku.
Menurut guru, menjelaskan dengan analogi dan mencermati gambar di buku
belum cukup untuk menyampaikan materi organisasi kehidupan yang bersifat
abstrak, banyak dan sulit dipahami karena menggunakan bahasa asing.
Guru sudah memahami dan menyadari pentingnya media pembelajaran
dalam proses pembelajaran. Akan tetapi media pembelajaran yang digunakan
hanya sebatas power point dan mencermati gambar di buku, sedangkan minat
baca peserta didik di sekolah juga rendah, sehingga peserta didik dalam
memahami materi organisasi kehidupan tidak optimal. Media yang terbatas dan
minat baca yang rendah tersebut menjadi kendala bagi guru dalam proses
pembelajaran materi organisasi kehidupan.
Salah satu media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk
mengatasi permasalahan tersebut adalah media berupa Bio-booklet. Booklet
adalah media untuk menyampaikan pesan-pesan dalam bentuk buku, baik
berupa tulisan maupun gambar (Maulana, 2009). Bio-booklet adalah buku kecil
yang berisi tentang materi biologi. Gambar pada buku paket yang dipelajari
oleh siswa adalah gambar keseluruan dan tidak menampilkan bentuk spesifik
organelnya, sedangkan dalam Bio-booklet didesain dengan gambar-gambar
menarik dan lengkap pada tiap organel, ringkasan materi dan soal-soal dapat
menjadi sumber belajar mandiri untuk siswa, sehingga dapat membantu siswa
untuk memahami dan menguasai materi organisasi kehidupan.
Pembelajaran menggunakan booklet memiliki kelebihan karena berpusat
pada siswa, disesuaikan dengan materi pembelajaran serta mampu merangsang
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kedalaman berpikir siswa. Bio-booklet memiliki ciri-ciri menggunakan kalimat
yang sederhana, diringkas dengan desain yang menarik dan praktis, isi booklet
lebih banyak ilustrasinya daripada teks sehingga tidak terkesan monoton, serta
terbitannya kurang dari 48 halaman (Hapsari, 2013).
Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian berjudul “Pengembangan Bio-booklet Sebagai Media Pembelajaran
Pada Materi Organisasi Kehidupan Kelas VII SMP”. Produk Bio-booklet yang
dihasilkan diharapkan dapat membantu guru dalam mengatasi permasalahan
peserta didik dalam memahami materi organisasi kehidupan.

B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini :
1.

Bagaimana desain media pembelajaran Bio-booklet pada materi organisasi
kehidupan kelas VII SMP?

2.

Bagaimana kualitas produk Bio-booklet yang dikembangkan sebagai
media pembelajaran pada materi organisasi kehidupan kelas VII SMP?

C. Batasan Masalah
Agar penelitian ini terarah, terbatasi dan tidak di luar konten, maka
disusun batasan masalah sebagai berikut :
1.

Materi pokok dalam Bio-booklet hanya ringkasan materi organisasi
kehidupan pada KD 3.6 yaitu mengidentifikasi sistem organisasi
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kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama
penyusun sel.
2.

Pengisian soal dalam Bio-booklet divariasikan yaitu menjodohkan, pilihan
ganda dan essay yang disesuaikan dengan materi organisasi kehidupan.

3.

Kualitas media pembelajaran Bio-booklet berdasarkan pada validasi oleh
ahli materi, ahli media dan 2 guru IPA kelas VII SMP.

4.

Penelitian hanya sampai pada prototipe hasil revisi.

D. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk :
1.

Mengetahui desain media pembelajaran Bio-booklet pada materi
organisasi kehidupan kelas VII SMP.

2.

Mengetahui kualitas produk Bio-booklet sebagai media pembelajaran
untuk materi organisasi kehidupan.

E. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Manfaat Teoritis (Untuk Sekolah)
a. Menambah wawasan dalam pengembangan media pembelajaran.
b. Bio-booklet dapat menjadi alternatif dalam mengatasi permasalahan di
sekolah seperti kekurangan buku paket.
c. Bio-booklet menjadi variasi media pembelajaran di sekolah.
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2. Manfaat Metodologis (Untuk Peneliti)
a. Menambah wawasan peneliti mengenai langkah pengembangan media
Bio-booklet dan desain media Bio-booklet.
b. Memberikan bantuan pemikiran sebagai alternatif peningkatan kualitas
pendidikan khususnya pembelajaran biologi bagi peneliti selanjutnya.
3. Manfaat Praktis (Untuk Guru dan Siswa)
a. Bio-booklet memberikan inovasi bagi guru untuk mengembangkan
media pembelajaran.
b. Media

pembelajaran

Bio-booklet

memudahkan

guru

untuk

menyampaikan materi organisasi kehidupan.
c. Materi organisasi kehidupan dalam Bio-booklet dibuat ringkas dan
sederhana supaya dapat dengan mudah dipahami.
d. Media Bio-booklet yang didesain menarik akan membuat peserta didik
termotivasi untuk mengikuti pembelajaran.
e. Bio-booklet dapat menumbuhkan minat belajar peserta didik terutama
pada materi organisasi kehidupan.
f. Ringkasan materi dan variasi dalam pengerjaan soal dalam Bio-booklet
akan memudahkan peserta didik untuk memahami materi organisasi
kehidupan.
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F. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan
Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1.

Produk yang dikembangkan berupa media pembelajaran dalam bentuk
Bio-booklet yang sesuai dengan kurikulum 2013.

2.

Media pembelajaran Bio-booklet dilengkapi dengan gambar-gambar
menarik yang relevan dengan materi pembelajaran.

3.

Desain produk Bio-booklet disesuaikan dengan pembuatan booklet ukuran
A5 (21x14,8 cm).

4.

Bahan pembuatan Bio-booklet untuk sampul menggunakan hard cover dan
isi menggunakan ivory 120 gram.

5.

Bio-booklet terdiri dari 76 halaman.

6.

Font yang digunakam dalam Bio-booklet yaitu Comic Sans SM.

7.

Gambar-gambar dalam produk Bio-booklet berwarna dan tidak rumit,
sehingga menarik untuk dibaca dan memudahkan peserta didik untuk
memahami materi.

8.

Bio-booklet dilengkapi dengan soal-soal yang akan memperdalam
pengetahuan peserta didik.

9.

Bio-booklet yang dikembangkan selain sebagai media pembelajaran, juga
dapat digunakan untuk belajar mandiri peserta didik di sekolah maupun di
rumah.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Belajar dan Pembelajaran
Belajar adalah suatu aktivitas mental yang berlangsung dalam interaksi
aktif antara seseorang dan lingkungan, sehingga menghasilkan perubahan
dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan nilai yang relatif bersifat
konstan (Susanto, 2016). Menurut Suyono dan Haryanto (2012) belajar adalah
suatu aktivitas atau suatu proses untuk

memperoleh pengetahuan,

meningkatkan keterampilan, memperbaiki perilaku, sikap dan mengokohkan
kepribadian dalam proses memperoleh pengetahuan. Belajar merupakan proses
yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, proses belajar
terlihat saat terjadinya perubahan tingkah laku pada individu yang belajar,
perubahan tidak hanya berkaitan dengan penambahan ilmu pengetahuan, tetapi
juga kecakapan, minat dan penyesuaian diri, jadi dapat dikatakan bahwa belajar
adalah rangkaian kegiatan jiwa dan raga menuju perkembangan pribadi
manusia.
Pembelajaran merupakan suatu usaha guru atau pengajar untuk membantu
siswa atau anak didiknya, agar dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan
minatnya, dalam proses pembelajaran siswa merupakan subjek yang belajar
dan guru merupakan subjek yang mengajar (Kustandi dan Sutjipto, 2011).
Menurut Undang-undang sistem pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003
menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan

8

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

9

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sehingga dapat
dipahami bahwa pembelajaran merupakan suatu proses kegiatan yang
memungkinkan guru untuk mengajar dan peserta didik menerima materi secara
sistematik dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan
pembelajaran.
Pada proses pembelajaran guru berperan sebagai fasilitator dalam
menyampaikan materi kepada peserta didik. Materi pembelajaran yang
disampaikan oleh guru dimulai dari yang sederhana hingga kompleks, tidak
semua materi pembelajaran yang disampaikan dapat dengan mudah dipahami
oleh peserta didik. Upaya untuk meminimalisisir permasalahan tersebut adalah
dengan menyusun strategi pembelajaran dengan memanfaatkan media
pembelajaran dan sumber belajar lainnya dalam menyampaikan materi
(Sanjaya, 2006).

B. Media Pembelajaran
1. Pengertian Media Pembelajaran
Kata media berasal dari kata latin medius yang secara harfiah berarti
tengah, perantara atau pengantar. Menurut Gerlach dan Ely yang dikutip
oleh Arsyad (2014), media apabila dipahami secara garis besar adalah
manusia, materi dan kejadian yang membangun kondisi yang membuat
peserta didik mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap,
sedangkan menurut Heinich yang dikutip oleh Arsyad (2014), media adalah
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perantara yang membawa pesan atau informasi bertujuan instruksional atau
mengandung maksud-maksud pengajaran antara sumber dan penerima.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong
pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi pada proses belajar,
sehingga menuntut guru untuk mampu menggunakan alat-alat yang
disediakan oleh sekolah. Guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman
yang cukup tentang media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat
yang dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk
memperjelas makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai
tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna (Kustandi dan
Sutjipto, 2011).
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa
media adalah sarana atau alat bantu dalam pendidikan, media dapat berupa
suatu benda atau komponen yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari
pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan,
perhatian dan minat peserta didik dalam proses belajar sehingga peserta
didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian, media
pembelajaran sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar karena
media sebagai perantara dalam proses pembelajaran yang memiliki
pengaruh terhadap pemahaman peserta didik.
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2. Fungsi Media Pembelajaran
Pada dasarnya fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai sumber
belajar dan alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondisi dan
lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru (Arsyad, 2014).
Ciri-ciri umum media pembelajaran adalah kemampuannya untuk merekam,
menyimpan, melestarikan, merekonstruksi, dan mentransportasikan suatu
peristiwa atau objek (Munadi, 2013).
Menurut Arsyad (2014), terdapat fungsi media pembelajaran
khususnya media visual antara lain :
a.

Fungsi atensi, media visual merupakan inti, yaitu menarik dan
mengarahkan perhatian siswa supaya dapat berkonsentrasi kepada isi
pembelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan
atau menyertai teks materi pelajaran. Seringkali pada awal pelajaran
siswa tidak tertarik dengan materi pelajaran, terutama jika materi
tersebut merupakan pelajaran yang tidak disenangi oleh mereka. Media
gambar khususnya gambar yang diproyeksikan melalui overhead
projector dapat menenangkan dan mengarahkan perhatian mereka
kepada pelajaran yang akan mereka terima. Dengan demikian,
kemungkinan untuk memperoleh dan mengingat isi pembelajaran
semakin besar.

b.

Fungsi afektif, media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa
ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Gambar atau
lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa.
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c.

Fungsi kognitif, media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian
yang

mengungkapkan

bahwa

lambang

visual

atau

gambar

memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat
informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar.
d.

Fungsi

kompensatoris,

media

pembelajaran

berfungsi

untuk

mengakomodasikan siswa yang lemah, lambat menerima dan
memahami isi pembelajaran yang disajiikan dengan teks atau disajikan
secara verbal.
Media berfungsi untuk tujuan instruksi di mana informasi yang terdapat
dalam media itu harus melibatkan siswa baik dalam benak atau mental
maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat
terjadi (Arsyad, 2014). Jadi, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran
dapat berfungsi untuk mempercepat pemahaman materi dalam proses
belajar dan meningkatkan kualitas proses belajar, sehingga peserta didik
dapat optimal dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan
oleh guru terutama materi yang abstrak dan cakupannya luas sehingga
membutuhkan alat bantu dalam penyampaiannya.

3. Manfaat Media Pembelajaran
Manfaat media pembelajaran baik secara umum maupun khusus
sebagai alat bantu pembelajaran bagi pengajar dan pembelajar. Menurut
Arsyad (2014) manfaat dari penggunaan media pembelajaran di dalam
proses belajar mengajar sebagai berikut :

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

13

a.

Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi
sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil
belajar.

b.

Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian
anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang
lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan
siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan
minatnya.

c.

Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indra, ruang dan
waktu:
1) Objek atau benda yang terlalu besar untuk ditampilkan langsung di
ruang kelas dapat diganti dengan gambar, foto, slide, realita, film,
radio atau model.
2) Objek atau benda yang terlalu kecil sehingga tidak tampak oleh
indra dapat disajikan dengan bantuan mikroskop, film, slide atau
gambar.
3) Kejadian langka yang terjadi di masa lalu atau terjadi sekali dalam
puluhan tahun dapat ditampilkan melalui rekaman video, film, foto
atau slide.
4) Objek atau proses yang amat rumit seperti peredaran darah dapat
ditampilkan secara konkret melalui film, gambar, slide atau simulasi
komputer.
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5) Kejadian atau percobaan yang dapat membahayakan dapat
disimulasikan dengan media seperti komputer, film dan video.
6) Peristiwa alam seperti terjadinya letusan gunung berapi atau proses
yang dalam kenyataan memakan waktu lama seperti proses
kepompong menjadi kupu-kupu dapat disajikan dengan rekaman
video, film atau slide.
d.

Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada
siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta
kemungkinan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat
dan lingkungannya misalnya melalui karyawisata, kunjungankunjungan ke museum atau kebun binatang.
Dari manfaat media pembelajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa

media

pembelajaran

memberikan

banyak

manfaat

dalam

proses

pembelajaran, asalkan guru berperan aktif dan siswa terlibat aktif dalam
proses pembelajaran. Untuk merealisasikan manfaat media pembelajaran,
guru harus terampil dalam menggunakan media pembelajaran dan dapat
menyesuaikan media dengan materi pembelajaran.

4. Macam-macam Media Pembelajaran
Menurut Suprohatiningrum (2016) secara umum media pembelajaran
dibagi menjadi tiga macam, antara lain :
a. Media audio adalah media pembelajaran yang menekankan pada suara,
contohnya radio.
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b. Media visual adalah media yang menampilkan gambar diam.
c. Media audiovisual adalah media yang menampilkan suara maupun
gambar.
Media pembelajaran apabila dilihat dari sudut pandang yang luas, tidak
hanya terbatas pada alat-alat audio, visual, audio-visual saja melainkan
sampai pada tingkah laku pengajar dan kondisi pribadi pembelajaran.
Menurut Sanaky (2013) media pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai
berikut :
a. Bahan-bahan yang mengutamakan kegiatan membaca atau dengan
menggunakan simbol-simbol kata dan visual berupa bahan-bahan
cetakan dan bacaan.
b. Alat-alat audio-visual, alat-alat yang tergolong dalam kategori ini yaitu:
1) Media proyeksi : overhead projector, slide, film dan LCD.
2) Media non proyeksi : papan tulis, poster, papan tempel, komik,
bagan, diagram gambar, grafik, dll.
3) Benda tiga dimensi antara lain benda tiruan, boneka, topeng, peta,
globe, pameran dan museum.
c. Media yang menggunakan teknik atau masinal, yaitu slide, film, radio,
televisi, video, VCD, laboratorium elektronik, komputer dan internet.
d. Kumpulan benda-benda berupa peninggalan sejarah, dokumetasi, bahanbahan yang memiliki nilai sejarah, mata pencaharian, industri
pemerintahan, agama, kebudayaan, politik dan lain-lain.
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e. Contoh-contoh kelakuan atau perilaku mengajar. Pengajar memberi
contoh perilaku atau suatu perbuatan. Misalnya mencontohkan perbuatan
dengan gerakan tangan dan kaki atau gerakan badan. Media
pembelajaran dalam bentuk ini sangat tergantung pada inisiatif, rekayasa
dan kreasi pengajar itu sendiri.
Perkembangan media pembelajaran mengikuti arus perkembangan
teknologi. Menurut Kustandi dan Sutjipto (2011) berdasarkan perkembangan
teknologi, maka media pembelajaran dapat dikelompokkan dalam empat
kelompok, yaitu:
a. Media hasil teknologi cetak: teknologi cetak menghasilkan materi dalam
bentuk salinan tercetak.
b. Media

hasil

teknologi

audio-visual:

cara

menghasilkan

atau

menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan
elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual.
c. Media hasil teknologi berdasarkan komputer: cara menghasilkan atau
menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang
berbasis mikro-proccesor.
d. Media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer: cara untuk
menghasilkan dan menyampaikan materi yang menggabungkan
pemakaian beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh komputer.
Dari macam-macam media tersebut dapat disimpulkan bahwa media
pembelajaran jika dikelompokkan sangat banyak macam dan jenisnya.
Sehingga untuk menggunakan suatu media pembelajaran secara baik, efektif
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dan efisien dalam pembelajaran diperlukan pengetahuan dan kemampuan
dalam memilih, membuat dan mendesain suatu media. Pengembangan dan
penggunaan media pembelajaran tergantung pada kreasi dan inisiatif pengajar
dalam mendesain, membuat dan mengembangkan media pembelajaran
sehingga media pembelajaran tersebut dapat berdampak positif terhadap
proses belajar mengajar di sekolah. Salah satu media yang dapat
dikembangkan yaitu media visual contohnya berupa Bio-booklet.

C. Bio-booklet
Booklet adalah sebuah buku kecil yang memiliki paling sedikit lima
halaman tetapi tidak lebih dari empat puluh delapan halaman di luar hitungan
sampul (Satmoko, 2006). Booklet sebagai alat bantu, sarana, dan sumber daya
pendukungnya untuk menyampaikan pesan harus menyesuaikan dengan isi
materi yang akan disampaikan. Booklet berisikan informasi-informasi penting.
Suatu booklet isinya harus jelas, mudah dimengerti dan akan lebih menarik jika
booklet tersebut disertai dengan gambar.
Menurut Baragay (2016), keunggulan dalam menggunakan media cetak
seperti booklet antara lain praktis dalam penggunaannya karena dapat dipakai
di mana saja dan kapan saja, tidak memerlukan listrik, dan karena booklet tidak
hanya berisi teks tetapi terdapat gambar sehingga dapat menimbulkan rasa
keindahan serta meningkatkan pemahaman dan gairah dalam belajar. Selain
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itu, booklet termasuk media pembelajaran visual dapat meningkatkan
pemahaman siswa melalui penglihatan.
Awal penulisan booklet bermula dari penentuan topiknya. Topiknya
tersebut diperjelas, subyek yang hendak dikembangkan dan kepada siapa
artikel tersebut ditujukan. Pada bagian awal, latar belakang dan informasi
umum tentang topik tersebut perlu diungkapkan. Struktur atau isi dari booklet
sama seperti buku biasa, struktur booklet pada umumnya terdiri dari
pendahuluan, isi dan penutup. Hanya saja cara penyajian isinya lebih singkat
dari sebuah buku. Bentuk booklet yang praktis dan menarik akan
mempermudah siswa dalam belajar. Selain itu, diharapkan ilustrasi dalam
booklet akan menambah motivasi dan minat peserta didik untuk menggunakan
booklet dalam belajar (Satmoko, 2006). Bio-booklet adalah booklet yang
memuat tentang materi biologi untuk proses pembelajaran, dari segi layout atau
tampilan, booklet dapat di desain secara menarik mencakup ringkasan materi,
gambar dan soal-soal yang relevan dengan materi pembelajaran untuk
memotivasi peserta didik dalam belajar.
Menurut Prastowo (2014) dalam menyusun sebuah booklet sebagai bahan
ajar, booklet setidaknya mencangkup sebagai berikut:
a. Judul diturunkan dari KD atau materi pokok sesuai dengan besar kecilnya
materi.
b. KD/materi pokok yang akan dicapai, diturunkan dari Standar Isi (SI) dan
Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
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c. Informasi pendukung dijelaskan secara jelas, padat, menarik memperhatikan
penyajian kalimat yang disesuaikan dengan usia dan pengalaman
pembacanya.
d. Dalam booklet terdapat lebih banyak gambar dari pada teks, sehingga tidak
terkesan monoton.
e. Gambar ditampilkan secara nyata yaitu gambar-gambar yang sudah dikenal
oleh peserta didik.
f. Isi disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik.
g. Mudah dibawa kemana saja, dibaca kapan saja dan dimana saja.
h. Memuat informasi yang lengkap, walau tidak rinci dan berurutan.
Media pembelajaran Bio-booklet ini akan dibuat menjadi media
pembelajaran dalam bentuk cetak. Menurut Arsyad (2014) ada enam elemen
yang perlu diperhatikan pada saat merancang media berbasis cetakan, yaitu:
a. Konsistensi: konsistensi pada jarak spasi, format dari halaman ke halaman
lainnya, jarak antara judul, baris pertama, garis samping dan antara judul
dan teks utama. Spasi yang tidak sama dapat menyebabkan booklet kurang
rapi dan dinilai buruk.
b. Format: penggunaan format dengan satu kolom apabila menggunakan
paragraf yang panjang dan menggunakan paragraf dengan tulisan pendek.
Isi yang berbeda lebih baik dipisah dan dilabeli secara visual.
c. Organisasi: penyusunan tampilan halaman dapat dibuat dan disusun
menggunakan kotak-kotak untuk memisahkan bagian-bagian teks agar
siswa lebih mudah membaca dan memahami informasi yang disajikan.
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d. Daya tarik: bagian baru dari suatu bab atau materi baru diperkenalkan
dengan cara berbeda. Hal ini dapat menarik perhatian dan memotivasi siswa
untuk membaca.
e. Ukuran huruf: ukuran huruf suatu media cetak disesuaikan dengan siswa,
pesan dan lingkungannya. Ukuran huruf yang baik untuk teks adalah 12,
biasanya untuk booklet menggunakan ukuran 10 atau 11.
f. Ruang (spasi) kosong: ruang (spasi) kosong diisi dengan menambahkan
kontras. Pemberian ruang kosong penting untuk memberi kesempatan siswa
untuk beristirahat selama membaca. Ruang kosong dapat berbentuk spasi di
sekitar judul, batas tepi, spasi antar kolom, permulaan paragraf, spasi antar
baris dan paragraf.
Berdasarkan cara yang digunakan untuk menarik perhatian pada media
berbasis teks adalah warna, huruf dan kotak. Warna digunakan sebagai alat
penuntun dan penarik perhatian kepada informasi penting. Huruf cetak tebal
atau cetak miring memberikan penekanan pada kata-kata kunci atau judul.
Informasi penting dapat pula diberi tekanan dengan menggunakan kotak
(Kustandi dan Sutjipto, 2011)
Berdasarkan berbagai pendapat mengenai booklet

dapat disimpulkan

bahwa Bio-booklet perlu disusun dengan memperhatikan berbagai aspek.
Susunan Bio-booklet disesuaikan dengan kebutuhan dan kriteria booklet
sebagai bahan ajar. Bio-booklet yang akan dikembangkan oleh peneliti adalah
pada materi organisasi kehidupan kelas VII SMP dengan menampilkan
ringkasan materi, disertai gambar yang relevan dengan materi organisasi
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kehidupan dan desain yang menarik sehingga siswa tertarik untuk
membacanya, dalam Bio-booklet juga terdapat variasi pengerjaan soal yang
terdiri dari menjodohkan, pilihan ganda dan essay yang akan memperdalam
pengetahuan siswa terkait materi organisasi kehidupan.

D. Materi Organisasi Kehidupan
Materi organisasi kehidupan adalah materi yang dipelajari di kelas VII
pada semester genapl. Kompetensi dasar materi organisasi kehidupan yaitu 3.6
mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai
organisme dan komposisi utama penyusun sel, serta mengaitkan dengan 4.6
yaitu membuat model struktur sel tumbuhan/hewan. Pokok bahasan pada
materi ini terdiri dari organisasi kehidupan tingkat sel, jarigan, organ dan
sistem organ, dari pokok bahasan tersebut masing-masing dijelaskan
pengertiannya, serta penjelasan struktur dan fungsinya.
Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 guru IPA di Sleman, peserta didik
kurang tertarik dengan materi organisasi kehidupan karena materi organisasi
kehidupan sifatnya abstrak, sulit dipahami, materinya banyak dan cakupannya
luas, serta banyak menggunakan bahasa asing. Oleh sebab itu, media
pembelajaran yang memuat materi organisasi kehidupan perlu dibuat dengan
desain dan gambar menarik agar peserta didik dapat dengan mudah memahami
materi dan memotivasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran.
Media pembelajaran yang baik diharapkan dapat membuat peserta didik
memahami materi organisasi kehidupan dengan optimal sehingga hasil belajar
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yang diperoleh oleh peserta didik dapat memuaskan Materi organisasi
kehidupan akan disajikan peneliti dalam media Bio-booklet yang dilengkapi
dengan ringkasan materi, gambar dan variasi pengerjaan soal yaitu
menjodohkan, pilihan ganda dan essay.

E. Variasi Pengerjaan Soal
1. Menjodohkan
Proses belajar mengajar tentunya terdapat suatu tes terhadap peserta
didik. Salah satu tes yang digunakan yaitu tes menjodohkan. Butir soal tipe
menjodohkan termasuk dalam jenis tes objektif. Menurut Sukardi (2010)
item tes menjodohkan sering juga disebut matching test item. Item tes
menjodohkan ini juga termasuk dalam kelompok tes objektif. Secara fisik,
bentuk item tes menjodohkan terdiri atas dua kolom yang sejajar. Pada
kolom pertama berisi pernyataan yang disebut daftar stimulus yang berarti
dengan daftar premis karena dalam kolom tersebut berisi definisi, frasa
atau kata tunggal dan kolom kedua berisi kata frasa yang disebut juga daftar
respons atau jawaban.
Menurut Sudijono (2011), tes objektif bentuk matching merupakan
tes objektif dengan ciri-ciri sebagai berikut:
a. Tes terdiri dari satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban.
b. Pilihan jawaban harus lebih banyak dari jumlah soal sebagai pengecoh,
misalnya terdapat 10 soal pada seri pertanyaan dan terdapat 15 pilihan
jawaban pada seri jawaban.
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c. Tugas tes adalah mencari dan menempatkan jawaban-jawaban yang
telah tersedia, sehingga sesuai atau cocok dan merupakan pasangan dari
pertanyaan.
Masing-masing pertanyaan dalam seri pertanyaan mempunyai
pasangan jawaban yang tercantum dalam seri jawaban, tugas siswa adalah
mencari dan menempatkan jawaban sehingga sesuai dan cocok dengan
pertanyaan (Sudjiono, 2011). Beberapa pengertian di atas dapat
disimpulkan bahwa tes menjodohkan merupakan tes objektif yang dapat
digunakan untuk mengevaluasi peserta didik, item tes menjodohkan
memiliki dua lajur yang saling berhubungan. Jalur pertanyaan dan jalur
jawaban memiliki keterkaitan sehingga perlu disajikan secara sederhana
supaya mudah dipahami oleh peserta didik.

2. Pilihan Ganda
Model soal pilihan ganda adalah salah satu model soal dalam kategori
bentuk tes objektif. Pemberian istilah bentuk tes objektif berasal dari sudut
pandang cara pemeriksaannya, yaitu bahwa dalam pemeriksaannya
bentuk tes ini dilakukan secara objektif (Arikunto, 2009). Yang dimaksud
dengan pemeriksaan secara objektif adalah karena setiap soal dalam tes
objektif memiliki satu jawaban pasti. Jawaban yang pasti ini membuat
proses pemeriksaan hasil ujian menjadi relatif lebih mudah.
Item-item dalam instrumen dalam penyusunan tes bentuk pilihan
ganda memiliki banyak variasi mulai dari yang sederhana, yaitu tes
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pilihan benar-salah sampai pilihan ganda dengan tiga, empat, lima atau
enam jawaban. Mengingat bahwa tujuan pertanyaan atau pernyataan
adalah memperoleh informasi yang benar dan sesuai dengan bukti fisik di
lapangan, tes pilihan ganda dengan empat jawaban merupakan bentuk tes
yang paling sering ditemui di lapangan (Sukardi, 2014).
Dari sisi fungsi tes sebagai instrumen evaluasi, kelemahannya adalah
bentuk tes ini cenderung untuk mengungkapkan ingatan dan daya
pengenalan kembali saja. Bentuk tes ini sukar untuk mengukur proses
mental yang tinggi (Arikunto, 2009). Proses mental yang tinggi dapat
diartikan sebagai proses kognisi atau proses pemahaman pengetahuan
yang mendalam dan kompleks. Kelemahan kedua dari sisi fungsinya
sebagai instrumen evaluasi adalah peserta tes dapat menebak jawaban
ketika tidak mengetahui jawaban yang benar dari soal. Sisi proses
penyusunan soal, tes objektif lebih sulit disusun daripada tes esai.
Untuk menghasilkan soal tes objektif yang baik, perlu pengetahuan
yang cukup untuk menyusun pokok soal dan/atau pengecoh yang tepat.
Penyusun soal yang terampil mampu menyusun soal untuk jenjang
kemampuan yang tinggi dalam taksonomi bloom (Andriani, 2012).
Jenjang kemampuan yang tinggi identik dengan tingkat pemahaman
pengetahuan yang mendalam dan kompleks.
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3. Essay
Tes essay merupakan salah satu tes tertulis, yang susunannya berupa
item pertanyaan yang masing-masing mengandung permasalahan dan
menuntut uraian-uraian kata yang merefleksikan kemampuan berpikir
responden dalam merespond pertanyaan evaluator sebagai respond
terhadap program atau proyek yang dievaluasi. Menurut Sukardi (2014)
tes essay dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :
a. Tes essay dengan jawaban singkat.
b. Tes essay dengan jawaban panjang.
Tes essay juga dapat disebut sebagai tes dengan pertanyaan terbuka.
Dalam tes tersebut responden diharuskan menjawab sesuai dengan
pemahaman responden tentang program atau proyek yang dievaluasi.
Responden diharapkan memiliki rasa kebebasan dalam diri responden
dalam menuangkan respond atau jawaban tersebut (Sukardi, 2014).
Ciri khas tes essay adalah jawaban soal tidak disediakan oleh orang
yang membuat butir soal, tetapi disusun oleh peserta tes dan peserta tes
bebas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Setiap peserta tes dapat
memilih,

menghubungkan,

dan

menyampaikan

jawaban

dengan

menggunakan kata-katanya sendiri. Soal essay menuntut peserta tes untuk
mengorganisasikan gagasan atau hal-hal yang telah dipelajarinya dengan
cara mengemukakan gagasan atau pokok pikiran dalam bentuk tulisan.
Pada pengembangan Bio-booklet, peneliti menggunakan tes essay dengan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

26

jawaban yang panjang supaya peserta tes dapat dengan bebas
mengemukakan gagasan atau pendapatnya.

F. Karakteristik Siswa SMP Kelas VII
Remaja adalah kelompok penduduk yang berusia 10-19 tahun (WHO).
Pertumbuhan dan perkembangan selama masa remaja dibagi dalam tiga tahap,
yaitu remaja awal (usia 11-14 tahun), remaja pertengahan (usia 15-17 tahun)
dan remaja akhir (usia 18-20 tahun) (Wulandari, 2014). Rata-rata siswa SMP
ada di rentang usia 12-15 tahun, sehingga tergolong dalam kelompok remaja
awal.
Menurut Jean Piaget yang dikutip oleh Sugihartono (2007), perkembangan
kognitif dibagi menjadi empat tahapan:
1) Tahap Sensorimotor (usia 0-2 tahun)
2) Tahap Praoperasional Thinking (usia 2-7 tahun)
3) Tahap Concrete Operations (usia 7-11 tahun)
4) Tahap Formal Operations (12-15 tahun)
Siswa kelas VII SMP berdasarkan pada perkembangan kognitif termasuk
pada tahap operasional formal. Siswa pada tahap ini memiliki penalaran dan
cara berpikir yang logis. Menurut Ali dan Asrori (2005) menyatakan bahwa
pada tahap ini anak telah mampu mewujudkan suatu keseluruhan dalam
pekerjaannya yang merupakan hasil berpikir logis dan mulai mampu
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mengembangkan pikiran normalnya, mereka mampu mencapai logika dan
rasio serta dapat menggunakan abstraksi.
Perkembangan masa remaja berdasarkan proses pendidikan harus
diperhatikan, berikut ini adalah penerapan teori Piaget terhadap pendidikan di
kelas (Ali dan Asrori 2005):
1) Cara berpikir anak berbeda dan kurang logis dibandingkan cara berpikir
orang dewasa, maka guru perlu menyesuaikan dan dapat mengerti cara
berpikir anak, bukan sebaliknya anak yang beradaptasi dengan guru.
2) Anak belajar paling baik dengan menemukan (discovery). Pembelajaran
yang berpusat pada anak dapat berlangsung dengan efektif, tapi dalam hal
ini guru tidak meninggalkan anak belajar sendiri, namun guru memberi
tugas yang dirancang untuk membimbing anak menemukan dan
menyelesaikan masalah sendiri.
3) Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan pemikiran anak, artinya anakanak yang mencoba memecahkan masalah, penalaran mereka yang lebih
penting daripada jawaban.
4) Guru dapat menentukan dan menetapkan tujuan pembelajaran dari materi.
Kegiatan pembelajaran di kelas perlu disesuaikan dengan perkembangan
remaja, demikian juga dalam menentukan media pembelajaran, pengetahuan
tentang perkembangan remaja terutama siswa kelas VII SMP memiliki posisi
yang penting dalam menentukan jenis dan karakteristik media yang akan
disusun.
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Menurut Arsyad (2011) dalam pemilihan media untuk peserta didik harap
memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut:
1) Kemampuan mengakomodasi penyajian stimulus yang tepat (visual atau
audio)
2) Kemampuan mengakomodasikan respon siswa yang tepat (tertulis, audio
atau kegiatan fisik)
3) Pemilihan media utama dan media sekunder untuk penyajian informasi atau
stimulus, dan untuk latihan atau tes (sebaiknya latihan dan tes menggunakan
media yang sama)
Media pembelajaran Bio-booklet adalah media visual yang di dalamnya
terdapat ringkasan materi dan soal-soal tes materi organisasi kehidupan. Media
pembelajaran Bio-booklet dapat dikombinasikan dengan media lain seperti
video atau film dan kegiatan observasi sehingga dapat melibatkan kegiatan
visual, audio dan fisik dalam kegiatan pembelajaran.
G. Font Comic Sans MS
Font Comic Sans MS mulai dibuat pada 1994 oleh Vincent Connare saat ia
masih bekerja di Microsoft. Ia berencana membuatnya untuk program aplikasi
Microsoft Bob dengan konsumen anak-anak muda. Kini Comic Sans adalah
bawaan baku atau standar untuk Windows OS, hal ini memberi semua orang
pengguna Windows OS di seluruh dunia dapat menggunakannya untuk
mendesain (Gumelar, 2018). Media pembelajaran digunakan oleh anak-anak
dalam belajar, media akan menjadi menarik apabila guru bisa menentukan font
yang tepat untuk digunakan dalam media yang dikembangkan. Font Comic Sans
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adalah jenis huruf yang menarik karena bentuknya seperti tulisan pada komik
yang sering di baca oleh anak-anak.
Huruf ini dapat digolongkan ke dalam jenis tulisan tangan santai, didasari
oleh tulisan yang digunakan dalam buku komik. Oleh karena itu, huruf ini
dimaksudkan untuk digunakan dalam dokumen informal dan materi anak-anak
(Gumelar, 2018). Font Comic Sans walaupun tergolong tulisan tangan santai
atau informal namun bentuknya bisa terbaca dengan jelas dan cocok digunakan
dalam dokumen anak-anak.

H. Komponen Warna dalam Pembuatan Buku
Menurut sisi psikologi warna mempunyai pengaruh kuat terhadap suasana
hati dan emosi manusia, membuat suasana panas atau dingin, provokatif atau
simpati, menggairahkan atau menenangkan. Warna merupakan sebuah sensasi,
dihasilkan otak dari cahaya yang masuk melalui mata (Marysa dan Anggraita,
2016). Buku yang dirancang untuk pembelajaran kepada siswa juga perlu
memperhatikan warna-warna yang digunakan dalam pembuatannya agar warna
tersebut dapat meningkatkan ketertarikan peserta didik dalam mempelajari
materi.
Ditinjau dari efeknya dan sifat khas yang dimilikinya, warna dipilih dalam
2 kategori yaitu golongan warna panas dan golongan warna dingin. Gologan
warna panas terdiri dari merah, jingga dan kuning memberi pengaruh psikologi
panas, menggembirakan dan menggairahkan, golongan warna dingin yaitu hijau
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dan biru memberi pengaruh psikologi menenangkan, damai, tenang dan segar
(Marysa dan Anggraita, 2016). Menurut Monica dan Luzar (2011) terdapat
beberapa warna yang telah umum yang memiliki arti dari masing-masing warna
tersebut, serta pengaruhnya terhadap psikologi manusia, yaitu:
1) Merah: warna merah diasosiasikan dengan api dan darah. Memberi efek
positif yaitu semangat, antusiasme, panas dan kekuatan. Efek negatifnya
yaitu kemarahan, kekejaman, ketidaksopanan. Efek pada produk adalah
warna dominan, berkesan kecepatan dan menstimulasi detak jantung.
2) Kuning: warna kuning diasosiasikan dengan sinar matahari. Memberi efek
positif kebijaksanaan, optimisme dan kegembiraan. Efek negatifnya yaitu
ketidakjujuran dan kecemburuan. Efek pada produk yaitu warna yang
menarik perhatian, lebih terang, menyakitkan mata, namun warna kuning
muda dapat menambah konsentrasi.
3) Biru: warna biru diasosiasikan dengan laut dan langit. Memberi efek positif
pegetahuan kesejukan, kedamaian dan kesetiaan. Efek negatifnya adalah
kelesuan, dingin dan depresi. Efek pada produk yaitu membuat tubuh
memproduksi rasa tenang, santai dan menjadi lebih produktif.
4) Hijau: warna hijau diasosiasikan dengan tumbuhan dan lingkungan.
Memberi efek positif kesuburan, pertumbuhan dan sukacita. Efek
negatifnya memuakkan, rakus dan tidak berpengalaman. Efek pada produk
yaitu warna yang ramah teradap mata, menyejukkan dan menenangkan.
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5) Ungu: warna ungu diasosiasikan dengan keagungan. Memberi efek positif
kemewahan, kebijaksanaan, imajinasi. Efek negatifnya kekejaman dan
berlebihan. Efek pada produk yaitu memberi kesan feminin dan romantik.
6) Hitam: hitam diasosiasikan dengan malam dan kematian. Memberi efek
positif kemewahan, elegan, formal dan serius. Efek negatifnya kesedihan
dan tidak bersemangat. Efek pada produk yaitu membuat warna lain terlihat
lebih terang.
7) Putih: warna putih diasosiasikan dengan sinar dan kemurnian. Memberikan
efek positif kesempurnaan, bersih, kejujuran, sinar dan kelembutan. Efek
negatifnya dalah rapuh dan terisolasi. Efek pada produk adalah
penyeimbang dari warna lainnya dan simbol keberuntungan.
Secara umum, semua warna memiliki kekurangan dan kelebihannya
masing-masing, maka dari itu perlu dilakukan pemilihan warna dan mengetahui
kombinasi dari warna-warna yang sesuai untuk menghasilakan suatu produk
yang seimbang dalam komposisi warnanya. Pembuatan media pembelajaran
berupa buku Bio-booklet juga perlu memperhatikan desain warna yang sesuai
dengan materi pembelajaran yaitu materi organisasi kehidupan, sehingga produk
yang dikembangkan dapat meningkatkan ketertarikan peserta didik terhadap
materi organisasi kehidupan.
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I.

Penelitian Research and Development (R&D)
Menurut Sugiyono (2018) langkah-langkah penggunaan metode Research
and Development, sebagai berikut :
1) Potensi dan Masalah
Penelitian dapat beragkat dari adanya potensi atau masalah. Potensi adalah
segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai tambah.
Masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi.
Masalah ini dapat diatasi melalui R&D dengan cara meneliti sehingga dapat
ditemukan suatu model, pola atau sistem penanganan terpadu yang efektif
dan dapat digunakan untuk mengatasi masalah. Metode penelitian yang
dapat digunakan adalah metode survey atau kualitatif. Berdasarkan data
yang diperoleh selanjutnya dapat dirancang model penanganan yang efektif.
2) Mengumpulkan Informasi
Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual dan up to date,
maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat
digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk yang diharapkan dapat
mengatasi masalah tersebut.
3) Desain Produk
Produk yang dihasilkan dalam penelitian Research and Development
bermacam-macam. Dalam bidang pendidikan, produk yang dihasilkan
diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pendidikan. Desain produk
harus diwujudkan dalam gambar atau bagan, sehingga dapat digunakan
sebagai pegangan untuk menilai dan membuatnya.
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4) Validasi Desain
Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai rancangan produk
secara rasional. Dikatakan secara rasional, karena validasi disini masih
bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional belum fakta lapangan.
Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar
atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang
dirancang tersebut. Setiap pakar diminta untuk menilai desain tersebut,
sehingga selanjutnya dapat diketahui kelemahan dan kekuatannya.
5) Perbaikan Desain
Setelah desain produk, divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para ahli
lainnya, maka akan dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut
selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain, yang
bertugas memperbaiki desain adalah peneliti yang mau menghasilkan
produk tersebut.
6) Uji Coba Produk
Dalam bidang pendidikan desain produk seperti metode mengajar baru
dapat langsung diuji coba, setelah validasi dan revisi. Uji coba awal dapat
dilakukan dengan simulasi penggunaan, setelah simulasi maka diuji
cobakan pada kelompok terbatas. Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk
mendapatkan informasi apakah metode/produk lebih efektif dan lebih
efisien dibandingkan dengan yang lama.
7) Revisi Produk
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Produk baru yang telah diuji cobakan pada kelompok terbatas perlu di revisi
lagi sehingga dapat mengurangi kelemahan dalam pembuatan atau
penggunaannya. Setelah direvisi maka perlu diuji cobakan lagi untuk
meninjau kelemahannya untuk segera diperbaiki.
8) Uji Coba Pemakaian
Setelah pengujian terhadap produk berhasil dan mungkin ada revisi yang
tidak terlalu penting, maka selanjutnya produk tersebut diterapkan dalam
kondisi nyata untuk lingkup yang luas. Dalam operasinya, metode atau
produk tetap harus dinilai kekurangan atau hambatan yang muncul guna
untuk perbaikan lebih lanjut.
9) Revisi Produk
Revisi produk ini dilakukan apabila dalam pemakaian kondisi nyata terdapat
kekurangan dan kelemahan. Dalam uji pemakaian, sebaiknya pembuat
produk selalu mengevaluasi bagaimana kinerja produk.
10) Pembuatan Produk Masal
Pembuatan produk masal ini dilakukan apabila produk yang telah diuji coba
dinyatakan efektif dan layak untuk diproduksi masal. Untuk dapat
memproduksi masal, maka peneliti perlu bekerja sama dengan perusahaan.
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Gambar 2. 1 Langkah-langkah Penggunaan Metode R&D

J.

Penelitian yang Relevan
Terdapat beberapa penelitian serupa yang dapat mendukung penelitian ini,
antara lain:
1) Indasari (2016) dengan judul “Pengembangan Bio-booklet Filum
Echinodermata sebagai Sumber Belajar Mandiri Siswa Kelas X SMA
MA”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui pengembangan
dan kelayakan Bio-booklet Filum Echinodermata sebagai Sumber Belajar
Mandiri Siswa Kelas X SMA MA. Penelitian dilakukan oleh satu ahli
materi, satu ahli media, satu guru biologi dan 18 respon siswa kelas X di
MAN Karanganom Klaten. Analisis data menggunakan analisis kualitatif
untuk mengetahui kualitas Bio-booklet filum Echinodermata. Hasil
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penelitian menunjukkan bahwa Bio-booklet filum Echinodermata sangat
baik untuk dikembangkan dan layak digunakan sebagai sumber belajar
mandiri untuk siswa kelas X SMA/MA.
2) Septiwiharti (2015) dengan judul “Pengembangan Bahan Ajar Berbentuk
Booklet Sejarah Indonesia Pada Materi Pertempuran Lima Hari di
Semarang Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas XI IPS”. Tujuan penelitian
ini adalah mendeskripsikan bahan ajar yang selama ini digunakan dalam
sejarah Indonesia tentang pertempuran lima hari di Semarang bagi siswa
kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Semarang, menghasilkan bahan ajar yang
sesuai kebutuhan pembelajaran sejarah pada materi sejarah Indonesia
tentang pertempuran lima hari di Semarang bagi kelas XI IPS di SMA
Negeri 1 Semarang, mengetahui dan menganalisis keefektifan bahan ajar
yang di kembangkan dalam pembelajaran sejarah Indonesia tentang
pertempuran lima hari di Semarang terkait dengan minat belajar sejarah
bagi kelas XI IPS Negeri 1 Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahan
ajar yang dikembangkan berbetuk booklet materi pertempuran lima hari di
Semarang, siswa lebih paham dengan materi pertempuran lima hari di
Semarang, siswa terlibat aktif dalam proses belajar mengajar dan siswa
lebih termotivasi dan mudah memahami pelajaran sejarah, minat belajar
dan rasa ingin tahu siswa lebih tinggi serta keefektifan booklet membawa
pengaruh positif terhadap minat belajar.
3) Sulistina (2016) dengan judul “Pengembangan Media Booklet Digital
Sebagai Media Pembelajaran Pada Materi Keanekaragaman Hayati Pada
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Tumbuhan Kelas VII SMP/MTs”. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kelayakan booklet digital sebagai media pembelajaran pada
materi keanekaragaman hayati pada tumbuhan kelas VII di MTs/SMP.
Model penelitian dan pengembangan ini terdiri atas 10 tahap yaitu potensi
dan masalah, mengumpulkan informasi, desain produk, validasi desain,
perbaikan desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian,
revisi produk dan produk masal. Namun, dalam pengembangan ini hanya
terbatas sampai 7 tahap saja yaitu sampai revisi produk, karena penelitian
ini hanya sampai pada uji coba terbatas dengan tujuan untuk mengetahui
hasil kelayakan dari pengembangan media booklet digital. Booklet digital
yang dikembangkan dengan menggunakan perangkat lunak Kvisof
Flipbook Maker agar booklet digital yang dihasilkan lebih baik. Instrumen
penelitian meliputi lembar validasi dan lembar respon peserta didik, yang
hasilnya dianalisis secara kuantitatif serta kualitatif deskriptif berdasarkan
saran dan masukan yang diberikan oleh validator. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa booklet digital masuk dalam kategori sangat baik,
sehingga booklet digital layak untuk digunakan sebagai media
pembelajaran IPA Biologi pada kelas VII MTs/SMP.Berikut ini adalah
bagan penelitian booklet yang serupa :
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Septiwiharti (2015)
Indasari (2016)
Pengembangan Biobooklet Filum
Echinodermata sebagai
Sumber Belajar Mandiri
Siswa Kelas X SMA MA.
Spesifikasi Produk: berisi
materi filum
echinodermata dan
dilengkapi gambar
spesies.

Sulistina (2016)

Pengembangan Bahan Ajar
Berbentuk Booklet Sejarah
Indonesia Pada Materi
Pertempuran Lima Hari di
Semarang Terhadap Minat
Belajar Siswa Kelas XI
IPS

Pengembangan Media
Booklet Digital Sebagai
Media Pembelajaran Pada
Materi Keanekaragaman
Hayati Pada Tumbuhan
Kelas VII SMP/MTs

Spesifikasi produk : berisi
materi pertempuran lima
hari semarang dilengkapi
gambar penunjang materi.

Spesifikasi Produk: berisi
materi keanekaragaman
hayati yang disertai
gambar dan dijadikan
perangkat lunak.

Riasvalena, 2020
Pengembangan produk Bio-booklet oleh peneliti :
Relevansi:
 Produk berbentuk Booklet.
Perbedaan:
 Pengembangan media Bio-booklet pada materi organisasi
kehidupan kelas VII SMP.
 Spesifikasi produk Bio-booklet yang dihasilkan disesuaikan
dengan materi organisasi kehidupan dalam hal sampul, isi dan
ringkasan materi, serta terdapat variasi dalam pengerjaan soal
yaitu menjodohkan, pilihan ganda dan essay.

Gambar 2. 2 Penelitian yang Relevan
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G. Kerangka Berpikir
Keberhasilan dalam pembelajaran ditentukan dari proses pembelajaran
tersebut. Ketika pembelajaran berlangsung baik maka tujuan pembelajaran pun
akan tercapai, proses pembelajaran tidak lepas dari metode pembelajaran dan
ditunjang oleh media pembelajaran sebagai alat bantu untuk menyampaikan
materi terutama jika materi tersebut abstrak, banyak dan cakupannya luas.
Materi organisasi kehidupan merupakan materi yang cakupannya luas,
banyak dan abstrak sehingga peserta didik kurang tertarik untuk mempelajari
materi tersebut. Pada materi tingkat sel, jaringan, organ dan sistem organ juga
banyak menggunakan bahasa asing. Materi yang abstrak dan banyak
menggunakan bahasa asing membuat peserta didik kurang termotivasi dan
mudah bosan ketika proses pembelajaran berlangsung. Dalam penyampaian
materi organisasi kehidupan guru menggunakan media yang kurang bervariasi
hanya mengunakan power point dan mencermati buku paket, ada juga guru
yang menggunakan analogi dalam penyampaian materi misalnya pada tingkat
sel dianalogikan dengan suatu bola. Kegiatan tersebut masih memiliki
kekurangan misalnya tidak semua anak dapat membayangkan ketika sel
dianalogikan dengan bola karena bentuknya berbeda dan di dalam bola tidak
terdapat komponen-komponen seperti pada sel sehingga dapat membuat
peserta didik semakin bingung dengan materi pembelajaran.
Terdapat penelitian serupa yang telah dilakukan oleh Indasari (2016)
dengan judul “Pengembangan Bio-booklet Filum Echinodermata sebagai
Sumber Belajar Mandiri Siswa Kelas X SMA MA”, penelitian lain dilakukan
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oleh Septiwiharti (2015) dengan judul “Pengembangan Bahan Ajar Berbentuk
Booklet Sejarah Indonesia Pada Materi Pertempuran Lima Hari di Semarang
Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas XI IPS”, dan penelitian yang dilakukan
oleh Sulistina (2016) dengan judul “Pengembangan Media Booklet Digital
Sebagai Media Pembelajaran Pada Materi Keanekaragaman Hayati Pada
Tumbuhan Kelas VII SMP/MTs”. Penelitian tersebut menghasilkan produk
berupa booklet, pada penelitian Indahsari dan Septiwiharti menghasilkan
produk booklet dalam bentuk media cetak (buku), sedangkan pada penelitian
Sulistina menghasilkan produk booklet dalam bentuk digital. Booklet yang
dihasilkan digunakan sebagai media dan bahan ajar dalam proses
pembelajaran.
Berdasarkan

alasan

tersebut,

maka

peneliti

mencoba

untuk

mengembangkan media pembelajaran khusus untuk materi organisasi
kehidupan pada kelas VII. Media yang dikembangkan berupa Bio-booklet yang
dilengkapi dengan ringkasan materi, gambar yang menarik dan variasi dalam
pengisian soal yaitu menjodohkan, pilihan ganda dan essay. Media
pembelajaran Bio-booklet yang baru dan layak dapat meningkatkan motivasi
peserta didik dalam mengikuti pembelajaran sehingga peserta didik dapat
mudah memahami materi. Prosedur dalam pengembangan Bio-booklet adalah
melakukan survey kebutuhan, merancang Bio-booklet dan validasi oleh para
ahli dan guru. Bio-booklet yang dikembangkan berdasarkan langkah penelitian
dan pengembangan Research and Development model Sugiyono. Berikut
adalah bagan kerangka berpikir yang didasari dari analisis kebutuhan di 5
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Sekolah Menengah Pertama yaitu SMP Negeri 1 Berbah, SMP Negeri 1
Ngemplak, SMP Negeri 4 Ngaglik, SMP Taman Dewasa Ibu Pawiyatan dan
SMP Santo Aloysius Turi, serta dikaitkan dengan hasil penelitian relevan :
Survey Kebutuhan 5 sekolah :

Penelitian Relevan :

1. Materi organisasi kehidupan yang bersifat 1. Indasari yaitu tentang pengembangan
abstrak, cakupannya luas dan materinya
Bio-booklet filum echinodermata
banyak.
sebagai sumber belajar mandiri siswa
2. Minat peserta didik untuk mempelajari
kelas X SMA MA.
materi organisasi kehidupan sangat rendah, 2. Septiwiharti tentang pengembangan
minat baca peserta didik juga rendah.
bahan ajar berbentuk booklet sejarah
3. Media pembelajaran yang digunakan oleh
indonesia pada materi pertempuran
guru tidak bervariasi dan kurang menarik,
lima hari di Semarang terhadap minat
sehingga peserta didik merasa bosan
belajar siswa kelas XI IPS.
dengan proses pembelajaran.
3. Sulistina
tentang pengembangan
4. Penyampaian materi dengan analogi tidak
media booklet digital sebagai media
efektif karena akan membuat peserta didik
pembelajaran
pada
materi
semakin bingung dengan materi organisasi
keanekaragaman
hayati
pada
kehidupan.
tumbuhan kelas VII SMP/MTs.

1. Pengembangan Bio-booklet sebagai media pembelajaran pada materi
organisasi kehidupan yang dilengkapi dengan ringkasan materi dan variasi
pengerjaan soal yaitu menjodohkan, pilihan ganda dan essay.
2. Manfaat Bio-booklet adalah menjadi sumber belajar pada materi organisasi
kehidupan, memudahkan guru dalam penyampaian materi dan dapat
menjadi sumber belajar mandiri peserta didik di sekolah maupun di rumah.

Divalidasi oleh ahli dan guru
SMP kelas VII

Media pembelajaran Bio-booklet
materi Organisasi Kehidupan
Kelas VII SMP
Gambar 2. 3 Kerangka Berpikir
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau yang
sering disebut dengan Research and Development (R&D). Penelitian dan
pengembangan adalah rangkaian proses atau langkah-langkah dalam rangka
mengembangkan suatu produk dan menguji keefektifan produk tersebut.
Menurut Sugiyono (2018) langkah-langkah dalam penelitian Research and
Development (R&D) meliputi sepuluh tahap yaitu potensi dan masalah,
pengumpulan data, desain produk, validasi desain, ujicoba produk, revisi
produk, ujicoba pemakaian, revisi produk dan pembuatan produk masal.
Pada penelitian ini peneliti hanya melakukan sampai tahapan nomor 5
yaitu tahap perbaikan desain. Pengembangan hanya sebatas 5 tahap
dikarenakan Bio-booklet organisasi kehidupan yang dihasilkan tidak
bertepatan dengan materi yang sedang dipelajari di sekolah, sehingga untuk
mempersingkat waktu dan tidak menunggu pembelajaran organisasi kahidupan
pada tahun ajaran berikutnya maka penelitian ini dibatasi 5 tahapan saja.
Peneliti melakukan penelitian dan pengembangan Bio-booklet pada mata
pelajaran IPA kelas VII materi organisasi kehidupan meliputi struktur dan
fungsi sel, struktur dan fungsi jaringan hewan, struktur dan fungsi jaringan
tumbuhan, organ dan sistem organ. Tingkat kelayakan Bio-booklet ini
diketahui melalui validasi oleh para ahli yaitu guru dan dosen.

33
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B. Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian yang dilakukan peneliti dalam pengembangan ini
diadaptasi dari langkah-langkah pengembangan yang dikembangkan oleh
Sugiyono dengan pembatasan. Penerapan langkah-langkah pengembangan
disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Pada penelitian ini peneliti membatasi
hingga langkah ke 5 yaitu perbaikan desain, dikarenakan Bio-booklet organisasi
kehidupan yang dihasilkan tidak bertepatan dengan materi yang sedang
dipelajari di sekolah, sehingga untuk mempersingkat waktu dan tidak
menunggu pembelajaran organisasi kahidupan pada tahun ajaran berikutnya
maka penelitian ini dibatasi 5 tahapan saja. Langkah-langkah yang digunakan
peneliti dalam pembuatan Bio-booklet, yaitu :
1) Potensi dan Masalah
Peneliti menggali potensi dan masalah dengan melakukan survey kebutuhan
di 5 sekolah yaitu SMP Negeri 1 Berbah, SMP Negeri 1 Ngemplak, SMP
Negeri 4 Ngaglik, SMP Taman Dewasa Ibu Pawiyatan dan SMP Santo
Aloysius Turi. Kegiatan survey kebutuhan dilakukan dengan mewawancarai
guru IPA kelas VII yang dimulai pada bulan Oktober 2019. Kegiatan
wawancara dilakukan dengan daftar pertanyaan wawancara yang telah
disediakan oleh peneliti.
2) Mengumpulkan Informasi
Tahap pengumpulan informasi dilakukan degan mencatat informasi hasil
wawancara guru IPA kelas VII di 5 sekolah, data hasil wawancara tersebut
dirangkum sebagai bahan untuk perencanaan pembuatan produk yang
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diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam kegiatan pembelajaran.
Untuk memperoleh lebih banyak informasi, peneliti juga mencari literatur
dari buku, jurnal dan hasil penelitian serupa sebagai dasar pengembangan
produk Bio-booklet.
3) Desain Produk
Setelah informasi telah terkumpul maka langkah selanjutnya adalah
mendesain produk. Produk yang dihasilkan dalam penelitian R&D berupa
media pembelajaran Bio-booklet yang diharapkan dapat meningkatkan
produktivitas pendidikan. Langkah-langkah dalam pembuatan Bio-booklet
sebagai berikut :
a) Menentukan materi Biologi dalam pembelajaran IPA kelas VII
kemudian memilih pokok bahasan agar materi tidak terlalu banyak.
b) Menentukan desain awal pengembangan Bio-booklet dengan ukuran
kertas A5.
c) Sampul depan diberi gambar yang berkaitan dengan materi organisasi
kehidupan.
d) Sampul belakang dilengkapi dengan profil penulis.
e) Pembuatan desain sampul depan berisi judul Bio-booklet dan kelas.
f) Lembar pertama tertera kata pengantar.
g) Lembar kedua tertera daftar isi Bio-booklet.
h) Lembar ketiga tertera kompetensi, indikator dan tujuan pembelajaran
i) Halaman berikutnya berisi ringkasan materi sistem organisasi
kehidupan yang disesuaikan dengan buku paket yaitu mengenai sel
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sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan, jaringan-jaringan pada
hewan dan tumbuhan, organ-organ pada hewan dan tumbuhan, serta
sistem organ dan organisme.
j) Setelah ringkasan materi telah dibuat, selanjutnya memasukkan soalsoal. Soal disesuaikan dengan materi pembelajaran yang terdiri dari
komponen organisasi kehidupan yaitu sel, jaringan, organ dan sistem
organ. Pada setiap komponen pengerjaan soal divariasi yaitu
menjodohkan, pilihan ganda dan essay.
k) Halaman terakhir yaitu daftar pustaka.
4) Validasi Desain
Produk berupa Bio-booklet diserahkan kepada pakar ahli media
pembelajaran, pakar ahli materi pembelajaran dan dua guru IPA kelas VII
untuk dievaluasi dan divalidasi. Tujuan pada tahap validasi desain adalah
untuk memberikan penilaian terkait kualiatas dan kelayakan dari produk
yang dibuat, sehingga dapat diketahui kelebihan dan kelemahan yang ada
pada desain produk.
5) Perbaikan Desain
Berdasarkan hasil validasi yang diperoleh dari ahli media pembelajaran dan
guru IPA kelas VII, kemudian direvisi untuk menyempurnakan desain
produk. Perbaikan desain bertujuan untuk memperbaiki kekurangan dan
kesalahan pada produk, sehingga dapat menghasilkan produk akhir yang
layak untuk diujicobakan kepada peserta didik.
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C. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data survey kebutuhan pada penelitian pengembangan
Bio-booklet sebagai media pembelajaran pada materi Organisasi Kehidupan
kelas VII SMP diperlukan instrumen sebagai berikut:
1) Wawancara (Interview)
Menurut Sugiyono (2018) wawancara digunakan sebagai teknik
pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan
untuk menemukan masalah yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti
ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah
respondennya sedikit atau kecil. Wawancara yang digunakan dalam
penelitian ini adalah wawancara terstruktur karena dalam melakukan
wawancara peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa
pertanyaan-pertanyaan tertulis. Kegiatan wawancara terstruktur ini setiap
responden diberi pertanyaan yang sama dan peneliti mencatat informasi
yang diberikan dari wawancara tersebut. Metode ini digunakan dalam
analisa kebutuhan di 5 sekolah untuk menemukan permasalahan dalam
proses pembelajaran, dalam kegiatan ini peneliti menggunakan pedoman
wawancara untuk mengumpulkan data.
2) Angket (Kuesioner)
Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis (daftar
pertanyaan) kepada responden untuk dijawab. Angket adalah teknik
pengumpulan data secara tidak langsung karena peneliti tidak melakukan
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tanya jawab dengan responden. Angket ini digunakan untuk uji kelayakan
dan uji validitas produk Bio-booklet yang dikembangkan oleh peneliti.
D. Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa daftar wawancara
untuk analisa kebutuhan dan anget untuk lembar validasi produk,
penjabarannya sebagai berikut :
1) Wawancara
Analisa kebutuhan dalam pengembangan Bio-booklet dilakukan dengan
wawancara. Daftar pertanyaan wawancara digunakan sebagai panduan
untuk wawancara dengan guru guna memperoleh informasi terkait survey
kebutuhan. Kisi-kisi wawancara analisa kebutuhan terdapat pada tabel 3.1,
sedangkan penjabaran pertanyaan wawancara dari indikator dapat dilihat
pada tabel 3.2, yaitu :
Tabel 3. 1 Kisi Kisi Pertanyaan Analisa Kebutuhan
No

Aspek Pertanyaan Analisa Kebutuhan

Nomor
Pertanyaan

1

Pengalaman guru

1,2

2

Model pembelajaran di kelas

3

3

Media Pembelajaran

4, 5, 6

-

5

Pengertian media pembelajaran
Pentingnya media pembelajaran
Jenis media pembelajaran
Penggunaan media pembelajaran di
kelas
Buku ajar

7

6

Minat Baca Peserta Didik

8, 9

7

Materi sistem organisasi kehidupan

10, 11
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No

Aspek Pertanyaan Analisa Kebutuhan

Nomor
Pertanyaan

8

Bio-booklet

12, 13, 14, 15, 16

Tabel 3. 2 Pertanyaan Wawancara Analisa Kebutuhan
No

Pertanyaan

1

Sudah berapa lama bapak/ibu
mengajar IPA?

2

Sudah berapa lama Bapak/Ibu
mengajar mata pelajaran IPA di
kelas VII?

3

Model pembelajaran apa yang
sering Bapak/Ibu terapkan pada
pelajaran IPA di kelas VII?

4

Menurut Bapak/Ibu, apakah dalam
pembelajaran perlu adanya media
pembelajaran? Jika ya mengapa?
Jika tidak mengapa?

5

Media pembelajaran apa saja yang
Bapak/Ibu ketahui?

6

Media pembelajaran apa saja yang
sering Bapak/Ibu gunakan dalam
pembelajaran IPA terutama materi
biologi di kelas?

7

Buku ajar apa yang digunakan
dalam pembelajaran di kelas?

8

Seberapa besar minat baca peserta
didik dalam proses pembelajaran di
kelas?

9

Apakah buku ajar yang bapak/ibu
gunakan sudah efektif untuk
menumbuhkan minat baca peserta
didik? Jika ya mengapa? Jika tidak
mengapa?

Jawaban
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No

Pertanyaan

10

Bagaimana menurut Bapak/Ibu
mengenai materi organisasi
kehidupan di kelas VII?

11

Adakah kendala yang Bapak/Ibu
hadapi pada saat penyampaian
materi pembelajaran organisasi
kehidupan kelas VII?

12

Apakah Bapak/Ibu mengetahui
tentang booklet?

13

Apakah Bapak/Ibu mengetahui
apabila booklet dapat
dikembangkan menjadi media
pembelajaran?

14

Apakah Bapak/Ibu dalam proses
pembelajaran di kelas pernah
menggunakan media booklet?

15

Bagaimana menurut Bapak/Ibu jika
materi organisasi kehidupan
menggunakan media bio-booklet ?

16

Bagaimana menurut Bapak/Ibu jika
media bio-booklet didesain dengan
gambar-gambar menarik sebagai
media pembelajaran ?

17

Adakah saran Bapak/Ibu untuk
pembuatan Bio-booklet?

Jawaban

2) Angket (Kuesioner)
Metode angket digunakan untuk mengukur indikator yang berkaitan
dengan isi bahan pembelajaran, tampilan dan kualitas dari media
pembelajaran yang dikembangkan. Angket menggunakan format respon
check list, sebuah daftar, dimana responden tinggal membubuhkan tanda
check list pada kolom yang sesuai (Arikunto, 2009). Peneliti menggunakan
angket untuk mengukur kualitas dari produk yang dikembangkan. Angket
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validasi diberikan kepada ahli media pembelajaran, ahli materi
pembelajaran dan dua guru mata pelajaran IPA kelas VII SMP. Kisi-kisi
penilaian aspek pembelajaran oleh ahli terdapat pada tebel 3.3.
Tabel 3. 3 Kisi-kisi Penilaian Aspek Pembelajaran Oleh Ahli
Aspek

Indikator

Nomor
Item

Validasi

Isi

1. Kalimat yang digunakan dalam Bio- 1,2
booklet

Ahli Materi
dan Guru

2. Kesesuaian media Bio-booklet 3,4
dengan kompetensi dasar dan indikator
pembelajaran

Ahli Materi
dan Guru

3. Materi organisasi kehidupan dalam 5,6,7,8,9
Bio-booklet

Ahli Materi
dan Guru

4. Istilah IPA yang digunakan sudah 10
benar dan tepat

Ahli Materi
dan Guru

5. Pengerjaan soal (menjodohkan, 11,12
pilihan ganda dan essay) dalam Biobooklet

Ahli Materi
dan Guru

Tampilan 1. Sampul depan dan judul sesuai 13
dengan materi pembelajaran organisasi
kehidupan

Ahli Media
dan Guru

2. Penampilan fisik Bio-booklet secara 14
keseluruhan bagus dan menarik

Ahli Media
dan Guru

3. Desain Bio-booklet menarik minat 15
dan rasa ingin tahu peserta didik.

Ahli Media
dan Guru

4. Kesesuaian komposisi warna dalam 16
Bio-booklet

Ahli Media
dan Guru

5. Ukuran font dalam media Bio- 17,18
booklet

Ahli Media
dan Guru

6. Gambar jelas dan sesuai dengan 19
materi organisasi kehidupan

Ahli Media
dan Guru
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Aspek

Indikator

Nomor
Item

7. Kualitas bahan pembuatan Bio- 20
booklet

Validasi
Ahli Media
dan Guru

E. Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh dari validasi ahli adalah data yang digunakan untuk
menentukan kualitas dan kelayakan produk yang dihasilkan oleh peneliti, data
yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif,
langkah-langkah dalam analisis data hasil validasi ahli sebagai berikut :
1) Data Kuantitatif
Data kuantitatif diperoleh dari skor penilaian angket (koesioner) oleh 2
pakar ahli media pembelajaran dan 2 guru IPA kelas VII SMP di
Yogyakarta. Penilaian dari hasil angket kemudian diubah menjadi skala
interval dengan menggunakan skala Likert, Tahapan dalam mengolah data
kuantitatif sebagai berikut:
a) Pemberian skor penilaian kelayakan dan kualitas media pembelajaran:
Tabel 3. 4 Pedoman Skor
Pilihan Jawaban
Sangat Baik
Baik
Kurang Baik
Tidak Baik

b) Menghitung rata-rata dari skor dengan rumus:

Skor
4
3
2
1
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Rata-rata : Ʃx
N
Keterangan :
Ʃx : Jumlah Skor
N : Jumlah indikator yang dinilai

c) Mengubah skor rata-rata menjadi nilai kualitatif dengan pedoman
konversi data kuantitatif ke data kualitatif pada Skala Likert menurut
Arikunto (2009), sebagai berikut:
Rumus :
RS : (m-n)/b
Keterangan :
RS : Rentang skala
m : Angka tertinggi dalam pengukuran
n : Angka terendah dalam pengukuran
b : Banyaknya kelas / kategori yang dibentuk
Tabel 3. 5 Skala Likert (Arikunto, 2009)
Kategori
Sangat Baik

Interval Skor
3,25 < x <4

Baik

2,5 < x < 3,25

Kurang Baik

1,75 < x < 2,5

Tidak Baik

1 < x < 1,75
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2) Data Kualitatif
Data kualitatif berupa saran, komentar dan informasi yang diperoleh
dari ahli media pembelajaran dan guru IPA kelas VII SMP digunakan
sebagai dasar panduan dan evaluasi untuk menyempurnakan Bio-booklet,
sehingga Bio-booklet yang dihasilkan berkualitas dan layak untuk
digunakan dalam proses pembelajaran.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Analisis Kebutuhan
Langkah awal yang dilakukan oleh peneliti dalam pengembangan media
pembelajaran ini adalah kegiatan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan
dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan sekolah terkait
media pembelajaran, ketersediaan media pembelajaran di sekolah, pemahaman
guru tentang media pembelajaran, penggunaan media dan permasalahan media
pembelajaran pada materi Organisasi Kehidupan.
Wawancara dilakukan pada 5 sekolah yaitu SMP Negeri 1 Berbah, SMP
Negeri 1 Ngemplak, SMP Negeri 4 Ngaglik, SMP Taman Dewasa Ibu Pawiyatan
dan SMP Santo Aloysius Turi. Kelima sekolah tersebut terdiri dari 3 sekolah
negeri dan 2 sekolah swasta, alasan peneliti memilih lima sekolah tersebut adalah
sebagai perbandingan kebutuhan media pembelajaran pada sekolah negeri dan
sekolah swasta. Salah satu sekolah yaitu SMP Taman Dewasa Ibu Pawiyatan
merupakan tempat peneliti pernah melaksanakan magang, peneliti menemukan
permasalahan terkait media pembelajaran dan materi pembelajaran dari sekolah
ini.
Pada tahap wawancara ini, peneliti ingin mengetahui secara langsung fakta
dan permasalahan yang ada di sekolah terkait media pembelajaran terutama
media pada materi Organisasi Kehidupan. Berikut ini merupakan tabel 4.1 hasil
wawancara analisis kebutuhan di 5 sekolah yang terdapat di Yogyakarta.

45

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

46

Tabel 4. 1 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
Aspek

SMP Negeri 1
Berbah

SMP Negeri 1
Ngemplak

SMP Negeri 4
Ngaglik

Model
pembelajaran di
kelas

Variasi semua model
pembelajaran
discovery, inquiri,
PBL dan kooperatif.

Media
pembelajaran

Dalam pembelajaran
sangat dibutuhkan
media pembelajaran
karena menunjang
proses pembelajaran
dan alat bantu untuk
menjelaskan kepada
peserta didik. Media
pembelajaran yang
diketahui oleh guru
adalah buku, LCD,
internet, program TV,
alat peraga dan
ensiklopedia.

Bermacam-macam,
semua model
divariasikan yaitu
PBL, inquiri dan
discovery.
Dalam pembelajaran
sangat dibutuhkan
media pembelajaran
karena media
pembelajaran akan
sangat membantu
peserta didik untuk
lebih memahami
materi yang sedang
dipelajarinya. Media
pembelajaran yang
diketahui oleh guru
adalah video, alat
peraga, gambargambar dan model.

Model pembelajaran
yang digunakan
adalah diskusi,
penugasan dan
eksperimen.
Dalam pembelajaran
harus ada media
pembelajaran, karena
media sebagai sarana
penghubung materi
dan memperjelas
materi pembelajaran.
Media pembelajaran
yang diketahui oleh
guru adalah charta,
OHP, proyektor,
multimedia (suara,
gambar dan video).

SMP Taman
Dewasa Ibu
Pawiyatan
Model pembelajaran
yang sering
digunakan adalah
PBL dan diskusi.

SMP Santo Aloysius
Turi

Dalam pembelajaran
perlu adanya media
pembelajaran agar
peserta didik tidak
merasa jenuh dan
peserta didik dapat
memahami materi
secara lebih baik
karena mengamati
dan melakukan
sesuatu secara
langsung. Media
pembelajaran yang
diketahui oleh guru
yaitu alat peraga,
proyektor, LKPD,
modul dan LCD.

Dalam pembelajaran
perlu adanya media
pembelajaran karena
dengan menggunakan
media diharapkan
proses pembelajaran
berjalan lancar.
Media pembelajaran
yang diketahui oleh
guru adalah internet,
TV, radio, foto,
poster, LCD,
whiteboard,
lingkungan,
laboratorium, video,
koran dan komputer.

Model pembelajaran
langsung dan model
pembelajaran
kooperatif.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

47

Aspek

SMP Negeri 1
Berbah

SMP Negeri 1
Ngemplak

SMP Negeri 4
Ngaglik

Buku ajar yang
digunakan di
sekolah

Beberapa buku yaitu
buku siswa BSE dari
pemerintah, erlangga
dan MGMP.
Minat baca kurang,
perlu di arahkan dan
dituntun dulu, jika
tidak akan kesusahan
dalam membaca.
Buku ajar yang
digunakan sejauh ini
masih efektif untuk
menumbuhkan minat
baca, walaupun perlu
dituntun.

Buku siswa BSE
dari pemerintah.

Buku siswa BSE dari
pemerintah, LKPD
dan internet.

Minat baca kurang,
karena adanya sistem
zonasi jadinya siswa
tidak ada yang
memiliki minat baca
tinggi lagi. Buku ajar
dirasa masih kurang
efektif untuk
menumbuhkan minat
baca, karena dalam
diri beberapa anak
tidak ada minat
untuk membaca,
hanya beberapa anak
yang rajin belajar
yang merespon
pelajaran IPA.
Pendapat guru
mengenai materi
organisasi kehidupan
adalah materi

Tergolong rendah,
peserta didik tidak
suka membaca dan
jika membaca tidak
diresapi jadinya tidak
teliti. Buku ajar yang
digunakan efektif
dalam menumbuhkan
minat baca, diadakan
program literasi yang
mendukung untuk
menumbuhakn minat
baca, namun kembali
lagi kepada peserta
didik dalam meresap
materi yang
dipelajari.
Pendapat guru
mengenai materi
organisasi kehidupan
adalah mempelajari

Minat baca
peserta didik

Materi organisasi
kehidupan

Pendapat guru
mengenai materi
adalah peserta didik
sulit mengerti materi

SMP Taman
Dewasa Ibu
Pawiyatan
Buku siswa BSE
dari pemerintah,
modul dan LKPD.

SMP Santo Aloysius
Turi

Minat baca
menengah kebawah,
tidak suka membaca
terlalu lama. Buku
ajar yang digunakan
guru kurang efektif
untuk menumbuhkan
minat baca peserta
didik, karena
pemikiran peserta
didik mengenai buku
hanya berisi tulisan
semua sehingga
kurang menarik
untuk mereka.

Masih sangat kurang.
Buku ajar yang
digunakan oleh guru
belum efektif dalam
menumbuhkan minat
baca peserta didik,
belum ada kesadaran
dari peserta didik
untuk membaca jika
tidak disuruh oleh
guru.

Pendapat guru
mengenai materi
organisasi kehidupan
adalah materinya

Pendapat guru
mengenai materi
organisasi kehidupan
adalah materi yang

Buku siswa BSE dari
pemerintah dan buku
erlangga.
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Aspek

SMP Negeri 1
Berbah

SMP Negeri 1
Ngemplak

SMP Negeri 4
Ngaglik

SMP Taman
Dewasa Ibu
Pawiyatan
organisasi kehidupan mengenai sel
tentang sel, jaringan, abstrak terutama
karena abstrak dan
terkadang membuat
organ, sistem organ
bagian sel sehingga
banyak menggunakan model sel dan belajar dan organisme. Pada siswa tidak mengerti
bahasa asing. Kendala menggunakan
materi sel tidak
karena tidak dapat
yang dialami guru
mikroskop. Kendala mudah sehingga
dilihat secara
ketika menyampaikan yang dialami guru
biasanya di
langsung. Kendala
materi adalah ketika
ketika
analogikan dengan
yang dialami guru
mengajarkan bahasa
menyampaikan
suatu benda misalnya ketika
asing karena peserta
materi adalah peserta bola. Kendala yang
menyampaikan
didik baru peralihan
didik masih susah
dialami guru dalam
materi adalah pada
dari SD ke SMP.
untuk fokus ke
menyampaikan
bagian sel dan
materi pembelajaran materi adalah materi jaringan, peserta
karena bersifat
banyak
didik jika tidak
abstrak dan
menggunakan bahasa diberi media tidak
cakupannya luas.
asing, organel sel
akan tahu.
abstrak bagi siswa.
Media
Guru mengetahui
Guru belum
Guru mengetahui
Guru mengetahui
pembelajaran Bio- mengenai booklet
mengetahui secara
mengenai booklet
mengenai booklet
booklet
yaitu sebuah buku
langsung bentuk
yaitu sebuah buku
yaitu buku kecil dan
kecil dan guru
booklet dan guru
kecil dan guru juga
guru juga
mengetahui jika
belum mengetahui
mengetahui jika
mengetahui jika
booklet dapat
jika booklet bisa
booklet dapat
booklet dapat
dikembangkan
dikembangkan
dikembangkan
dikembangkan
menjadi media
menjadi media
menjadi media
menjadi media
pembelajaran dan
pembelajaran, namun pembelajaran, namun pembelajaran,

SMP Santo Aloysius
Turi
berat karena materi
tersebut baru bagi
peserta didik kelas
VII karena di SD
belum pernah
dipelajari. Kendala
yang dialami oleh
guru ketika
menyampaikan
materi adalah
penggunaan
mikroskop karena
ketika SD belum
pernah belajar
menggunakan
mikroskop.
Guru belum
mengetahui tentang
booklet dan Guru
juga belum
mengetahui jika
booklet dapat
dikembangkan
menjadi media
pembelajaran.
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Aspek

SMP Negeri 1
Berbah

akan lebih menarik
jika dilengkapi
gambar. Namun, guru
belum pernah
menggunakan media
booklet dalam proses
pembelajaran di
kelas. Menurut guru
jika materi organisasi
kehidupan
menggunakan media
Bio-booklet akan
sangat bagus dan
lebih jelas terutama
pada bagian yang
abstrak diberi gambar
lengkap.
Saran pembuatan Saran guru untuk
media Bio-booklet pembuatan Biobooklet:
- Harus sesuai dengan
materi.
- Terdapat hiasan
namun jangan

SMP Negeri 1
Ngemplak

SMP Negeri 4
Ngaglik

guru tertarik untuk
menggunakannya.
Menurut guru jika
materi organisasi
kehidupan
menggunakan media
Bio-booklet akan
sangat menarik,
respon anak akan
bagus jika disajikan
menarik dan di
desain dengan
gambar orgnel yang
sesuai.

belum pernah
menggunakan.
Menurut guru, media
Bio-booklet akan
sangat bagus apabila
didesain dengan
gambar-gambar yang
lengkap dan menarik
karena peserta didik
kelas VII baru
peralihan dari SD
sehingga penjelasan
dengan gambar yang
lengkap akan
menarik minatnya.

Saran guru untuk
pembuatan Biobooklet:
- Sebagai media
yang baru dan
jarang digunakan
maka sebaiknya
dikembangkan agar

Saran guru untuk
pembuatan Biobooklet:
- Tujuan
pembelajaran
dicantumkan.

SMP Taman
Dewasa Ibu
Pawiyatan
namun guru belum
pernah
menggunakannya.
Menurut guru, media
Bio-booklet harus
didesain dengan
gambar yang
lengkap dan
menarik, penjelasan
sederhana dan
mudah dipahami
terutama pada
bagian sel dan
jaringan supaya
peserta didik lebih
tertarik dengan
materi pembelajaran.
Saran guru untuk
pembuatan Biobooklet:
- Bio-booklet tidak
terlalu tebal.
- Lebih banyak
gambar dan
keterangan.

SMP Santo Aloysius
Turi
Menurut guru jika
materi organisasi
kehidupan
menggunakan media
Bio-booklet akan
membantu peserta
didik untuk
memahami materi
lebih baik dan akan
sangat bagus apabila
didesain dengan
gambar-gambar yang
lengkap dan menarik.

Saran guru untuk
pembuatan Biobooklet:
- Ada soal permainan
dan gambar yang
lengkap.
- Bahasanya ringan
supaya mudah
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Aspek

SMP Negeri 1
Berbah
terlalu meriah dan
jangan terlalu sepi.
- Kontras warna
- Dilengkapi soal C1C4 dan istilahistilah.
- Bahasa ringan dan
mudah dipahami.

SMP Negeri 1
Ngemplak
anak tidak jenuh
dengan media yang
sama.

SMP Negeri 4
Ngaglik
- Materi harus
terfokus mencakup
1 KD.
- Terdapat
rangkuman di
dalam booklet.
- Ukuran tulisan
diperjelas dan tidak
kecil.

SMP Taman
Dewasa Ibu
Pawiyatan
- Penambahan
gambar untuk
bagian-bagian
materi.

SMP Santo Aloysius
Turi
dipahami peserta
didik.
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Berdasarkan hasil analisis kebutuhan di 5 sekolah, model pembelajaran yang
diterapkan oleh guru adalah variasi dari model-model pembelajaran yaitu
discovery, inquiri, PBL, eksperimen dan kooperatif. Menurut guru SMP Negeri
1 Berbah, model pembelajaran tergantung pada materi, apabila materinya perlu
diskusi, kerja kelompok atau eksperimen maka model pembelajaran
menyesuaikan materi yang dipelajari. Saat mempelajari materi organisasi
kehidupan guru menggunakan model pembelajaran discovery learning.
Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, minat baca peserta didik di 5
sekolah sangat rendah, menurut guru SMP Negeri 1 Ngaglik peserta didik tidak
suka membaca apalagi jika hanya berisi tulisan semua, peserta didik jika
membaca tidak diresapi jadinya tidak teliti dan tidak memahami yang telah
dibacanya. Buku ajar yang digunakan sekolah yaitu buku siswa BSE dari
pemerintah, buku Erlangga dan internet, dianggap masih kurang efektif untuk
menumbuhkan minat baca peserta didik. Untuk menumbuhkan minat baca perlu
ada kesadaran dari setiap peserta didik dan didukung dengan media
pembelajaran yang menarik agar peserta didik dapat lebih tertarik dengan materi
pembelajaran.
Hasil analisis kebutuhan terkait media pembelajaran di 5 sekolah
menyatakan bahwa media pembelajaran sangat dibutuhkan dalam proses
pembelajaran. Media pembelajaran sebagai sarana yang dapat membantu peserta
didik untuk lebih memahami materi pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat
berlangsung dengan lancar dan peserta didik dapat memahami materi lebih baik
karena terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Beberapa media yang
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sering digunakan oleh guru yaitu buku, LCD, internet, program TV, alat peraga
dan ensiklopedia.
Menurut guru di 5 sekolah, media yang digunakan masih terdapat kendala
terutama ketika materi pembelajaran memerlukan media berupa video dan
gambar yang membutuhkan energi listrik, guru akan mengalami kesulitan
apabila listrik mati. Kendala lainnya yaitu ketika materi memerlukan observasi
lapangan akan kesulitan jika cuaca tidak mendukung. Oleh karena itu, perlu
adanya pengembangan

media pembelajaran

yang mendukung proses

pembelajaran.
Hasil wawancara menunjukkan bahwa perlu adanya pengembangan media
pembelajaran pada materi Organisasi Kehidupan karena materi organisasi
kehidupan tergolong materi yang sulit untuk dipelajari, materi baru bagi peserta
didik kelas VII SMP karena di SD belum pernah dipelajari, bersifat abstrak
terutama bagian organel sel, banyak menggunakan istilah biologi yang belum
pernah didengar oleh peserta didik dan cakupannya luas. Media Bio-booklet
merupakan salah satu media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan
permasalahan yang dihadapi oleh guru terkait materi Organisasi Kehidupan.
Selain itu, media Bio-booklet merupakan media konvensional yang dilengkapi
dengan gambar sehingga akan membantu peserta didik untuk memahami materi
khususnya apabila objek tidak dapat dilihat langsung, misalnya sel dan jaringan.
Para guru di 5 sekolah antusias dan mendukung ide pengembangan media
Bio-booklet pada materi Organisasi Kehidupan karena menurut guru selama ini
belum pernah dilakukan pengembangan booklet untuk media pembelajaran
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terutama pada mata pelajaran IPA atau Biologi. Para guru berpendapat bahwa
pembelajaran akan menjadi menarik dan materi akan lebih mudah diterima oleh
peserta didik terutama apabila pada setiap organel diberi gambar agar bentuknya
lebih spesifik dipahami peserta didik.
B. Deskripsi Produk Awal
Dalam pengembangan produk Bio-booklet sebagai media pembelajaran
pada materi Organisasi Kehidupan peneliti mengikuti langkah-langkah dalam
penelitian dan pengembangan media pembelajaran. Sebelum membuat produk
awal, peneliti terlebih dahulu menentukan KI, KD, Indikator dan kemudian
merancang Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Materi yang
dipilih oleh peneliti adalah materi Organisasi Kehidupan kelas VII SMP, setelah
KI, KD, Indikator, Silabus dan RPP dibuat, kemudian peneliti mulai merancang
media pembelajaran Bio-booklet yang dilengkapi dengan rigkasan materi dan
variasi pengerjaan soal menjodohkan, pilihan ganda dan essay yang disesuaikan
dengan Silabus dan RPP yang telah dibuat.
Penjelasan mengenai produk awal media Bio-booklet adalah sebagai
berikut:
1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rancangan kegiatan
pembelajaran

yang

menjelaskan

langkah-langkah

atau

prosedur

pembelajaran secara terstuktur dan sistematis untuk mencapai kompetensi
dasar, indikator dan tujuan pembelajaran yang digunakan. Terdapat
komponen pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yaitu:
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a) Identitas RPP yaitu nama satuan pendidikan/nama sekolah, mata
pelajaran, kelas/ semester, materi, sub materi dan alokasi waktu
pembelajaran.
b) Kompetensi inti
c) Kompetensi dasar
d) Indikator
e) Tujuan pembelajaran
f) Materi pembelajaran
g) Pendekatan, model dan metode pembelajaran
h) Media pembelajaran
i) Sumber belajar
j) Langkah-langkah kegiatan pembelajaran
k) Penilaian
l) Lampiran yang meliputi kisi-kisi soal evaluasi, soal evaluasi, rubrik
penilaian soal evaluasi, instrumen penilaian sikap dan ketrampilan
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dibuat untuk materi
Organisasi Kehidupan kelas VII SMP semester genap yang berisi materi
mengenai sel, jaringan, organ dan sistem organ. Alokasi waktu
pembelajaran untuk materi Organisasi Kehidupan yaitu 8x40 menit, RPP
dibuat

dengan

tujuan

mempermudah

dan

memperlancar

proses

pembelajaran. RPP yang dirancang oleh peneliti dilengkapi soal-soal untuk
meningkatkan pemahaman peserta didik terkait materi Organisasi
Kehidupan.
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2. Media Pembelajaran Bio-booklet
Media pembelajaran Bio-booklet untuk materi Organisasi Kehidupan
kelas VII SMP pada semester genap yang dikembangkan oleh peneliti
disesuaikan dengan RPP yang telah dirancang. Media Bio-booklet berisi
ringkasan materi dan soal-soal yang disesuaikan dengan materi Organisasi
Kehidupan,

soal

disajikan

dalam

variasi

pengerjaan

soal

yaitu

menjodohkan, pilihan ganda dan essay pada setiap sub materi organisasi
kehidupan. Gambaran produk awal media Bio-booklet dapat dilihat pada
tabel 4.2 berikut ini:
Tabel 4. 2 Gambaran Produk Awal Bio-booklet
No
1

Foto

Keterangan
Sampul Bio-booklet
Bagian sampul memuat
informasi mengenai judul,
materi, kelas dan semester.
Sampul dilengkapi gambar yang
sesuai dengan materi Organisasi
Kehidupan dan Bio-booklet
berukuran A5.
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No
2

3

Foto

Keterangan
Daftar Isi
Daftar isi berisi nomor halaman
yang memudahkan pembaca
untuk mencari nomor halaman
pada Bio-booklet.

Kompetensi dan Indikator
Kompetensi dan indikator berisi
Kompetensi Inti, Kompetensi
Dasar dan Indikator.
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No
4

5

Foto

Keterangan
Tujuan Pembelajaran

Petunjuk Penggunaan Buku
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No
6

7

Foto

Keterangan
Ringkasan Materi Sel
Ringkasan materi sel terdiri dari:
- Pengertian sel
- Struktur sel hewan dan
tumbuhan (membran sel,
sitoplasma, inti sel,
mitokondria, ribosom,
retikulum endoplasma, badan
golgi, lisosom, sentriol,
vakuola, plastida dan dinding
sel)

Soal Menjodohkan Sel Hewan
dan Sel Tumbuhan
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No
8

9

Foto

Keterangan
Soal Pilihan Ganda (10 soal) dan
Soal Essay (5 soal) Sel Hewan
dan Sel Tumbuhan

Ringkasan Materi Jaringan
pada Hewan dan Tumbuhan
Ringkasan materi jaringan terdiri
dari:
- Pengertian jaringan
- Jaringan pada tumbuhan
(jaringan pelindung, jaringan
dasar, jaringan penguat atau
penyokong dan jaringan
pengangkut)
- Jaringan pada hewan (jaringan
epitelium, jaringan otot,
jaringan saraf dan jaringan
penyokong)
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No
10

11

Foto

Keterangan
Soal Menjodohkan Jaringan
pada Hewan dan Tumbuhan

Soal Pilihan Ganda (10 soal) dan
Soal Essay (5 soal) Jaringan
pada Hewan dan Tumbuhan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

61

No
12

Foto

Keterangan
Ringkasan Materi Organ dan
Sistem Organ pada Hewan
dan Tumbuhan
Ringkasan materi organ dan
sistem organ terdiri dari:
- Pengertian organ
- Organ pada tumbuhan (organ
utama yaitu akar, batang dan
daun, serta organ tambahan
yaitu bunga, buah, sulur dan
umbi)
- Organ pada hewan
- Sistem organ dan organisme
(sistem pencernaan, sistem
respirasi, sistem sirkulasi,
sistem saraf, sistem ekskresi,
sistem reproduksi, sistem
rangka, sistem otot dan sistem
kelenjar endokrin)
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No
13

14

Foto

Keterangan
Soal Menjodohkan Organ dan
Sistem Organ pada Hewan
dan Tumbuhan

Soal Pilihan Ganda (10 soal) dan
Soal Essay (5 soal) Organ dan
Sistem Organ pada Hewan dan
Sel Tumbuhan
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No
15

16

Foto

Keterangan
Daftar Pustaka

Profil Penulis
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C. Data Hasil Validasi
1. Data Hasil Validasi Media Pembelajaran
Produk yang dibuat dan dikembangkan oleh peneliti yaitu berupa media
pembelajaran Bio-booklet, divalidasi oleh 2 pakar ahli yaitu 1 ahli media
pembelajaran dan 1 ahli materi pembelajaran, serta divalidasi 2 guru IPA
kelas VII SMP. Tujuan dilakukan validasi adalah untuk mengetahui kualitas
atau kelayakan dari produk yang dikembangkan oleh peneliti. Validasi media
pembelajaran pada aspek tampilan divalidasi oleh pakar ahli media
pembelajaran yaitu ibu M.E.W produk divalidasi sebanyak satu kali yang
dilakukan pada tanggal 4 April 2020. Kemudian, aspek tampilan juga
divalidasi oleh 2 guru IPA yaitu ibu S.S.S dan ibu W.L.L.A. produk divalidasi
sebanyak satu kali dan dilakukan pada tanggal 1 Mei 2020 di SMP Taman
Dewasa Ibu Pawiyatan dan pada tanggal 20 Mei 2020 di SMP Negeri 1
Berbah.
Hasil validasi media pembelajaran aspek tampilan dari ibu M.E.W, ibu
S.S.S dan ibu W.L.L.A dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:
Tabel 4. 3 Rekapitulasi Data Hasil Validasi Media Pembelajaran
Aspek yang
Dinilai

Tampilan
Total skor
keseluruhan
Jumlah seluruh
item

Hasil Perolehan Skor
Validator I
Validator
Validator
(Ibu M.E.W)
Guru I
Guru II
(Ibu S.S.S)
(Ibu
W.L.L.A)
31
22
31
31
22
31
8

8

8

Rata-Rata

28
28
8
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Aspek yang
Dinilai

Rerata=

Hasil Perolehan Skor
Validator I
Validator
Validator
(Ibu M.E.W)
Guru I
Guru II
(Ibu S.S.S)
(Ibu
W.L.L.A)
3,875
2,75
3,875

Rata-Rata

3,50

∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛
∑ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚

Kriteria

Sangat Baik

Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Berdasarkan hasil validasi media pembelajaran pada aspek tampilan
yaitu Ibu M.E.W didapatkan rata-rata skor 3,875 yang termasuk dalam
kriteria “Sangat Baik”. Media pembelajaran Bio-booklet yang dikembangkan
dinyatakan layak diujicoba tanpa revisi.
Pada aspek tampilan juga divalidasi oleh 2 guru IPA yaitu ibu S.S.S
menunjukkan bahwa media pembelajaran Bio-booklet memperoleh skor ratarata 2,75 yang termasuk dalam kriteria “Baik”. Media pembelajaran Biobooklet dinyatakan layak diujicobakan dengan revisi sesuai komentar dan
saran yang diberikan oleh guru.
Validasi ketiga yaitu dengan ibu W.L.L.A menunjukkan bahwa media
pembelajaran Bio-booklet memperoleh skor rata-rata 3,875 yang termasuk
dalam kriteria “Sangat Baik”. Media pembelajaran Bio-booklet dinyatakan
layak diujicobakan tanpa revisi.
Hasil dari semua validator ahli media pembelajaran dan 2 guru IPA kelas
VII SMP memperoleh skor rata-rata 3,50 yang termasuk dalam kriteria
“Sangat Baik”.
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Pada validasi tersebut, guru IPA di kedua sekolah memberikan komentar
atau saran perbaikan secara umum. Berikut adalah tabel 4.4 komentar atau
saran perbaikan yang diberikan oleh guru IPA kelas VII SMP.
Tabel 4. 4 Komentar Umum dan Saran Perbaikan dari Pakar Ahli Media
Pembelajaran dan 2 Guru IPA Kelas VII SMP
Ibu M.E.W (Aspek
Tampilan)
- Media pembelajaran Biobooklet layak diujicobakan
tanpa
revisi,
selamat
melaksanakan penelitian.

Ibu S.S.S

Ibu W.L.L.A

- Khusus tampilan depan (cover)
gambar organ manusia dan
tumbuhan
tidak
proporsionaldan tidak hidup,
sebaiknya dibuat proporsional/
dihilangkan.
- Ekspektasi melihat cover
penuh warna agak akan
menurun setelah melihat isi
dari awal sampai selesai karena
kurang
berwarna/seenergik
covernya,
sebaiknya
background
disesuaikan
dengan
covernya
yang
menarik.

- Produk sudah bagus,
gambar cukup jelas,
materi sesuai untuk
siswa kelas VII. Lebih
bagus
lagi
jika
background tidak putih,
tetapi sudah bagus dan
menarik.

2. Data Hasil Validasi Materi Pembelajaran
Data hasil validasi materi pembelajaran yaitu pada aspek konten/isi
divalidasi oleh pakar ahli materi pembelajaran yaitu ibu Y.M.L.F. produk
divalidasi sebanyak satu kali yang dilakukan pada tanggal 6 April 2020.
Kemudian, aspek konten/isi juga divalidasi oleh 2 guru IPA yaitu ibu S.S.S
dan ibu W.L.L.A. produk divalidasi sebanyak satu kali dan dilakukan pada
tanggal 1 Mei 2020 di SMP Taman Dewasa Ibu Pawiyatan dan pada tanggal
20 Mei 2020 di SMP Negeri 1 Berbah.
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Hasil validasi media pembelajaran aspek tampilan dari ibu Y.M.L.F, ibu
S.S.S dan ibu W.L.L.A dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini:
Tabel 4. 5 Rekapitulasi data Hasil Validasi Materi Pembelajaran
Aspek yang dinilai

Konten/isi
Total skor
keseluruhan
Jumlah seluruh item
Rerata=

Hasil perolehan skor
Validator II
Validator
Validator Guru
(Ibu
Guru I
II
Y.M.L.F)
(Ibu S.S.S)
(Ibu W.L.L.A)
36
42
47
36
42
47

Rata-rata

41,6
41,6

12
3

12
3,5

12
3,91

12
3,46

Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

Sangat Baik

∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛
∑ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚

Kriteria

Berdasarkan hasil validasi materi pembelajaran pada aspek konten/isi
yaitu Ibu Y.M.L.F didapatkan rata-rata skor 3 yang termasuk dalam kriteria
“Baik”. Media pembelajaran Bio-Booklet yang dikembangkan dinyatakan
layak diujicoba dengan revisi sesuai komentar dan saran yang diberikan oleh
pakar media pembelajaran.
Pada aspek konten/isi juga divalidasi oleh 2 guru IPA yaitu ibu S.S.S
menunjukkan bahwa media pembelajaran Bio-booklet memperoleh skor ratarata 3,5 yang termasuk dalam kriteria “Sangat Baik”. Media pembelajaran
Bio-booklet dinyatakan layak diujicobakan dengan revisi sesuai komentar dan
saran yang diberikan oleh guru.
Validasi ketiga yaitu dengan ibu W.L.L.A menunjukkan bahwa media
pembelajaran Bio-booklet memperoleh skor rata-rata 3,91 yang termasuk
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dalam kriteria “Sangat Baik”. Media pembelajaran Bio-booklet dinyatakan
layak diujicobakan tanpa revisi.
Hasil dari semua validator ahli materi pembelajaran dan 2 guru IPA kelas
VII SMP memperoleh skor rata-rata 3,46 yang termasuk dalam kriteria
“Sangat Baik”.
Pada validasi ini, ahli materi pembelajaran Ibu Y.M.L.F memberikan
komentar dan saran perbaikan untuk materi pembelajaran yang telah
dikembangkan. Berikut ini adalah tabel 4.6 komentar dan saran perbaikan dari
ahli materi pembelajaran, tabel 4.7 tambahan isi Bio-booklet dan tabel 4.8
komentar umum dan saran perbaikan dari ahli materi pembelajaran.
Tabel 4. 6 Komentar dan Saran Perbaikan dari Ahli Materi Pembelajaran
No

Aspek yang
Dinilai
Aspek Konten/Isi
1. Kalimat yang
digunakan
sesuai dengan
kaidah Bahasa
Indonesia yang
baik dan benar.

Komentar
(Ibu Y.M.L.F)
- Kalimat sebaiknya
mengikuti kaidah
tata bahasa yang
baik.
- Terdapat typo pada
keterangan
gambar.

Foto Produk
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No
2.

4.

Aspek yang
Dinilai
Bahasa yang
digunakan
bersifat
komunikatif
dan
mudah
dipahami.

Komentar
(Ibu Y.M.L.F)
- Tulisan/keterangan
pada gambar ada
yang kurang jelas.
- Bahasa pada
keterangan gambar
masih mix antara
bahasa Indonesia
dan Inggris.

Kesesuaian
media
Biobooklet dengan
indikator
pembelajaran.

Indikator 3.6.6 dan
3.6.7 belum dapat
tercapai karena
informasi hanya
sebatas menyebutkan
jaringan dan organ
tapi belum sampai
pada bagian-bagian
dari jarigan dan organ.

Foto Produk
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Tabel 4. 7 Tambahan Isi Bio-booklet
No

Tambahan Isi Bio-booklet

1

Apakah kromosom hanya sebagai
pembawa sifat menurun? Kromosom
fungsinya lebih dari itu.

2

Apa yang dibuat dibuat di nukleolus?
Bisa disampaikan sekalian.

3

Apa karakteristik utama membran
mitokondria? Bisa diperjelas.

4

Bahan yang dibutuhkan organel sel itu
bahan yang seperti apa? Bisa
ditambahkan.

Foto Produk
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No

Tambahan Isi Bio-booklet

5

Soal nomor 7 khusus sel hewan, diberi
keterangan.

6

Jarigan darah masuk dalam kelompok
jaringan apa? (Soal nomor 5 Essay)

7

Sistem urine atau sistem urinaria?

Foto Produk
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Tabel 4. 8 Komentar Umum dan Saran Perbaikan dari Ahli Materi
Pembelajaran
-

Ibu Y.M.L.F (Aspek Konten/Isi)
Kalimat dalam Bio-booklet sebaiknya mengikuti kaidah tata bahasa yang
baik.
Tulisan/keterangan pada gambar ada yang kurang jelas atau terlalu kecil.
Bahasa pada keterangan gambar masih mix antara bahasa Indonesia dan
bahasa Inggris, sebaiknya konsisten pakai bahasa Indonesia.
Gambar tetap menggunakan sumber ilmiah yang dapat dipercaya.
Indikator 3.6.6 dan 3.6.7 belum dapat dicapai karena informasi hanya
sebatas menyebutkan jaringan dan organ dan belum sampai pada bagianbagian dari jaringan dan organ.

Setelah produk divalidasi oleh dua ahli media pembelajaran dan dua guru
IPA kelas VII SMP maka diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa media
pembalajaran Bio-booklet materi Organisasi Kehidupan Kelas VII SMP semester
genap termasuk dalam kriteria “Sangat Baik” Dengan perolehan skor yang
dipaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:
Tabel 4. 9 Rekapitulasi Data Hasil Validasi oleh Pakar Ahli Media
Pembelajaran, Pakar Ahli Materi Pembelajaran dan Dua Guru IPA Kelas
VII SMP
No

Validator

Aspek Tampilan
1
Pakar Ahli Media Pembelajaran
2
Guru IPA Kelas VII SMP Taman
Dewasa Ibu Pawiyatan
3
Guru IPA kelas VII SMP Negeri 1
Berbah
Aspek Konten/Isi
1
Pakar Ahli Materi Pembelajaran
2
Guru IPA Kelas VII SMP Taman
Dewasa Ibu Pawiyatan
3
Guru IPA kelas VII SMP Negeri 1
Berbah
Jumlah Skor
Rerata=

∑ 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟
∑ 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑡𝑜𝑟

Hasil Validasi Bio-booklet
Skor
Kriteria
3,875
2,75

Sangat Baik
Baik

3,875

Sangat Baik

3,0
3,5

Baik
Sangat Baik

3,91

Sangat Baik
20,91

3,49

Sangat Baik
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D. Produk Akhir
Produk akhir yang dihasilkan adalah media pembelajaran berbentuk Bio-booklet, disusun berdasarkan hasil revisi 4 validator
sesuai dengan komentar dan saran yang diberikan. Ahli Media Pembelajaran tidak memberikan revisi karena pada aspek tampilan
menurutnya produk yang telah dikembangkan layak digunakan tanpa revisi. Hasil perbaikan dari revisi yang diberikan oleh Ahli
Materi Pembelajaran pada aspek konten/ isi dijabarkan pada tabel 4.10 komentar ahli materi pembelajaran dan revisi dan tabel 4.11
komentar tambahan isi bio-booklet oleh ahli materi pembelajaran dan revisi berikut ini:
Tabel 4. 10 Komentar Ahli Materi Pembelajaran dan Revisi
No
Komentar
Revisi
Aspek Konten/ Isi
1.
- Kalimat sebaiknya - Pada soal no.2 pilihan
mengikuti kaidah
ganda pada bagian sel
tata bahasa yang
hewan dan tumbuhan
baik.
opsi A dan B bisa
- Terdapat typo pada
menimbulkan salah
keterangan
persepsi, keduanya bisa
gambar.
dianggap benar,
sehingga dilakukan
perubahan pada opsi A
soal no.2.
- Setelah melakukan
pengecekan, peneliti

Produk Awal

Hasil Revisi
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No

2.

Komentar

Revisi
tidak menemukan
kesalahan penulisan
pada keterangan
gambar, sehingga tidak
ada perubahan pada
keterangan gambar.
- Tulisan/keterangan - Tulisan/ keterangan
pada gambar ada
pada gambar yang
yang kurang jelas.
kurang jelas terdapat
- Bahasa pada
pada soal no. 4 pilihan
keterangan gambar
ganda sel pada hewan
masih mix antara
dan tumbuhan, sehingga
bahasa Indonesia
dilakukan perubahan
dan Inggris.
pada gambar soal
menjadi lebih besar dan
jelas.
- Keterangan gambar
menggunakan bahasa
Inggris tidak dilakukan
perubahan karena tidak
semua gambar tersedia
dalam bahasa Indonesia,
sehingga peneliti
mencari referensi lain
yang menggunakan
bahasa Inggris.

Produk Awal

Hasil Revisi
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No
Komentar
Revisi
4. Indikator 3.6.6 dan
Melakukan perubahan
3.6.7 belum dapat
pada indikator 3.6.6 dan
tercapai karena
3.6.7 yaitu:
informasi hanya
- 3.6.6 Menjelaskan
sebatas menyebutkan
jaringan pada tumbuhan
jaringan dan organ
dan hewan.
tapi belum sampai
- 3.6.7 Menjelaskan organ
pada bagian-bagian
pada tumbuhan dan
dari jarigan dan organ.
hewan.

Komentar umum dan saran
perbaikan
Gambar tetap gunakan
sumber ilmiah yang dapat
dipercaya

Revisi
Melakukan perubahan
pada gambar yang tidak
diambil dari sumber
ilmiah.

Produk Awal

Hasil Revisi
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Tabel 4. 11 Komentar Tambahan Isi Bio-booklet oleh Ahli Materi Pembelajaran dan Revisi
No

Tambahan Isi Bio-booklet

1

Apakah kromosom hanya sebagai
pembawa sifat menurun?
Kromosom fungsinya lebih dari
itu.

2

Apa yang dibuat dibuat di
nukleolus? Bisa disampaikan
sekalian.

Produk Awal

Revisi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

77

No
3

Tambahan Isi Bio-booklet
Apa karakteristik utama membran
mitokondria? Bisa diperjelas.

Produk Awal

Revisi
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No

Tambahan Isi Bio-booklet

4

Bahan yang dibutuhkan organel sel
itu bahan yang seperti apa? Bisa
ditambahkan.

5

Soal nomor 7 khusus sel hewan,
diberi keterangan.

Produk Awal

Revisi
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No
6

Tambahan Isi Bio-booklet
Jarigan darah masuk dalam
kelompok jaringan apa? (Soal
nomor 5 Essay)

Produk Awal

Revisi
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No
7

Tambahan Isi Bio-booklet

Produk Awal

Revisi

Sistem urine atau sistem urinaria?

Guru IPA kelas VII SMP Taman Dewasa Ibu Pawiyatan memberi revisi pada produk yang telah dikembangkan oleh peneliti.
Hasil perbaikan dari revisi yang diberikan oleh Guru IPA kelas VII SMP Taman Dewasa Ibu Pawiyatan pada aspek konten/isi dan
tampilan dijabarkan pada tabel 4.12 berikut:
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Tabel 4. 12 Komentar Guru IPA Kelas VII SMP Taman Dewasa Ibu Pawiyatan dan Revisi
No
1

Komentar Umum dan
Saran Perbaikan
Khusus tampilan depan
(cover) gambar organ
manusia dan tumbuhan
tidak proporsional dan
tidak hidup, sebaiknya
dibuat proporsional/
dihilangkan.

Revisi
Melakukan perubahan
cover depan,
menghilangkan
gambar sel yang
berwarna hijau,
memperbesar gambar
organ, mengganti
gambar tumbuhan agar
lebih jelas dan
menambah logo
Universitas Sanata
Dharma.

Produk Awal

Produk Akhir
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No
2

Komentar Umum dan
Saran Perbaikan
Ekspektasi melihat
cover penuh warna
agak akan menurun
setelah melihat isi dari
awal sampai selesai
karena kurang
berwarna/seenergik
covernya, sebaiknya
background
disesuaikan dengan
covernya yang menarik.

Revisi

Produk Awal

Produk Akhir

Melakukan perubahan
background pada
semua halaman
dengan membuat
bingkai menarik yang
sesuai materi
organisasi kehidupan
sehingga tidak
polosan.

Guru IPA kelas VII SMP Negeri 1 Berbah tidak memberikan revisi pada produk yang telah dikembangkan, karena menurutnya
sudah sangat baik sehingga media pembelajaran Bio-booklet layak digunakan tanpa revisi, namun guru memberikan sedikit komentar
yang hampir sama seperti revisi dari Guru IPA SMP Taman Dewasa Ibu Pawiyatan yaitu background sebaiknya tidak putih/polosan.
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E. Kajian Produk Akhir
Pada penelitian ini, produk akhir berupa Bio-booklet yang telah direvisi
berdasarkan komentar dan saran perbaikan yang diberikan oleh validator ahli
media pembelajaran, ahli materi pembelajaran dan 2 guru IPA SMP kelas VII.
Berdasarkan komentar dan saran yang diberikan oleh validator, peneliti
melakukan perbaikan/revisi produk awal untuk menghasilkan produk akhir
Bio-booklet pada materi organisasi kehidupan yang telah disempurnakan
menjadi lebih baik. Terdapat perubahan pada Bio-booklet, perubahan terkait
aspek konten/isi dan aspek tampilan.
Pada aspek konten/isi, peneliti melakukan perbaikan pada tata bahasa dan
keterangan gambar yang kurang tepat, perbaikan ini dilakukan supaya kalimat
dan keterangan gambar dalam Bio-booklet lebih mudah dipahami dan tidak
menimbulkan salah persepsi oleh peserta didik. Pada aspek tampilan, peneliti
melakukan perbaikan latar belakang (background) dalam Bio-booklet, latar
belakang dibuat bingkai yang lebih menarik tujuannya agar media lebih
berwarna dan lebih menarik minat peserta didik untuk mempelajari materi
pelajaran.
Perubahan pada kedua aspek tersebut didasarkan revisi berupa komentar
dan saran dari validator untuk membentuk produk yang lebih baik, namun tidak
semua komentar dan saran yang diberikan dirubah oleh peneliti dikarenakan
terdapat komentar dan saran yang tidak sesuai dengan isi Bio-booklet, dan
terdapat alasan tertentu seperti tidak semua gambar/referensi gambar tersedia
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dalam bahasa Indonesia sehingga peneliti mencari referensi lain pada sumber
yang bersifat internasional.
F. Pembahasan
Pengembangan produk berupa Bio-booklet sebagai media pembelajaran
pada materi organisasi kehidupan kelas VII SMP peneliti menggunakan acuan
langkah-langkah pengembangan terdiri dari 5 langkah yaitu potensi dan
masalah, pengumpulan informasi, desain produk, validasi desain dan perbaikan
desain. Sebelum merancang Bio-booklet, peneliti melakukan wawancara
dengan 5 orang guru IPA kelas VII yaitu guru di SMP Negeri 1 Berbah, SMP
Negeri 1 Ngemplak, SMP Negeri 4 Ngaglik, SMP Taman Dewasa Ibu
Pawiyatan dan SMP Santo Aloysius Turi. Kegiatan wawancara dilakukan
untuk mengetahui permasalahan terkait media pembelajaran, hasil wawancara
digunakan peneliti untuk menjadi dasar dan acuan dalam pengembangan Biobooklet.
Setelah memperoleh data dan informasi dari kegiatan wawancara analisis
kebutuhan, kemudian peneliti mulai melakukan desain produk awal Biobooklet. Desain produk terdiri dari sampul/cover, daftar isi, kompetensi dan
indikator, petunjuk penggunaan buku, isi materi yang disertai degan variasi
pengerjaan soal menjodohkan, pilihan ganda dan essay pada setiap sub materi.
Pada cover berisi informasi tentang media yang dikembangkan yaitu judul Biobooklet, kelas dan semester. Cover menggunakan gambar sel dan terdapat
gambar organ pada manusia dan tumbuhan yang dibuat menarik agar peserta
didik lebih termotivasi.
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Pada bagian isi Bio-booklet menggunakan font Comic Sans MS, font ini
merupakan tulisan yang santai atau informal namun bentuknya bisa terbaca
dengan jelas dan cocok digunakan dalam dokumen anak-anak. Pembuatan Biobooklet dengan menggunakan font Comic Sans akan sesuai karena digunakan
oleh siswa kelas VII SMP. Selain font, komponen warna dalam Bio-booklet
juga perlu diperhatikan agar media Bio-booklet dapat menarik dan
meningkatkan motivasi peserta didik untuk membacanya.
Warna yang digunakan dalam Bio-booklet dominan warna biru terutama
pada sampul dan background di setiap halaman. Menurut Monica dan Luzar
(2011) warna biru diasosiasikan dengan laut dan langit. Memberi efek positif
pegetahuan kesejukan, kedamaian dan kesetiaan. Efek negatifnya adalah
kelesuan, dingin dan depresi. Efek pada produk yaitu membuat tubuh
memproduksi rasa tenang, santai dan menjadi lebih produktif. Penggunaan
warna biru dikarenakan warna dasar dari gambar sel yang peneliti gunakan
adalah warna biru, selain itu penggunaan warna biru diharapkan dapat
membuat peserta didik menjadi lebih produktif dan tenang dalam mempelajari
materi organisasi kehidupan.
Pada bagian tengah backgroud berwarna putih, menurut Monica dan
Luzar (2011) warna putih diasosiasikan dengan sinar dan kemurnian.
Memberikan efek positif kesempurnaan, bersih, kejujuran, sinar dan
kelembutan. Efek negatifnya dalah rapuh dan terisolasi. Efek pada produk
adalah penyeimbang dari warna lainnya dan simbol keberuntungan.
Penggunaan warna putih dalam Bio-booklet adalah agar huruf yang ditulis
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dengan berwarna hitam dapat terbaca dan gambar-gambar juga dapat terlihat
dengan jelas, selain itu penggunaan warna putih juga untuk membuat siswa
lebih fokus dengan tulisan dan gambar dalam Bio-booklet.
Menurut Baragay (2016) yaitu keunggulan dalam menggunakan media
cetak seperti booklet antara lain praktis dalam penggunaannya karena dapat
dipakai di mana saja dan kapan saja, tidak memerlukan listrik, dan karena
booklet tidak hanya berisi teks tetapi terdapat gambar sehingga dapat
menimbulkan rasa keindahan serta meningkatkan pemahaman dan gairah
dalam belajar. Selain itu, booklet termasuk media pembelajaran visual dapat
meningkatkan pemahaman siswa melalui penglihatan. Bio-booklet yang
dirancang oleh peneliti berisi ringkasan materi organisasi kehidupan dilengkapi
dengan gambar-gambar yang menarik. Gambar yang ditampilkan juga sesuai
dengan materi yang dibahas sehingga peserta didik tidak jenuh saat membaca
tulisan karena terdapat gambar yang dapat meningkatkan pemahaman peserta
didik

dalam

pembelajaran.

Media

pembelajaran

Bio-booklet

dapat

dikombinasikan dengan media lain seperti video atau film dan kegiatan
observasi sehingga dapat melibatkan kegiatan visual, audio dan fisik dalam
kegiatan pembelajaran.
Media pembelajaran Bio-booklet adalah media konvensional yang
berbentuk buku kecil. Media pembelajaran ini sangat dibutuhkan terutama
untuk

sekolah-sekolah

yang

tidak

memperbolehkan

peserta

didik

menggunakan telepon genggam dalam pembelajaran dan sekolah yang
keterbatasan sarana dan prasarana dalam kegiatan pembelajaran.
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Media pembelajaran Bio-booklet telah divalidasi oleh pakar ahli media
pembelajaran, ahli materi pembelajaran dan dua guru IPA kelas VII SMP.
Terdapat 2 aspek yang divalidasi oleh validator yaitu aspek konten/isi dan
aspek tampilan, validasi dilakukan berdasarkan instrumen yang dibuat oleh
peneliti pada lembar validasi. Setelah melakukan validasi, skor rata-rata yang
diperoleh dari keempat validator yaitu 3,49 dengan kriteria “Sangat Baik”. Dari
keempat validator, dua validator menyatakan media pembelajaran Bio-booklet
layak digunakan tanpa revisi dan dua validator lainnya menyatakan media
pembelajaran Bio-booklet layak digunakan dengan revisi. Media pembelajaran
Bio-booklet yang telah divalidasi kemudian direvisi berdasarkan komentar dan
saran dari validator yang hasilnya dapat dilihat pada kajian produk akhir.
Pada produk akhir yang dihasilkan perubahannya yaitu pada cover yang
awalnya gambar organ pada manusia dan tumbuhan tidak proporsional dibuat
menjadi lebih proporsional. Kemudian melakukan perubahan pada kalimat
yang bisa menimbulkan salah persepsi, mengganti gambar yang kurang jelas,
perubahan pada indikator, perubahan pada gambar yang tidak diambil dari
sumber ilmiah dan perubahan background pada semua halaman sehingga Biobooklet menjadi lebih menarik.
Dalam pengembangan media pembelajaran Bio-booklet terdapat
kelebihan, kelebihan media Bio-booklet adalah ringkasan materi organisasi
kehidupan dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik dan soal-soal
sehingga tidak jenuh dan dapat meningkatkan pemahaman peserta didik dalam
pembelajaran.
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G. Kendala/ Keterbatasan
Dalam pengembangan Bio-booklet sebagai media pembelajaran pada
materi

organisasi

kehidupan

kelas

VII

SMP,

peneliti

mengelami

kendala/keterbatasan. Berikut ini merupakan kendala/keterbatasan yang
dialami peneliti:
1) Bio-booklet berisi 76 halaman yang melebihi batas maksimal dalam
pembuatan booklet, hal ini dikarenakan materi yang dibahas cakupannya
luas dan banyak sehingga membuat Bio-booklet terlihat lebih tebal dari
booklet biasa.
2) Pengembangan Bio-booklet hanya dilakukan sampai pada tahap revisi
produk, sehingga tidak dilakukan ujicoba kepada peserta didik, hal ini
dikarenakan Bio-booklet organisasi kehidupan yang dihasilkan tidak
bertepatan dengan materi yang sedang dipelajari di sekolah, sehingga
untuk mempersingkat waktu dan tidak menunggu pembelajaran organisasi
kahidupan pada tahun ajaran berikutnya maka penelitian ini dibatasi 5
tahapan saja.
3) Kegiatan validasi sedikit terhambat karena adanya pandemi Covid-19
yang menyebabkan sekolah tutup untuk sementara waktu, sehingga
peneliti tidak dapat ke sekolah dan kesulitan dalam mencari validator.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, kajian produk akhir dan pembahasan tentang
pengembangan Bio-booklet sebagai media pembelajaran pada materi
Organisasi Kehidupan Kelas VII SMP, dapat disimpulkan bahwa:
1. Desain produk pada pengembangan Bio-booklet sebagai media pembelajaran
pada materi organisasi kehidupan kelas VII SMP disajikan sesuai dengan
materi organisasi kehidupan pada KD 3.6 Mengidentifikasi sistem organisasi
kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama
penyusun sel. Isi produk terdiri dari ringkasan materi, gambar dan dengan
variasi pengerjaan soal yang meliputi soal menjodohkan, pilihan ganda dan
essay berdasarkan RPP yang telah dibuat.
2. Berdasarkan hasil validasi oleh dua pakar ahli media dan dua guru IPA kelas
VII SMP menunjukkan bahwa media pembelajaran Bio-booklet yang
dikembangkan memiliki kualitas yang layak untuk diujicobakan dalam
pembelajaran karena dari keempat validator, dua validator menyatakan bahwa
media pembelajaran Bio-booklet layak digunakan tanpa revisi dan dua
validator lainnya menyatakan bahwa media pembelajaran Bio-booklet layak
digunakan dengan sedikit revisi. Hasil rata-rata dari keempat validator adalah
3,49 dengan kategori “Sangat Baik".
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B. Saran
Setelah peneliti melakukan pengembangan Bio-booklet sebagai media
pembelajaran pada materi Organisasi Kehidupan kelas VII SMP, peneliti
menuliskan saran untuk mendukung peneliti selanjutnya jika akan
mengembangkan Bio-booklet. Saran yang diajukan peneliti sebagai berikut:
1. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya membuat media pembelajaran Biobooklet yang memuat materi lebih dari 1 KD agar media dapat digunakan
untuk seluruh materi pelajaran IPA kelas VII.
2. Bio-booklet berisi 76 halaman yang melebihi batas maksimal dalam
pembuatan booklet, akan lebih baik jika Bio-booklet di buat dua jilid buku
agar tidak terlalu tebal.
3. Setelah melakukan validasi sebaiknya peneliti melakukan uji coba kepada
peserta didik dalam skala besar ataupun skala kecil untuk mengetahui
apakah produk yang dikembangkan layak, berkualitas dan efektif digunakan
dalam kegiatan pembelajaran, sehingga produk dapat diproduksi secara
masal sebagai media pembelajaran.
4. Wawancara analisis kebutuhan akan lebih baik dilakukan lebih dari 5
sekolah yang berbeda, hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang
lebih banyak dan lebih konkret terkait permasalahan media pembelajaran
dalam proses pembelajaran di kelas, agar media pembelajaran yang
dikembangkan sesuai dengan permasalahan di SMP secara umum.
5. Dalam media Bio-booklet yang telah dikembangkan terdapat beberapa
gambar yang penjelasannya mengunakan bahasa Inggris, hal ini
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dikarenakan tidak semua gambar di internet tersedia dalam bahasa
Indonesia sehingga peneliti perlu mencari gambar dari sumber
internasional, untuk peneliti selanjutnya lebih baik gambarnya didesain
sendiri agar lebih menarik bagi peserta didik.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1 Silabus
SILABUS ILMU PENGETAHUAN ALAM KELAS VII
KURIKULUM 2013

Satuan Pendidikan

: Sekolah Menengah Pertama

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam

Kelas /Semester

: VII / II (Genap)

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 di dalan interaksi
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

KI 3

: Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

KI 4

: Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat)
dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
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Kompetensi Dasar

Materi
Pembelajaran

3.6 Mengidentifikasi

 Organisasi

sistem organisasi

kehidupan

kehidupan mulai

 Sel hewan

dari tingkat sel

dan

sampai

tumbuhan

organisme dan

 Jaringan-

komposisi utama

jaringan

penyusun sel.

pada hewan
dan
tumbuhan
 Organorgan pada

Kegiatan Pembelajaran
Memberikan rangsangan
(stimultion)
- Guru memberikan media
Bio-booklet kepada
peserta didik.
- Materi terdiri dari sel,
jaringan, organ, sistem
organ dan organisme.
Pada setiap materi guru
akan menanyakan tentang
konsep materi dan
meminta peserta didik
untuk membaca.
Identifikasi masalah (Problem
statement)
- Guru meminta peserta
didik untuk mencermati
materi pelajaran yang
terdiri dari materi sel,

Penilaian

Indikator Pencapaian
Kompetensi
3.6.1 Menyebutkan
tingkat hierarki
kehidupan dari
yang terkecil
hingga terbesar
(C1).
3.6.2 Mengidentifikasi

8 JP =

Tes
Tes

tertulis 8 x 40

berbentuk

menit

 Bio-booklet.
 Sumber

menjodohkan

relevan

,

(jurnal/

pilihan

ganda

dan

pada hewan dan

Bio-booklet.

ensiklopedia)
.
 Media
elektronik

tumbuhan (C2).

(C2).

 Buku paket.

belajar yang

essay dalam

bagian-bagian sel

Sumber
Belajar

soal

bagian-bagian sel

3.6.3 Menjelaskan fungsi

Alokasi
Waktu

Non Tes
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Kompetensi Dasar

Materi
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran

Indikator Pencapaian
Kompetensi

jaringan, organ sistem
3.6.4 Membandingkan
organ dan organisme.
tumbuhan
sel hewan dan sel
- Guru mengajukan
pertanyaan yang lebih
tumbuhan (C2).
 Sistem
spesifik kepada peserta
organ dan
didik.
3.6.5 Menentukan letak
- Pada setiap pertanyaan,
organisme
organel dalam
guru memberi kesempatan
kepada semua peserta
gambar sel (C3).
didik untuk menjawab
pertanyaan.
3.6.6 Menjelaskan
- Peserta didik diberi
jaringan pada
kesempatan untuk
bertanya terkait materi
tumbuhan dan
yang sulit untuk dipahami.
hewan (C2).
(Pegembangan sikap berpikir
kritis dan pemecahan
3.6.7 Menjelaskan organ
masalah)
pada tumbuhan
hewan dan

Pengumpulan data (Data
Colection)

dan hewan (C2).
3.6.8 Menjelaskan sistem
organ pada

Penilaian
Non tes
berupa
penilaian
sesama teman
dan
presentasi.

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
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Kompetensi Dasar

Materi
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
Peserta didik membentuk
kelompok sebanyak 4 orang
dalam satu kelompok.

4.6 Membuat model
struktur sel
tumbuhan/hewan

- Peserta didik melakukan
diskusi dalam kelompok
untuk menjawab soal
menjodohkan.
- Mengerjakan secara
individu soal pilihan
ganda dan essay.
Mengolah data (Data
Processing)
- Peserta didik menuliskan
hasil diskusi kelompok di
depan kelas.
Pembuktian (Verification)
- Guru mempersilakan
kelompok untuk
presentasi hasil diskusinya
di depan kelas.

Indikator Pencapaian
Kompetensi
tumbuhan dan
hewan (C2).
4.6.1 Mempresentasikan
organel pada
struktur sel
tumbuhan/hewan
dan fungsinya (P)
4.6.2 Membuat model
struktur sel hewan
dan tumbuhan.

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
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Kompetensi Dasar

Materi
Pembelajaran

Kegiatan Pembelajaran
- Guru memberikan
tambahan dan koreksi
terhadap hasil diskusi
kelompok.
Menarik Kesimpulan
(Generalization)
- Peserta didik bersama
guru menyimpulkan
materi yang telah
dipelajari.

Indikator Pencapaian
Kompetensi

Penilaian

Alokasi
Waktu

Sumber
Belajar
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Lampiran 2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

Satuan Pendidikan

: SMP

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas/Semester

: VII/II ( dua )

Materi Pokok

: Organisasi Kehidupan

Alokasi Waktu

: 8 JP (8 x 40 menit)

A. Kompetensi Inti (KI)
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri,
peduli, dan bertanggungjawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai
dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat
dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.
3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural,
dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan
rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya
dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait
fenomena dan kejadian tampak mata.
4. Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif,
produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam ranah
konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan
sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

101

B. KOMPETENSI

DASAR

DAN

INDIKATOR

PENCAPAIAN

KOMPETENSI
3.6 Mengidentifikasi sistem organisasi

3.6.1

Menyebutkan

tingkat

hierarki

kehidupan mulai dari tingkat sel

kehidupan dari yang terkecil hingga

sampai organisme dan komposisi

terbesar (C1).

utama penyusun sel.

3.6.2 Mengidentifikasi bagian-bagian sel
pada hewan dan tumbuhan (C2).
3.6.3 Menjelaskan Fungsi bagian-bagian
sel (C2).
3.6.4 Membandingkan sel hewan dan sel
tumbuhan (C2).
3.6.5 Menentukan letak organel dalam
gambar sel (C3).
3.6.6

Menjelaskan

jaringan

pada

tumbuhan dan hewan (C2).
3.6.7 Menjelaskan organ pada tumbuhan
dan hewan (C2).
3.6.8

Mengidentifikasi

bagian-bagian

sistem organ pada tumbuhan dan
hewan (C2).
4.6 Membuat model struktur sel

4.6.1

tumbuhan/hewan.

Mempresentasikan organel pada
struktur sel tumbuhan/hewan dan
fungsinya (P).

4.6.2

Membuat model struktur sel
tumbuhan/hewan.
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C. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui kegiatan tanya jawab dan diskusi peserta didik dapat menyebutkan
tingkat hierarki kehidupan dari yang terkecil hingga terbesar
2. Melalui kegiatan diskusi dan pengerjaan soal peserta didik dapat
mengidentifikasi bagian-bagian sel pada hewan dan tumbuhan, menjelaskan
fungsi bagian-bagian sel, dan membandingkan sel hewan dan sel tumbuhan,
menentukan letak organel dalam gambar sel
3. Melalui kegiatan tanya jawab peserta didik dapat menjelaskan jaringan pada
tumbuhan dan hewan
4. Melalui kegiatan tanya jawab dan pengerjaan soal peserta didik dapat
menjelaskan organ pada tumbuhan dan hewan, serta menjelaskan sistem
organ pada tumbuhan dan hewan.

D. Materi Pembelajaran Reguler
a. Faktual
-

Organel penyusun sel, macam-macam jaringan, macam-macam
organ, macam-macam sistem organ pada tubuh organisme.

b. Konseptual
-

Pengertian sel, organel sel dan fungsi setiap organel sel.

-

Pengertian jaringan dan fungsi setiap jaringan pada hewan dan
tumbuhan

-

Pengertian organ dan fungsi setiap organ pada hewan dan tumbuhan

-

Pengertian sistem organ dan fungsi setiap sistem organ.

c. Prosedural
-

Tingkat organisasi kehidupan dari yang paling sederhana hingga
yang paling kompleks.

E. Pendekatan/Strategi/Metode Pembelajaran
1. Pendekatan

: Kontekstual

2. Model

: Discovery learning

3. Metode

: Diskusi, presentasi dan tanya jawab
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F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran
1. Media

: Bio-booklet Organisasi Kehidupan

2. Sumber belajar

:

1) Buku Ilmu Pengetahuan Alam Semseter 2 Edisi Revisi, Jakarta:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016. (buku peserta didik).
2) Buku Ilmu Pengetahuan Alam Edisi Revisi, Jakarta: Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, 2016. (buku guru).
3) Tim Abdi Guru. 2014. IPA Terpadu Untuk SMP/MTs Kelas VII
Semester II (Kurikulum 2013). Jakarta: Penerbit Erlangga.
G. Langkah-langkah Pembelajaran
1.

Pertemuan I : Organisasi Kehidupan, Pengertian Sel, Organel Sel,
Fungsi Tiap Organel Sel dan Perbedaan Sel Hewan dan Sel Tumbuhan
Tujuan esensial :
Peserta didik dapat menjelaskan tingkat organisasi kehidupan, menentukan
letak organel sel, menjelaskan fungsi tiap organel sel dan membandingkan
sel hewan dan sel tumbuhan ( 3 x 40 menit ).

KEGIATAN
PENDAHULUAN

ALOKASI

DESKRIPSI KEGIATAN

WAKTU
15 menit

Awal Pembelajaran
- Guru memberikan salam kepada peserta didik.
- Menyanyikan lagu nasional dan berdoa sebagai
implementasi nilai agama dan cinta tanah air pada
KI 1 dan KI 2.
- Mengecek kehadiran peserta didik.
Apersepsi
- Pertemuan sebelumnya guru telah membagikan
Bio-booklet untuk dipelajari.
“Pada

pertemuan

sebelumnya

ibu

telah

memberikan Bio-booklet kepada kalian, apakah
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KEGIATAN

DESKRIPSI KEGIATAN

ALOKASI
WAKTU

kalian mengetahui materi apa yang akan kita
pelajari hari ini?”
- Guru mengaitkan materi pelajaran yang akan
disampaikan dengan kehidupan sehari-hari.
“Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai
organisasi kehidupan, makhluk hidup termasuk
manusia memiliki struktur organisasi kehidupan
yang menyusun tubuhnya, apa yang kalian
ketahui tentang struktur organisasi kehidupan?”
Motivasi
- Guru menampilkan gambar struktur organisasi
kehidupan, serta gambar sel hewan dan sel
tumbuhan.
- Guru meminta siswa menentukan gambar sel
hewan dan sel tumbuhan.
Orientasi
- Guru menyampaikan garis besar materi, tujuan
dan langkah-langkah pembelajaran.
KEGIATAN INTI

Memberikan rangsangan (stimultion)
- Guru menyampaikan bahwa hari ini akan masuk
pada bab baru yaitu organisasi kehidupan.
- Guru menanyakan tentang konsep organisasi
kehidupan dan meminta peserta didik untuk
membaca Bio-booklet (Hal 1-3).
- Guru menanyakan tentang pengertian sel dan
meminta peserta didik untuk membaca Biobooklet (Hal 4-7).

90 menit
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KEGIATAN

ALOKASI

DESKRIPSI KEGIATAN

WAKTU

- Guru menanyakan tentang organel penyusun sel
dan fungsi tiap organel dan meminta peserta didik
untuk membaca Bio-booklet (Hal 8-19)
- Guru menjelaskan pendahuluan mengenai materi
yang akan dibahas.
“Tingkat organisasi kehidupan dimulai dari seljaringan-organ-sistem organ dan organisme. Sel
merupakan unit terkecil penyusun makhluk
hidup, pada sel hewan dan sel tumbuhan terdapat
berbagai organel dan tiap organel memiliki
fungsi berbeda-beda. Pada hari ini kita akan
mempelajari

mengenai

struktur

organisasi

kehidupan, organel penyusun sel dan fungsi dari
tiap organel tersebut”.
Identifikasi masalah (Problem statement)
- Guru meminta peserta didik untuk mencermati
materi pelajaran mulai dari tingkat organisasi
kehidupan, pengertian sel, organel sel, fungsi tiap
organel sel dan perbedaan sel hewan dan sel
tumbuhan.
- Guru mengajukan pertanyaan kepada peserta
didik.
“Bagaimana tubuh organisme dapat terbentuk?”
“ Siapa yang pertama kali melakukan pengamatan
sel dan bagaimana hasil pengamatannya?”
“Perhatikan gambar, organel sel dan fungsi
organel sel hewan dan sel tubuhan, jelaskan apa
saja

perbedaan

tumbuhan?”

dari

sel

hewan

dan

sel
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KEGIATAN

ALOKASI

DESKRIPSI KEGIATAN
- Pada

setiap

pertanyaan,

guru

WAKTU
memberi

kesempatan kepada semua peserta didik untuk
menjawab pertanyaan.
- Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya
terkait materi yang sulit untuk dipahami.
(Pegembangan sikap berpikir kritis dan pemecahan
masalah)
Pengumpulan data (Data Colection)
- Peserta didik membentuk kelompok sebanyak 4
orang dalam satu kelompok.
- Peserta didik melakukan diskusi dalam kelompok
untuk menjawab soal menjodohkan mengenai sel
pada Bio-booklet (Hal 20 dan 21).
- Mengerjakan secara individu soal pilihan ganda
dan essay (Hal 22-27).
Mengolah data (Data Processing)
- Peserta didik menuliskan hasil diskusi kelompok
di depan kelas dengan urutan (nomor-nama
organel sel hewan-fungsinya) (nomor-nama
organel sel tumbuhan-fungsinya).
Pembuktian (Verification)
- Guru mempersilakan kelompok untuk presentasi
hasil diskusinya di depan kelas.
- Guru

memberikan

tambahan

dan

koreksi

terhadap hasil diskusi kelompok.
Menarik Kesimpulan (Generalization)
- Peserta didik bersama guru menyimpulkan
materi yang telah dipelajari.
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KEGIATAN
PENUTUP

ALOKASI

DESKRIPSI KEGIATAN

WAKTU
15 menit

Rangkuman dan Refleksi
- Peserta didik mengumpulkan hasil diskusi
kelompok dan tugas individu kepada guru.
- Guru

membimbing

merangkum

peserta

pembelajaran

didik
dan

untuk
refleksi

pembelajaran.
Tindak Lanjut
- Guru meminta peserta didik untuk membuat
model sel sebagai tugas rumah (PR) dan
dikumpulkan pada pertemuan berikutnya.
- Guru meminta peserta didik untuk mempelajari
Bio-booklet mengenai jaringan pada hewan dan
tumbuhan (Hal 28-42).
- Guru menutup pembelajaran.
2. Pertemuan II : Jaringan pada Hewan dan Tumbuhan
Tujuan esensial :
Peserta didik dapat menjelaskan pengertian jaringan dan komponen penyusun
jaringan pada hewan dan tumbuhan ( 2 x 40 menit ).
KEGIATAN
PENDAHULUAN

DESKRIPSI KEGIATAN
Awal Pembelajaran
- Guru memberikan salam kepada peserta didik.
- Menyanyikan lagu nasional dan berdoa sebagai
implementasi nilai agama dan cinta tanah air pada
KI 1 dan KI 2.
- Mengecek kehadiran peserta didik.

ALOKASI
WAKTU
15 menit
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KEGIATAN

ALOKASI

DESKRIPSI KEGIATAN

WAKTU

Apersepsi
- Guru mengaitkan materi pelajaran yang akan
disampaikan dengan materi sebelumnya.
“Pada

pertemuan

sebelumnya

kita

sudah

mempelajari mengenai unit terkecil yaitu sel.
Kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi
yang sama disebut apa“
Motivasi
- Guru menampilkan beberapa gambar jaringan dan
meminta peserta didik untuk menentukan gambar
yang termasuk jaringan hewan dan jaringan
tumbuhan.
Orientasi
- Guru menyampaikan garis besar materi, tujuan dan
langkah-langkah pembelajaran.
KEGIATAN INTI

Memberikan rangsangan (stimultion)
- Guru menanyakan meminta peserta didik untuk
membaca Bio-booklet (Hal 28).
- Guru menanyakan tentang jaringan pada tumbuhan
dan meminta peserta didik untuk membaca Biobooklet (Hal 29-35).
- Guru menanyakan tentang jaringan pada hewan
dan meminta peserta didik untuk membaca Biobooklet (Hal 36-42).
- Guru menjelaskan sedikit pendahuluan mengenai
materi yang akan dibahas.
“Jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki
bentuk dan fungsi yang sama, pada hewan dan

50 menit
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KEGIATAN

DESKRIPSI KEGIATAN
tumbuhan tersusun atas jaringan yang berbedabeda. Pada hari ini kita akan mempelajari
mengenai jaringan pada hewan dan tumbuhan”.
Identifikasi masalah (Problem statement)
-

Guru meminta peserta didik untuk mencermati
materi pelajaran mulai dari pengertian jaringan,
jaringan pada hewan dan jaringan pada tumbuhan.

- Guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik.
“Apa perbedaan jaringan meristem dan jaringan
permanen pada tumbuhan?”
“Jaringan pengangkut pada tumbuhan terdiri dari
apa saja?”
“Jaringan otot pada hewan terdiri dari apa saja?”
- Pada setiap pertanyaan, guru memberi kesempatan
kepada semua peserta didik untuk menjawab
pertanyaan.
- Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya
terkait materi yang sulit untuk dipahami.
(Pegembangan sikap berpikir kritis dan pemecahan
masalah)
Pengumpulan data (Data Colection)
- Peserta didik membentuk kelompok sebanyak 4
orang dalam satu kelompok.
- Peserta didik melakukan diskusi dalam kelompok
untuk menjawab soal menjodohkan mengenai
jaringan pada Bio-booklet (Hal 43 dan 44).
- Mengerjakan secara individu soal pilihan ganda
dan essay (Hal 45-49).
Mengolah data (Data Processing)

ALOKASI
WAKTU
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KEGIATAN

ALOKASI

DESKRIPSI KEGIATAN

WAKTU

- Peserta didik menuliskan hasil diskusi kelompok di
depan kelas dengan urutan (jaringan hewanfungsinya) (jarigan tumbuhan-fungsinya).
Pembuktian (Verification)
- Guru mempersilakan kelompok untuk presentasi
hasil diskusinya di depan kelas.
- Guru memberikan tambahan dan koreksi terhadap
hasil diskusi kelompok.
Menarik Kesimpulan (Generalization)
- Peserta didik bersama guru menyimpulkan materi
yang telah dipelajari.
PENUTUP

15 menit

Rangkuman dan Refleksi
- Peserta

didik

mengumpulkan

hasil

diskusi

kelompok dan tugas individu kepada guru.
- Guru

membimbing

merangkum

peserta

pembelajaran

didik
dan

untuk
refleksi

pembelajaran.
Tindak Lanjut
- Guru meminta siswa untuk mempelajari mengenai
organ dan sistem organ pada Bio-booklet (Hal 5068).
- Guru menutup pembelajaran.

3. Pertemuan III : Organisasi Kehidupan pada Tingkat Organ, Sistem Organ
dan Organisme
Tujuan esensial :
Peserta didik dapat menjelaskan mengenai organ, sistem organ, komponen
penyusun, fungsinya dan organisme ( 3 x 40 menit ).
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KEGIATAN
PENDAHULUAN

ALOKASI

DESKRIPSI KEGIATAN

WAKTU
15 menit

Awal Pembelajaran
- Guru memberikan salam kepada peserta didik.
- Menyanyikan lagu nasional dan berdoa sebagai
implementasi nilai agama dan cinta tanah air
pada KI 1 dan KI 2.
- Mengecek kehadiran peserta didik.
Apersepsi
- Guru mengaitkan materi pelajaran yang akan
disampaikan dengan materi sebelumnya.
“Pada

pertemuan

sebelumnya

kita

sudah

mempelajari mengenai sel dan jaringan. Adakah
yang mengetahui setelah sel dan jaringan
tingkatan

organisasi

kehidupan

apa

selanjutnya?“
- Guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan
dengan materi pelajaran.
“Apa yang kalian ketahui mengenai organ dan
sistem organ?”
Motivasi
- Guru menampilkan video singkat tentang organ
dan sistem organ pada makhluk hidup dan
meminta peserta didik untuk menjelaskan video
tersebut.
Orientasi
Guru menyampaikan garis besar materi, tujuan dan
langkah-langkah pembelajaran kepada peserta didik.
KEGIATAN INTI

Memberikan rangsangan (stimultion)

90 menit
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KEGIATAN

DESKRIPSI KEGIATAN
- Guru meminta peserta didik untuk membaca Biobooklet tentang pengertian organ (Hal 50).
- Guru menanyakan tentang organ pada tumbuhan
dan meminta peserta didik untuk membaca Biobooklet (Hal 50-54).
- Guru menanyakan tentang organ pada hewan dan
manusia, serta meminta peserta didik untuk
membaca Bio-booklet (Hal 55-56).
- Guru menanyakan tentang sistem organ dan
organisme, serta meminta peserta didik untuk
membaca Bio-booklet (Hal 57-68).
- Guru menjelaskan sedikit pendahuluan mengenai
materi yang akan dibahas.
“Organ merupakan kumpulan dari jaringan yang
bekerja sama menjalankan fungsi tertentu dan
sistem organ merupakan kumpulan dari organorgan yang berbeda dan saling bekerja sama.
Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai
organ dan sisem organ pada hewan dan
tumbuhan”.
Identifikasi masalah (Problem statement)
- Guru meminta peserta didik untuk mencermati
materi pelajaran mulai dari pengertian organ,
komponen penyusun organ hewan dan tumbuhan,
sistem organ dan organisme.
- Guru mengajukan pertanyaan kepada peserta
didik.
“Apa saja organ utama dan organ tambahan
pada tumbuhan?”

ALOKASI
WAKTU
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KEGIATAN

ALOKASI

DESKRIPSI KEGIATAN

WAKTU

“Bagaimana perbedaan organ reproduksi jantan
dan betina?”
“Sistem organ yang berfungsi membuang zat sisa
metabolisme tubuh disebut apa?”
“Jelaskan pengertian organisme!”
- Pada

setiap

pertanyaan,

guru

memberi

kesempatan kepada semua peserta didik untuk
menjawab pertanyaan.
- Peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya
terkait materi yang sulit untuk dipahami.
(Pegembangan sikap berpikir kritis dan pemecahan
masalah)
Pengumpulan data (Data Colection)
- Peserta didik membentuk kelompok sebanyak 4
orang dalam satu kelompok.
- Peserta didik melakukan diskusi dalam kelompok
untuk menjawab soal menjodohkan mengenai
organ dan sistem organ pada Bio-booklet (Hal 69
dan 70).
- Mengerjakan secara individu soal pilihan ganda
dan essay (Hal 71-74).
Mengolah data (Data Processing)
- Peserta didik menuliskan hasil diskusi kelompok
di depan kelas dengan urutan (nama organ
tumbuhan-fungsinya) (sistem organ-komponen
organ penyusun sistem organ).
Pembuktian (Verification)
- Guru mempersilakan kelompok untuk presentasi
hasil diskusinya di depan kelas.
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KEGIATAN

ALOKASI

DESKRIPSI KEGIATAN

WAKTU

- Guru memberikan tambahan dan koreksi terhadap
hasil diskusi kelompok.
Menarik Kesimpulan (Generalization)
- Peserta didik bersama guru menyimpulkan materi
yang telah dipelajari.
PENUTUP

15 menit

Rangkuman dan Refleksi
- Peserta didik

mengumpulkan hasil

diskusi

kelompok dan tugas individu kepada guru.
- Guru

membimbing

merangkum

peserta

pembelajaran

didik
dan

untuk
refleksi

pembelajaran.
Tindak Lanjut
- Guru meminta siswa untuk mempelajari bab baru
mengenai

pencemaran

lingkungan

dan

dampaknya pada ekosistem.
- Guru menutup pembelajaran.

H. PENILAIAN
Metode dan bentuk instrumen
Aspek

Bentuk intrumen

1.

Sikap

Lembar pengamatan sikap

2.

Penilaian kognitif

Menjodohkan, pilihan ganda dan essay

3.

Kinerja

Presentasi dan
Membuat model sel tumbuhan/hewan

1.

Penilaian Afektif (Lembar Pengamatan Sikap)
Petunjuk :
Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial peserta didik
dalam kejujuran, kedisiplinan dan tanggung jawab. Berilah tanda cek (√)
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pada kolom sesuai sikap yang ditampilkan oleh peserta didik sesuai
dengan kriteria, sebagai berikut :
3 : Apabila peserta didik selalu melakukan sesuai dengan pernyataan.
2 : Apabila peserta didik kadang-kadang melakukan sesuai dengan
pernyataan.
1 : Apabila peserta didik tidak pernah melakukan sesuai dengan pernyataan.
No

Aspek

Indikator

Skor
1

1

Jujur

Tidak nyontek dalam mengerjakan
ujian/ulangan/tugas
Mengungkapkan perasaan terhadap
sesuatu apa adanya
Melaporkan data atau informasi apa
adanya

2

Disiplin

Masuk kelas tepat waktu
Mengerjakan tugas dan kumpulkan tugas
tepat waktu
Tertib dalam mengikuti pembelajaran
Membawa Bio-booklet selama
pembelajaran organisasi kehidupan

3

Percaya Diri

Berani menyampaikan pendapat, bertanya
dan menjawab pertanyaan.
Berani presentasi di depan kelas.
Berani melakukan kegiatan tanpa raguragu.

4

Tanggung

Melaksanakan tugas individu dengan baik

Jawab

Terlibat aktif dalam diskusi kelompok
Membantu pengerjaan tugas kelompok

5

Rasa Ingin

Bertanya kepada teman apabila ada materi

Tahu

yang dianggap sulit
Bertanya kepada guru apabila ada materi
yang kurang dipahami

2

3
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No

Aspek

Indikator

Skor
1

2

3

Menulis informasi penting yang
disampaikan dalam pembelajaran
Mencari referensi yang relevan dengan
pembelajaran (internet, jurnal, dll)

Lembar Penilaian Sikap
Kelas

:

Hari/Tanggal :
No

Nama

Skor

Siswa

Jujur

Disiplin

Nilai

Percaya

Tanggung

Rasa Ingin

Diri

Jawab

Tahu

Total

Akhir

1
2
3
4
5
6
7
8
9
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛
𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘 𝑗𝑢𝑗𝑢𝑟

Skor jujur=

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛
𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘 𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛

Skor disiplin=

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

Skor tanggung jawab= 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘
𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

Skor rasa ingintahu= 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘
𝑟𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑔𝑖𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

Skor percaya diri = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑘
𝑝𝑒𝑟𝑐𝑎𝑦𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑖

Total = Skor jujur+skor disiplin+skor percaya diri+skor tanggung jawab+skor rasa ingin tahu
Nilai Akhir =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
5
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2.

Penilaian Kognitif
Kisi-Kisi Soal

Kompetensi Dasar

Indikator

Bagian Soal

Ranah Kognitif
C1

3.6 Mengidentifikasi

3.6.1 Menyebutkan tingkat

sistem organisasi

hierarki kehidupan dari yang

kehidu-pan mulai dari

terkecil hingga terbesar

tingkat sel sampai
organisme dan
komposisi utama

3.6.2 Mengidentifikasi bagianbagian sel pada hewan dan

Sel

C2

C3

C4

E5

PG 2

PG 8

PG 1

PG 3

tumbuhan.

penyusun sel

E4
3.6.3 Menjelaskan Fungsi
bagian-bagian sel.

M Sel
PG 6
PG 7
PG 10

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

118

Kompetensi Dasar

Indikator

Bagian Soal

Ranah Kognitif
C1

3.6.4 Membandingkan sel hewan

C2

C3

C4

E3

PG 5

E2

PG 9

PG 4

M Sel

PG 1

PG 2

M Jaringan

PG 8

PG 5

PG 4

E1

PG 6

PG 7

E4

PG 9

PG 10

dan sel tumbuhan.
3.6.5 Menentukan letak organel
dalam gambar sel.
3.6.6 Mengidentifikasi bagianbagian jaringan pada tumbuhan

Jaringan

PG 3

dan hewan.

E2
E3
E5
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Kompetensi Dasar

Indikator

Bagian Soal

Ranah Kognitif
C1

3.6.7 Mengidentifikasi bagianbagian organ pada tumbuhan dan

C2

C3

C4

Organ dan

PG 1

PG 2

M Organ

Sistem Organ

PG 7

E2

PG 9

E4

hewan.

3.6.8 Mengidentifikasi bagianbagian sistem organ pada

E1

PG 4
PG 5

tumbuhan dan hewan.
PG 6
PG 10
E3
E5

M Sistem
Organ
PG 3
PG 8
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Penilaian Kinerja
4.6 Membuat model struktur sel

4.6.1 Mempresentasikan organel pada

tumbuhan/hewan.

struktur sel tumbuhan/hewan dan

Presentasi

fungsinya.
4.6.2 Membuat model struktur sel
tumbuhan/hewan

Keterangan
M : Menjodohkan
PG : Pilihan Ganda
E : Essay

Membuat Model
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A. Soal Menjodohkan
1) Menjodohkan Sel Hewan dan Tumbuhan
Petunjuk : Jodohkan nomor yang tertera pada gambar struktur sel
hewan dengan keterangan nama organel dan fungsinya! (12 Pasang)

Fungsi Organel Sel
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nama Organel Sel
A. Lisosom
B. Membran plasma
C. Mitokondria
D. Membran inti
E. Sentriol
F. Prokariot
G. Badan golgi
H. Flagela
I. Fungi
J. RE kasar dan RE
halus
K. Uniseluler
L. Kromatin
M. Nukleolus
N. Vakuola
O. Ribosom
P. Mikrotubulus
Q. Molekul

a.
b.
c.
d.

Penghasil energi
Sintesis ribosom
Sintesis protein
Pelindung dan pengatur zat yang
keluar masuk sel
e. Pencernaan makanan
f. Menyalurkan bahan yang
dibutuhkan sel
g. Pembelahan sel
h. Modifikasi dan penyaluran produk
RE
i. Unit terkecil organisme
j. Kombinasi protein, DNA dan RNA
untuk membentuk kromosom
k. Mengarah gerakan, mempertahan
bentuk dan pembelahan sel.
l. Penyimpanan makanan dan
pengeluaran zat sisa
m. Pembuat komponen ribosom
n. Alat pergerakan sel
o. Mengatur zat yang keluar masuk
inti sel
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Petunjuk : Jodohkan nomor yang tertera pada gambar struktur sel tumbuhan
dengan keterangan nama organel dan fungsinya! (11 Pasang)

Fungsi Organel Sel
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nama Organel Sel
A. Membran
plasma
B. Mitokondria
C. Membran inti
D. Prokariot
E. Badan golgi
F. Fungi
G. RE kasar dan
halus
H. Uniseluler
I. Kromatin
J. Dinding sel
K. Nukleolus
L. Kloroplas
M. Vakuola
N. Ribosom
O. Molekul

a. Penghasil energi
b. Sintesis ribosom
c. Menyalurkan bahan yang
dibutuhkan sel
d. Sintesis protein
e. Pelindung dan pengatur zat yang
keluar masuk sel
f. Organisme multiseluler
g. Mengatur zat yang keluar masuk
inti sel.
h. Modifikasi dan penyaluran produk
RE
i. Pelindung
j. Unit terkecil penyusun organisme
k. Kombinasi protein, DNA dan RNA
untuk membentuk kromosom
l. Fotosintesis
m. Membunuh bakteri
n. Penyimpanan makanan dan
pengeluaran zat sisa
o. Pembuat komponen ribosom
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Kunci Jawaban Soal Menjodohkan Sel Hewan
No

Nama

Fungsi Organel Sel

Skor

Organel

Organel Sel

1

H

n

2 : Menjodokan nama dan

2

D

o

3

L

j

4

M

b

5

O

c

saja.

6

J

f

0 : Tidak menjawab.

7

B

d

8

G

h

9

P

k

10

A

e

11

E

g

12

C

a

fungsi organel secara tepat.
1 : Jawaban yang tepat
hanya nomor dan nama
organel

atau

nomor

organel dan fungsi organel
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Kunci Jawaban Soal Menjodohkan Sel Tumbuhan
No
Organel

Nama
Organel Sel

Fungsi Organel Sel

Skor

1

M

n

2

C

g

2 : Menjodokan nama dan
fungsi organel secara tepat.

3

I

k

4

K

b

5

G

c

6

J

i

7

A

e

8

E

h

9

N

d

10

L

l

11

B

a

1 : Jawaban yang tepat hanya
nomor dan nama organel
atau nomor organel dan
fungsi organel saja.
0 : Tidak menjawab.

Skor Penilaian Soal Menjodohkan
Jumlah soal Menjodohkan sel :
(soal menjodohkan sel hewan + soal menjodohkan sel tumbuhan) = 23
Skor maksimal : 46
Nilai :

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

x100
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2) Soal Menjodohkan Jaringan pada Hewan dan Tumbuhan
Petunjuk : pasangkan jaringan tumbuhan dengan fungsinya (9 pasang)

Fungsi Jaringan
A. Pada akar menghisap air dan mineral,
pada
daun
untuk
mengurangi
transpirasi dan pada batang sebagai
pelindung

Jaringan
Tumbuhan

B. Mengedarkan hasil fotosintesis dari
daun ke seluruh tubuh tumbuhan.
C. Membuat tanaman tahan lama

1.Epidermis
2.Trikoma
3.Stomata
4.Parenkima
5.Palisade dan
Bunga Karang
6.Kolenkima
7.Sklerenkima
8.Xilem
9.Floem

D. Pertukaran gas
E. Pelindung jaringan di dalamnya dan
pertukaran zat
F. Tempat proses fotosintesis
G. Memberi kekuatan
sementara

yang

bersifat

H. Membantu penyerbukan
I.

Jaringan dasar (tempat bagi jaringan
lain)

J.

Memberi kekuatan
permanen

yang

bersifat

K. Mengangkut air dan unsur hara dari
akar menuju daun
L. Membesarkan tanaman
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Petunjuk : Pasangkan jaringan hewan dengan fungsinya (10 pasang)

Fungsi Jaringan
A. Terletak pada rangka/tulang,
sebagai alat gerak.
B. Menggerakkan tanaman

Jaringan Hewan
1.Jaringan
epitelium
2.Jaringan otot
lurik
3.Jaringan otot
jantung
4.Jaringan otot
polos
5.Jaringan saraf
6.Jaringan ikat
7.Jaringan tulang
rawan
8.Jaringan tulang
9.Jaringan darah
10. Jaringan limfa

C. Terdapat pada usus, lambung,
ginjal dan hati, alat gerak yang
bekerja secara otonom.
D. Pelindung tubuh atau organ
E. Menerima dan mengirim
rangsangan.
F. Mengangkut oksigen, karbon
dioksida, sari makanan, zat sisa
dan hormon.
G. Mengikat jaringan lain agar tetap
pada tempatnya.
H. Proses fotosintesis
I.

Melindungi alat tubuh yang lemah
seperti daun telinga dan tulang
hidung.

J. Hanya terdapat di jantung, sebagai
alat gerak yang bekerja secara
otonom.
K. Bersifat keras dan kaku dan
mengandung banyak zat kapur
(rangka tubuh)
L. Sebagai pembawa sifat
M. Mengangkut lemak dan
pertahanan tubuh
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Kunci Jawaban Soal Menjodohkan Jaringan pada Tumbuhan

Jaringan
Tumbuhan
1

Fungsi Jaringan

Skor

E

2

A

1 : Menjawab benar.
0 : Tidak menjawab/
salah.

3

D

4

I

5

F

6

G

7

J

8

K

9

B

Kunci Jawaban Soal Menjodohkan Jaringan pada Hewan
Jaringan
Hewan
1

Fungsi Jaringan

Skor

D

2

A

1 : Menjawab benar.
0 : Tidak menjawab/
salah.

3

J

4

C

5

E

6

G

7

I

8

K

9

F

10

M
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Skor Penilaian Soal Menjodohkan
Jumlah soal Menjodohkan jaringan :
(soal menjodohkan jaringan hewan + soal menjodohkan jaringan
tumbuhan) = 19
Skor maksimal : 19
Nilai :

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

x100

3) Soal Menjodohkan Organ dan Sistem Organ
Petunjuk : Pasangkan nama organ tumbuhan dengan fungsi organnya (4
pasang).

Fungsi Organ
Nama Organ
Tumbuhan
1.
2.
3.
4.

Akar
Batang
Daun
Bunga

A. Tempat penyerbukan
B. Untuk menyimpan DNA
C. Menghubungkan antar akar
dan daun
D. Alat penunjang berdirinya
tubuh tumbuhan
E. Pembawa sifat
F. Penghubung lisosom
G. Tempat fotosintesis
H. Terjadinya pencernaan
makanan
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Petunjuk : pasangkan nama sistem organ dengan komponen organ
penyusun sistem organ (5 pasang)

Komponen organ penyusun sistem
organ
Sistem Organ
1. Sistem
Pernapasan
2. Sistem
Ekskresi
3. Sistem Indra
4. Sistem Saraf
5. Sistem
Pencernaan

A. Mulut, kerongkongan,
lambung, hati, usus besar, usus
halus, anus.
B. Kepala, leher,kaki dan mata
C. Hidung, tenggorokan, paruparu
D. Organ otak, sumsum tulang
belakang dan saraf
E. Hidung, kaki, tangan dan jari
F. Mata, telinga, hidung, lidah dan
kulit
G. Ginjal, kulit, paru-paru
H. Pundak, tulang belakang dan
lutut.
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Kunci Jawaban Soal Menjodohkan Organ pada Tumbuhan
Nama Organ
1

Fungsi Organ
D

2

C

3

G

4

A

Skor
1 : Menjawab benar.
0 : Tidak menjawab/salah.

Kunci Jawaban Soal Menjodohkan Sistem Organ pada Manusia
Nama Sistem
Organ
1

Komponen Organ
Penyusun Sistem Organ
C

2

G

3

F

4

D

5

A

Skor
1 : Menjawab benar.
0 : Tidak menjawab/
salah.

Skor Penilaian Soal Menjodohkan
Jumlah soal Menjodohkan organ dan sistem organ :
(soal menjodohkan organ + soal menjodohkan sistem organ) = 9
Skor maksimal: 9
Nilai :

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

x100
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B. Soal Pilihan Ganda
1) Soal Pilihan Ganda Sel
Petunjuk : pilihlah salah satu jawaban yang tepat!
1. Urutan organisasi kehidupan dari terkecil ke terbesar adalah…
A. Jaringan-organ-sistem organ-sel
B. Organ- sel-jaringan-sistem organ
C. Sistem organ-jaringan-sel-organ
D. Sel-jaringan-organ-sistem organ
2. Perbedaan struktur antara sel prokariot dan eukariot adalah sebagai berikut,
kecuali...
A. Sel prokariot tidak memiliki inti sel, sedangkan sel eukariot memiliki inti
sel
B. Sel prokariot tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukariot memiliki
membran inti
C. Sel eukariot tidak memiliki inti sel, sedangkan sel prokariot memiliki inti
sel
D. Ukuran sel eukariot lebih kecil daripada sel prokariot.
3. Cermatilah organisme-organisme berikut!
1) Paramecium
2) Amuba
3) Hydra
4) Euglena
5) Spirongia
Organisme uniseluler ditunjukkan oleh nomor...
A. 1), 2) dan 3)
B. 1), 2) dan 4)
C. 2), 3) dan 4)
D. 2), 3) dan 5)
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4. Bagian yang merupakan badan golgi dan mitokondria ditunjukkan pada
nomor...

A. (1) dan (2)

C. (3) dan (5)

B. (2) dan (3)

D. (4) dan (6)

5. Perhatikan pernyataan berikut !
1) Sel dilindungi oleh dinding sel
2) Sel tidak dilindungi oleh dinding sel
3) Memiliki plastida
4) Memiliki lisosom
5) Vakuola berukuran besar
6) Vakuola berukuran kecil
Ciri-ciri sel tumbuhan terdapat pada nomor...
A. 1), 3) dan 5)
B. 1), 3) dan 6)
C. 2), 3) dan 5)
D. 2), 4) dan 6)
6. Berikut ini pasangan organel dan fungsinya yang tepat adalah...
A. Retikulum endoplasma, fungsinya sebagai tempat sintesis protein
B. Ribosom, fungsinya mengatur benang spindle pada saat pembelahan sel
C. Mitokondria, fungsinya sebagai transportasi materi organik di dalam sel
D. Lisosom, fungsinya mencerna makromolekul dan merusak sel-sel asing
7. Selaput tipis elastis yang terletak di bagian terluar sel, berfungsi untuk
membatasi sel dengan lingkungan luarnya dan membatasi sel yang satu dengan
sel lainnya adalah...
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A. Sitoplasma

C. Plasma sel

B.Membran sel

D. Dinding sel

8. Berikut ini pernyataan yang benar mengenai retikulum endoplasma (RE),
kecuali...
A. RE merupakan saluran halus yang menghubungkan membran inti dengan
membran sel
B. RE kasar berfungsi untuk sintesis lemak
C. RE halus permukaannya tidak ditempeli oleh ribosom
D. RE berfungsi dalam sintesis dan transport substansi kimia.
9. Ribosom menempel pada salah satu organel sel yang disebut...
A. Sitoplasma
B. Mitokondria
C. Badan golgi
D. Retikulum endoplasma
10. Badan golgi merupakan bagian dari sel yang memiliki fungsi...
A. Respirasi

C. Ekskresi

B. Sintesis protein

D. Pembelahan sel

Kunci Jawaban Pilihan Ganda Sel
1. D

6. D

2. B

7. C

3. B

8. A

4. C

9. D

5. A

10. B

Penilaian Pilihan Ganda Sel
Skor Maksimal : 10
Benar : 1, Salah : 0
Nilai :

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑒𝑛𝑎𝑟
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

x 100
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2) Soal Pilihan Ganda Jaringan
Petunjuk : pilihlah salah satu jawaban yang tepat!
1. Berikut ini yang merupakan contoh jaringan adalah...
A. Daun, palisade dan batang
B. Xilem, floem dan epidermis
C. Tangan, otot lurik dan kaki
D. Endodermis, epitel dan jantung
2. Perhatikan gambar di bawah ini!

Bagian yang berfungsi sebagai tempat untuk mengangkut air beserta zat
mineral mulai dari akar menuju daun adalah...
A. 1

C. 3

B. 2

D. 4

3. Jaringan pembuluh yang mengangkut hasil fotosintesis adalah
A. Xilem

C. Floem

B. Kambium

D. Nukleus

4. Fungsi jaringan limfa adalah....
A. Tempat terjadinya proses pencernaan
B. Mengangkut lemak dan sebagai pertahanan tubuh
C. Fotosintesis pada daun
D. Mengikat jaringan lain agar tetap pada tempatnya.
5. Pernyataan yang tidak benar tentang jaringan epidermis tumbuhan adalah ...
A. Terdiri atas satu lapis sel
B. Berfungsi sebagai tempat cadangan makanan
C. Menutupi seluruh tubuh tumbuhan
D. Merupakan cairan terluar tubuh tumbuhan
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6. Pernyataan yang tepat tentang jaringan epitelium hewan adalah ...
A. Melapisi permukaan luar dan dalam hewan
B. Berfungsi menerima dan mengirim rangsangan
C. Tersusun atas sel yang memiliki banyak inti sel
D. Bersifat keras dan kaku karena banyak mengandung kalsium
7. Pada tubuh kita terdapat otot yang terdiri dari sel dengan jumlahnya yang
banyak untuk menjalankan fungsi sebagai alat gerak aktif. Otot termasuk
hirarki kehidupan tingkat....
A. Sel

C. Organ

B. Jaringan

D. Sistem organ

8. Jaringan meristem primer pada tumbuhan terdapat pada...
A. Ruas-ruas batang
B. Pucuk daun
C. Ujung akar
D. Ranting
9. Jaringan di bawah ini yang tidak dimiliki oleh tumbuhan adalah...
A. Epidermis
B. Endodermis
C. Epitel
D. Kolenkim
10. Perhatikan gambar dua jaringan otot berikut ini!

Gambar kiri dan kanan berturut-turut adalah....
A. Otot polos dan otot lurik
B. Otot polos dan otot jantung
C. Otot lurik dan otot jantung
D. Otot jantung dan otot lurik
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Kunci Jawaban Pilihan Ganda Jaringan
1. B

6. A

2. D

7. B

3. C

8. C

4. B

9. C

5. D

10. A

Penilaian Pilihan Ganda Jaringan
Skor Maksimal : 10
Benar : 1, Salah : 0
Nilai :

3)

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑒𝑛𝑎𝑟
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

x 100

Soal Pilihan Ganda Organ dan Sistem Organ

Petunjuk : pilihlah salah satu jawaban yang tepat!
1. Berikut adalah macam-macam organ kecuali...
A. Hidung, mata dan lambung
B. Hati, ginjal dan telinga
C. Parenkima, mitokondria dan darah
D. Mata, hidung dan ginjal
2. Organ yang berfungsi sebagai penyokong dan memperkokoh berdirinya
tumbuhan di tempat hidupnya disebut dengan...
A. Batang
B. Akar
C. Daun
D. Bunga
3. Sistem pencernaan berfungsi untuk...
A. Mengubah molekul makanan yang kompleks menjadi lebih sederhana
B. Pertukaran gas O2 dan CO2 di tubuh
C. Membuang zat sisa metabolisme tubuh
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D. Mengendalikan kerja tubuh
4. Sistem ekskresi terdiri dari organ-organ ekskresi, yaitu…
A. Paru-paru, telinga, tulang dan darah
B. Lidah, telinga, mata dan hidung
C. Hidung, lidah, mata dan kulit
D. Paru-paru, hati, ginjal dan kulit
5. Kelompok organ pencernaan yang benar adalah....
A. Mulut, kerongkongan, paru-paru, usus
B. Mulut, tenggorokan, lambung, usus
C. Mulut, kerongkongan, lambung, usus
D. Mulut, tenggorokan, ginjal, usus
6. Gangguan yang terjadi pada ginjal akan mempengaruhi sistem....
A. Respirasi
B. Ekskresi
C. Koordinasi
D. Pencernaan
7. Organ tambahan pada tanaman terdiri dari....
A. Bunga, buah, sulur, umbi
B. Akar, batang, bunga, buah
C. Batang, daun, sulur, umbi
D. Akar, daun, bunga, buah
8. Sistem saraf memiliki fungsi sebagai berikut, kecuali...
A. Pengendali kerja organ tubuh
B. Pusat pengendali tanggapan
C. Mengatur kerja bagian-bagian tubuh
D. Mengedarkan sel darah merah tubuh
9. Organ pernapasan pada hewan adalah...
A. Paru-paru
B. Mulut
C. Usus
D. Ginjal.
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10. Fungsi dari kelenjar endokrin adalah...
A. Terjadinya pertukaran oksigen dan karbondioksida
B. Tempat terjadinya pencernaan makanan
C. Membuang zat sisa metabolisme tubuh.
D. Menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah

Kunci Jawaban Pilihan Ganda Organ dan Sistem Organ
1. C

6. B

2. B

7. A

3. A

8. D

4. D

9. A

5. C

10. D

Penilaian Pilihan Ganda Organ dan Sistem Organ
Skor Maksimal : 10
Benar : 1, Salah : 0
Nilai :

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑒𝑛𝑎𝑟
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

x 100

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

139

C. Soal Essay
1) Soal Essay Sel
Petunjuk : jawablah pertanyaan berikut dengan benar !
1. Siapa orang yang pertama kali melakukan pengamatan sel gabus? Jelaskan
secara singkat penemuannya!
2. Mengapa tumbuhan hijau mampu melakukan fotosintesis sedangkan hewan
tidak?
3. Jelaskan perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan!
4. Jelaskan perbedaan sel prokariot dan eukariot!
5. Jelaskan pengertian dari organisme uniseluler dan organisme multiseluler!
Rubrik Penilaian
No
Soal
1

2

3

Jawaban
Sel pertama kali diamati
oleh Robert Hook pada
tahun 1665 yang
mengamati sayatan gabus
dengan mikroskop
sederhana.

Tumbuhan hijau mampu
melakukan fotosintesis
karena memiliki klorofil
yang berfungsi sebagai
penyerap energi cahaya
matahari.

Pada sel hewan memilliki
lisosom dan sentriol yang
tidak dimiliki sel
tumbuhan, sedangkan pada
sel tumbuhan memiliki

Skor

Aspek yang dinilai

10

Menjawab secara lengkap dan
tepat.

5

Hanya menjawab benar pada
penemunya atau hasil
temuannya saja.

2

Menjawab namun jawaban
kurang tepat.

0

Tidak menjawab sama sekali.

10

Menjawab secara lengkap dan
tepat.

5

Menjawab sebagian jawaban
benar dan tidak menjelaskan
fungsinya.

2

Menjawab namun jawaban
kurang tepat.

0

Tidak menjawab sama sekali.

10

Menjawab secara lengkap dan
tepat.

5

Hanya menjawab benar pada
sebagian jawaban, misalnya
hanya menyebutkan satu
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No
Soal

Jawaban

Skor

kloroplas dan dinding sel
yang tidak dimiliki sel
hewan.

4

5

Sel prokariot merupakan
sel yang tidak memiliki
membran inti, sedagkan sel
eukariot merupakan sel
yang memiliki membran
inti.

Organisme uniseluler
kegiatan hidupnya
dilakukan oleh sel itu
sendiri, sedangkan
organisme multiseluler
penyusun tubuhnya
melakukan pembagian
tugas.

Penilaian Essay Sel
Jumlah Soal 5
Skor maksimal : 50
Nilai :

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

x 100

Aspek yang dinilai
perbedaan pada sel hewan dan
sel tumbuhan (lisosom dan
kloroplas atau sentriol dan
dinding sel).

2

Menjawab namun jawaban
kurang tepat.

0

Tidak menjawab sama sekali.

10

Menjawab secara lengkap dan
tepat.

5

Hanya menjawab benar pada
sebagian jawaban, misalnya
hanya benar sel prokariot atau
hanya sel eukariot.

2

Menjawab namun jawaban
kurang tepat

0

Tidak menjawab sama sekali

10

Menjawab secara lengkap dan
tepat.

5

Hanya menjawab benar pada
sebagian jawaban, misalnya
hanya benar organisme
uniseluler atau hanya
organisme multiseluler.

2

Menjawab namun jawaban
kurang tepat

0

Tidak menjawab sama sekali
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2) Soal Essay Jaringan
Petunjuk : jawablah pertanyaan berikut dengan benar !
1. Jelaskan secara singkat komponen jaringan permanen berdasarkan struktur
dan fungsinya!
2. Jaringan penguat atau penyokong pada tumbuhan terdiri atas dua jenis,
jelaskan kedua jenis jaringan tersebut!
3. Jaringan otot terdiri atas tiga macam, jelaskan ketiga jaringan otot tersebut!
4. Jelaskan pengertian dan fungsi jaringan epitelium!
5. Pada jaringan darah terdapat butiran darah yang dibedakan menjadi tiga,
sebutkan dan jelaskan secara singkat ketiganya!

Rubrik Penilaian
No
Soal
1

Jawaban
-

-

2

-

Jaringan pelindung, yaitu
jaringan epidermis.
Jaringan dasar, yaitu
jaringan parenkima.
Jaringan penguat atau
penyokong, yaitu jaringan
kolenkima dan
sklerenkima
Jaringan pengangkut,
yaitu jaringan xilem dan
floem.
Kolenkima adalah
jaringan yang memberi
kekuatan bersifat
sementara, apabila
tanaman sudah tua maka
akan diganti sklerenkima.

Skor

Aspek yang dinilai

10

Menjawab secara lengkap
dan tepat.

8

Menjawab 3 jawaban benar.

5

Menjawab 2 jawaban benar.

2

Menjawab 1 jawaban benar.

0

Tidak menjawab sama sekali.

10

Menjawab secara lengkap
dan tepat.
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-

3

5

Menjawab hanya salah satu
jawaban yang benar
kolenkima atau sklerenkima.

2

Menjawab namun jawaban
kurang tepat.

0

Tidak menjawab sama sekali.

Jaringan otot lurik terletak
pada rangka/tulang,
mempunyai pita-pita
melintang gelap berseling
terang dan bekerja sesuai
kehendak (sadar).
Jaringan otot jantung
hanya terdapat di jantung,
struktur mirip otot lurik
tetapi bercabang dan
bekerja secara otonom
(tidak sadar).
Jaringan otot polos
terdapat pada organ dalam
tubuh seperti usus,
lambung, ginjal. Otot ini
berujung runcing, berinti
satu dan bekerja secara
otonom.

10

Menjawab secara lengkap
dan tepat.

8

Menjawab 2 jawaban dengan
tepat.

5

Menjawab 1 jawaban tepat

2

Menjawab namun jawaban
kurang tepat.

0

Tidak menjawab sama sekali.

Jaringan epitelium adalah
jaringan yang melapisi seluruh
permukaan dalam dan luar
tubuh. Jaringan epitelium
berfungsi sebagai pelindung
organ, pelapis saluran kelenjar
dan penerima rangsangan

10

Menjawab secara lengkap
dan tepat.

5

Menjawab pengertiannya
saja, tidak menjelaskan
fungsinya

2

Menjawab namun jawaban
kurang tepat.

0

Tidak menjawab sama sekali

-

-

-

4

Sklerenkima adalah
jaringan penguat yang
bersifat permanen
mengalami penebalan
dinding yang tebal dan
merata.
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5

- Eritrosit : sel darah merah
- Leukosit : sel darah putih
- Trombosit : keping darah

10

Menjawab secara lengkap
dan tepat.

8

Menjawab 2 jawaban tepat

5

Menjawab 1 jawaban tepat

2

Menjawab namun jawaban
kurang tepat

0

Tidak menjawab sama sekali

Penilaian Essay Jaringan
Jumlah Soal 5
Skor maksimal : 50
Nilai :

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

x 100

3) Soal Essay Organ dan Sistem Organ
Petunjuk : jawablah pertanyaan berikut dengan benar !
1. Jelaskan pengertian sistem organ!
2. Pada tubuh manusia terjadi proses pencernaan, sebutkan organ yang terlibat
dalam sistem pencernaan dan jelaskan fungsi dari sistem pencernaan!
3. Sebutkan organ pada sistem ekskresi dan jelaskan fungsi sistem ekskresi!
4. Sebutkan organ utama pada tumbuhan dan jelaskan fungsi dari setiap organ
tersebut!
5. Sebutkan organ pada sistem kelenjar endokrin dan jelaskan fungsi sistem
kelenjar endokrin!
Rubrik Penilaian
No
Soal
1

Jawaban
Sistem organ adalah organorgan yang berbeda dan saling
bekerja sama melakukan
fungsi tertentu pada tubuh
organisme (makhluk hidup)

Skor

Aspek yang dinilai

10

Menjawab secara lengkap
dan tepat.

5

Menjawab sebagian jawaban
benar, pengertiannya tidak
legkap.
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No
Soal

2

3

4

Jawaban

Organ pada sistem pencernaan
yaitu mulut, kerongkongan,
lambung, hati, usus halus,
pankreas, usus besar dan anus.
Fungsi sistem pencernaan
adalah mengubah molekul
makanan yang kompleks
menjadi lebih sederhana.

Organ pada sistem ekskresi
yaitu paru-paru, hati, ginjal
dan kulit. Fungsi sistem
ekskresi adalah membuang zat
sisa metabolisme tubuh.

Skor

Aspek yang dinilai

2

Menjawab namun jawaban
kurang tepat

0

Tidak menjawab sama sekali.

10

Menjawab secara lengkap
dan tepat.

5

Hanya menjawab organ pada
sistem pencernaan tanpa
menjelaskan fungsi sistem
pencernaan.

2

Menjawab namun jawaban
kurang tepat.

0

Tidak menjawab sama sekali.

10

Menjawab secara lengkap
dan tepat.

5

Menjawab organnya saja,
tidak menjelaskan fungsi
sistem ekskresi.

2

Jawaban kurang tepat.

0

Tidak menjawab sama sekali.

a. Akar berfungsi sebagai alat 10
untuk menunjang berdirinya
tubuh tumbuhan pada tempat
8
hidupnya, menyerap unsur
hara dan menyimpan cadangan 5
makanan.
2
b. Batang berfungsi
menghubungkan antara akar
0
dan daun, menegakkan tubuh
tumbuhan dan menyimpan
cadangan makanan.

Menjawab secara lengkap
dan tepat.
Menjawab 2 jawaban benar
Menjawab 1 jawaban benar
Menjawab namun jawaban
kurang tepat.
Tidak menjawab sama sekali

c. Daun berfungsi sebagai
temoat fotosintesis, penguapan
air dan pertukaran udara.
5

Organ pada sistem kelenjar
endokrin terdiri atas putiutari,

10

Menjawab jawaban secara
lengkap dan tepat.
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No
Soal

Jawaban

Skor

tiroid, paratiroid, adrenal,
pankreas, testis (pada lakilaki), ovarium (pada
perempuan). Fungsi sistem
kelenjar endokrin adalah
menghasilkan hormon yang
langsung dialirkan ke darah.

5

Menjawab organ pada sistem
kelenjar endokrin dan tidak
menjelaskan fungsinya.

2

Menjawab namun jawaban
kurang tepat

0

Tidak menjawab sama sekali

Penilaian Essay Organ dan Sistem Organ
Jumlah Soal 5
Skor maksimal : 50
Nilai :

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙

x 100

Aspek yang dinilai
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Tabel Penilaian
Penilaian
No

Nama Peserta Didik

Sel
Menjodohkan

1
2
3
4
5
6

Jaringan
PG

Essay

Menjodohkan

Organ dan Sistem Organ
PG

Essay

Menjodohkan PG

Essay
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7
8
9

Tabel Total Penilaian
No

Nama Peseta Didik

Bobot Penilaian
Menjodohkan (40%)

1
2
3

PG (30%)

Nilai Akhir
Essay (30%)
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4
5
6
7
8
9
Bobot Penilaian Menjodohkan:
Bobot Penilaian PG :

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑜𝑑𝑜ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑙+𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑜𝑑𝑜ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑗𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛+𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑜𝑑𝑜ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 𝑠𝑜𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑜𝑑𝑜ℎ𝑘𝑎𝑛= 3

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝐺 𝑠𝑒𝑙+𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝐺 𝑗𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛+𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑃𝐺 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛

Bobot Penilaian Essay :

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 𝑠𝑜𝑎𝑙 𝑃𝐺= 3

x 30%

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐸𝑠𝑠𝑎𝑦 𝑠𝑒𝑙+𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐸𝑠𝑠𝑎𝑦 𝑗𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛+𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐸𝑠𝑠𝑎𝑦 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘 𝑠𝑜𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑠𝑎𝑦= 3

Nilai Akhir : Bobot penilaian menjodohkan + Bobot Penilaian PG + Bobot Penilaian Essay

x 30%

x40%
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Lampiran 3 Surat Analisis Kebutuhan di SMP N 1 Berbah
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Lampiran 4 Surat Analisis Kebutuhan di SMP Taman Dewasa Ibu Pawiyatan
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Lampiran 5 Surat Analisis Kebutuhan di SMP Santo Aloysius Turi
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Lampiran 6 Surat Wawancara Analisis Kebutuhan di SMP N 1 Ngemplak
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Lampiran 7 Surat Analisis Kebutuhan di SMP N 1 Ngaglik
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Lampiran 8 Surat Ijin Validasi Dosen Universitas Mercu Buana
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Lampiran 9 Surat Ijin Validasi Produk di SMP N 1 Berbah
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Lampiran 10 Surat Ijin Validasi Produk di SMP Taman Dewasa Ibu Pawiyatan
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Lampiran 11 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
Tabel Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
Aspek

SMP Negeri 1
Berbah

SMP Negeri 1
Ngemplak

SMP Negeri 4
Ngaglik

Pengalaman
guru:
- Sudah berapa
lama
mengajar IPA
- Sudah berapa
lama
mengajar IPA
di kelas VII
Model
pembelajaran
di kelas

- Mengajar IPA dari
tahun 2016 sudah 3
tahun.
- Mengajar IPA di
kelas VII baru
tahun pertama di
tahun 2019 ini.

- Mengajar IPA
dari tahun 1990,
sekitar 30 tahun.
- Mengajar IPA di
kelas VII sekitar
5 tahun.

Variasi semua model
pembelajaran
discovery, inquiri,
PBL dan kooperatif.

Bermacam-macam,
semua model
divariasikan yaitu
PBL, inquiri dan
discovery.
Media
- Dalam
- Dalam
pembelajaran:
pembelajaran
pembelajaran
- Pentingnya
sangat dibutuhkan
sangat
media
media pembelajaran
dibutuhkan media
pembelajaran
karena menunjang
pembelajaran
- Jenis media
proses
karena media
pembelajaran
pembelajaran dan
pembelajaran
alat bantu untuk
akan sangat

SMP Santo
Aloysius Turi

- Sudah mengajar
IPA dari tahun
1987, sekitar 32
tahun.
- Mengajar IPA di
kelas VII sekitar
10 tahun.

SMP Taman
Dewasa Ibu
Pawiyatan
- Mengajar IPA
dari tahun 2016,
sudah 3 tahun.
- Mengajar IPA di
kelas VII juga
dari tahun 2016,
sudah 3 tahun.

Model pembelajaran
yang digunakan
adalah diskusi,
penugasan dan
eksperimen.
- Dalam
pembelajaran harus
ada media
pembelajaran,
karena media
sebagai sarana
penghubung materi
dan memperjelas

Model
pembelajaran yang
sering digunakan
adalah PBL dan
diskusi.
- Dalam
pembelajaran
perlu adanya
media
pembelajaran
agar peserta
didik tidak
merasa jenuh

Model pembelajaran
langsung dan model
pembelajaran
kooperatif.

- Mengajar IPA
dari tahun 1999,
sekitar 20 tahun.
- Mengajar di
kelas VII sekitar
7 tahun.

- Dalam
pembelajaran
perlu adanya
media
pembelajaran
karena dengan
menggunakan
media diharapkan
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Aspek

SMP Negeri 1
Berbah

SMP Negeri 1
Ngemplak

SMP Negeri 4
Ngaglik

SMP Taman
Dewasa Ibu
Pawiyatan
- Penggunaan
menjelaskan kepada
membantu
materi
dan peserta didik
media
peserta didik.
peserta didik
pembelajaran.
dapat memahami
pembelajaran - Media
untuk lebih
- Media
materi secara
di kelas
pembelajaran yang
memahami materi
pembelajaran yang
lebih baik karena
diketahui adalah
yang sedang
diketahui adalah
mengamati dan
buku, LCD,
dipelajarinya.
charta, OHP,
melakukan
internet, program
- Media
proyektor,
sesuatu secara
TV, alat peraga dan
pembelajaran
multimedia (suara,
langsung.
ensiklopedia
yang diketahui
gambar dan video). - Media
- Semua media
adalah video, alat - Semua media
pembelajaran
pembelajaran yang
peraga, gambarpembelajaran yang
yang diketahui
guru ketahui
gambar dan
guru ketahui
yaitu alat peraga,
digunakannya
model.
pernah digunakan
proyektor,
dalam proses
- Semua media
dalam proses
LKPD, modul
pebelajaran IPA di
pembelajaran
pembelajaran IPA,
dan LCD.
kelas yaitu buku,
yang guru ketahui
namun yang paling - Semua media
LCD, internet,
digunakannya
sering digunakan
pembelajaran
program TV, alat
dalam proses
sekarang adalah
yang guru
peraga dan
pebelajaran IPA
multimedia dalam
ketahui
ensiklopedia.
yaitu video, alat
bentuk gambar dan
digunakannya
peraga, gambarvideo.
dalam proses
gambar dan
pebelajaran IPA
model.
di kelas yaitu
alat peraga,
proyektor dan
LCD.

SMP Santo
Aloysius Turi
proses
pembelajaran
berjalan lancar.
- Media
pembelajaran
yang diketahui
adalah internet,
TV, radio, foto,
poster, LCD,
whiteboard,
lingkungan,
laboratorium,
video, koran dan
komputer.
- Semua media
pembelajaran
yang guru ketahui
digunakannya
dalam proses
pebelajaran,
namun yang lebih
sering digunakan
adalah
laboratorium,
lingkungan,
laptop, buku
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Aspek

Buku ajar yang
digunakan
disekolah
Minat baca
peserta didik

SMP Negeri 1
Berbah

Beberapa buku yaitu
buku siswa BSE dari
pemerintah, erlangga
dan MGMP.
- Minat baca kurang,
perlu di arahkan
dan dituntun dulu,
jika tidak akan
kesusahan dalam
membaca.
- Buku ajar yang
digunakan sejauh
ini masih efektif
untuk
menumbuhkan
minat baca,
walaupun perlu
dituntun.

SMP Negeri 1
Ngemplak

SMP Negeri 4
Ngaglik

SMP Taman
Dewasa Ibu
Pawiyatan

Buku siswa BSE
dari pemerintah.

Buku siswa BSE dari
pemerintah, LKPD
dan internet.

Buku siswa BSE
dari pemerintah,
modul dan LKPD.

- Minat baca
kurang, karena
adanya sistem
zonasi jadinya
siswa tidak ada
yang memiliki
minat baca tinggi
lagi.
- Buku ajar dirasa
masih kurang
efektif untuk
menumbuhkan
minat baca,
karena dalam diri
beberapa anak
tidak ada minat
untuk membaca,
hanya beberapa
anak yang rajin
belajar yang

- Tergolong rendah,
peserta didik tidak
suka membaca dan
jika membaca tidak
diresapi jadinya
tidak teliti.
- Buku ajar yang
digunakan efektif
dalam
menumbuhkan
minat baca,
diadakan program
literasi setiap selasa
dan kamis juga
mendukung untuk
menumbuhakn
minat baca,
permasalahannya
kembali lagi kepada
peserta didik dalam

- Minat baca
menengah
kebawah, tidak
suka membaca
terlalu lama.
- Buku ajar yang
digunakan guru
kurang efektif
untuk
menumbuhkan
minat baca
peserta didik,
karena
pemikiran
peserta didik
mengenai buku
hanya berisi
tulisan semua
sehingga kurang

SMP Santo
Aloysius Turi
siswa, whiteboard,
LCD dan LKPD.
Buku siswa BSE dari
pemerintah dan buku
erlangga.
- Masih sangat
kurang.
- Buku ajar yag
digunakan oleh
guru belum efektif
dalam
menumbuhkan
minat baca peserta
didik, belum ada
kesadaran dari
peserta didik
untuk membaca
jika tidak disuruh
oleh guru.
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Aspek

Materi
organisasi
kehidupan

SMP Negeri 1
Berbah

SMP Negeri 1
Ngemplak

merespon
pelajaran IPA.
- Pendapat guru
- Pendapat guru
mengenai materi
mengenai materi
adalah peserta
organisasi
didik sulit
kehidupan adalah
mengerti materi
materi mengenai
organisasi
sel terkadang
kehidupan karena
membuat model
abstrak dan banyak
sel dan belajar
menggunakan
menggunakan
bahasa asing.
mikroskop.
- Kendala yang
- Kendala yang
dialami guru
dialami guru
ketika
ketika
menyampaikan
menyampaikan
materi organisasi
materi organisasi
kehidupan adalah
kehidupan adalah
ketika
peserta didik
mengajarkan
masih susah
bahasa asing
untuk fokus ke
karena peserta
materi
didik baru
pembelajaran
peralihan dari SD
karena bersifat
ke SMP.
abstrak dan
cakupannya luas.

SMP Negeri 4
Ngaglik

SMP Taman
Dewasa Ibu
Pawiyatan
meresap materi
menarik untuk
yang dipelajari.
mereka.
- Pendapat guru
- Pendapat guru
mengenai materi
mengenai materi
organisasi
organisasi
kehidupan adalah
kehidupan
materi yang
adalah materinya
mempelajari
abstrak terutama
tentang sel,
bagian sel
jaringan, organ,
sehingga siswa
sistem organ dan
tidak mengerti
organisme. Pada
karena tidak
materi sel tidak
dapat dilihat
mudah sehingga
secara langsung.
biasanya di
- Kendala yang
analogikan dengan
dialami guru
suatu benda
ketika
misalnya bola.
menyampaikan
- Kendala yang
materi organisasi
dialami guru dalam
kehidupan
menyampaikan
adalah pada
materi organisasi
bagian sel dan
kehidupan adalah
jaringan, peserta
materi banyak
didik jika tidak
menggunakan
diberi media
bahasa asing,
tidak akan tahu.

SMP Santo
Aloysius Turi

- Pendapat guru
mengenai materi
organisasi
kehidupan adalah
materi yang
sangat berat
karena materi
tersebut
merupakan materi
baru bagi peserta
didik kelas VII
karena di SD
belum pernah
dipelajari.
- Kendala yang
dialami guru
ketika
menyampaikan
materi organisasi
kehidupan adalah
sarana dan
prasarana yaitu
media dan
mikroskop karena
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Aspek

SMP Negeri 1
Berbah

SMP Negeri 1
Ngemplak

SMP Negeri 4
Ngaglik

SMP Taman
Dewasa Ibu
Pawiyatan

SMP Santo
Aloysius Turi

organel sel abstrak
bagi siswa..

Media
pembelajaran
Bio-booklet

- Guru mengetahui
mengenai booklet
yaitu sebuah buku
kecil.
- Guru mengetahui
jika booklet dapat
dikembangkan
menjadi media
pembelajaran dan
akan lebih
menarik jika
dilengkapi
gambar.
- Guru belum
pernah
menggunakan
media booklet
dalam proses
pembelajaran di
kelas.
- Menurut guru jika
materi organisasi

- Guru belum
mengetahui
secara langsung
bentuk booklet.
- Guru belum
mengetahui jika
booklet bisa
dikembangkan
menjadi media
pembelajaran,
namun guru
tertarik untuk
menggunakannya.
- Guru belum
pernah
menggunakan
media booklet
dalam proses
pembelajaran di
kelas.
- Menurut guru jika
materi organisasi

- Guru mengetahui
mengenai booklet
yaitu sebuah buku
kecil.
- Guru mengetahui
jika booklet dapat
dikembangkan
menjadi media
pembelajaran,
pernah melihat
ketika pelatihan
namun belum
pernah
menggunakan.
- Guru belum
pernah
menggunakan
media booklet
dalam proses
pembelajaran di
kelas.

- Guru
mengetahui
mengenai
booklet yaitu
buku kecil.
- Guru
mengetahui jika
booklet dapat
dikembangkan
menjadi media
pembelajaran.
- Guru belum
pernah
menggunakan
media booklet
dalam
pembelajaran.
- Menurut guru
jika materi
organisasi
kehidupan
menggunakan

-

-

-

-

ketika SD belum
pernah belajar
menggunakan
mikroskop.
Guru belum
mengetahui
tentang booklet.
Guru belum
mengetahui jika
booklet dapat
dikembangkan
menjadi media
pembelajaran.
Guru belum
pernah
menggunakan
booklet dalam
pembelajaran
dikelas.
Menurut guru jika
materi organisasi
kehidupan
menggunakan
media Bio-booklet
akan membantu
peserta didik
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Aspek

SMP Negeri 1
Berbah

SMP Negeri 1
Ngemplak

SMP Negeri 4
Ngaglik

kehidupan
menggunakan
media Bio-booklet
akan sangat bagus
dan lebih jelas
terutama pada
bagian yang
abstrak diberi
gambar
- Menurut guru,
media Bio-booklet
akan sangat bagus
apabila didesain
dengan gambargambar yang
lengkap dan
menarik.

kehidupan
menggunakan
media Biobooklet akan
sangat menarik,
respon anak akan
bagus jika
disajikan menarik
dan di desain
dengan gambar
orgnel yang
sesuai.
- Menurut guru,
media Biobooklet akan
sangat bagus
apabila didesain
dengan gambargambar yang
lengkap menarik
karena akan lebih
detail dan
semangat, serta
tidak jenuh
dengan media
yang monoton.

- Menurut guru jika
materi organisasi
kehidupan
menggunakan
media Bio-booklet
akan efektif
karena akan
membuat peserta
didik terfokus
pada satu materi,
jika ada bagian
yang terlupa dapat
dibuka lagi dan
praktis digunakan.
- Menurut guru,
media Bio-booklet
akan sangat bagus
apabila didesain
dengan gambargambar yang
lengkap dan
menarik karena
peserta didik kelas
VII baru peralihan
dari SD sehingga
penjelasan dengan

SMP Taman
Dewasa Ibu
Pawiyatan
media Biobooklet sangat
bagus karena
booklet
memiliki
banyak gambar,
penjelasan
langsung ke inti
materi secara
menyeluruh.
- Menurut guru,
media Biobooklet harus
didesain dengan
gambar yang
menarik
terutama pada
bagian sel dan
jaringan supaya
peserta didik
lebih tertarik.
- Menurut guru,
media Biobooklet akan
sangat bagus
apabila didesain

SMP Santo
Aloysius Turi
untuk memahami
materi lebih baik
lagi.
- Menurut guru,
media Bio-booklet
akan sangat bagus
apabila didesain
dengan gambargambar yang
lengkap dan
menarik.
- Menurut guru,
media Bio-booklet
akan sangat bagus
apabila didesain
dengan gambargambar yang
lengkap dan
menarik.
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Aspek

SMP Negeri 1
Berbah

SMP Negeri 1
Ngemplak

Saran
pembuatan
media Biobooklet

Saran guru untuk
pembuatan Biobooklet:
- Harus sesuai
dengan materi.
- Terdapat hiasan
namun jangan
terlalu meriah dan
jangan terlalu sepi.
- Kontras warna
- Dilengkapi soal C1C4 dan istilahistilah.
- Bahasa ringan dan
mudah dipahami.

Saran guru untuk
pembuatan Biobooklet:
- Sebagai media
yang baru dan
jarang digunakan
maka sebaiknya
dikembangkan
agar anak tidak
jenuh dengan
media yang sama.

SMP Negeri 4
Ngaglik

SMP Taman
Dewasa Ibu
Pawiyatan
gambar yang
dengan gambarlengkap akan
gambar yang
menarik minatnya.
lengkap dan
menarik supaya
peserta didik
lebih tertarik
dengan
pembelajaran.
Saran guru untuk
Saran guru untuk
pembuatan Biopembuatan Biobooklet:
booklet:
- Tujuan
- Bio-booklet tidak
pembelajaran
terlalu tebal.
dicantumkan.
- Lebih banyak
- Materi harus
gambar dan
terfokus mencakup
keterangan.
1 KD.
- Penambahan
- Terdapat
gambar untuk
rangkuman di
bagian-bagian
dalam booklet.
materi.
- Ukuran tulisan
diperjelas dan tidak
kecil.

SMP Santo
Aloysius Turi

Saran guru untuk
pembuatan Biobooklet:
- Ada soal
permainan dan
gambar yang
lengkap.
- Bahasanya ringan
supaya mudah
dipahami peserta
didik.
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Lampiran 12 Lembar Validasi Oleh Ahli
PENGEMBANGAN BIO-BOOKLET SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN
PADA MATERI ORGANISASI KEHIDUPAN KELAS VII SMP
Nama

:

NIP

:

Bidang Keahlian

:

Petunjuk Pengisian :
1.

Bapak/Ibu dimohon untuk mengisi identitas meliputi nama, NIP, dan bidang
keahlian pada lembar identitas.

2. Berikut ini disajikan beberapa item pertanyaan untuk melihat kualitas dari
pengembangan Bio-booklet sebagai media pembelajaran pada materi organisasi
kehidupan kelas VII SMP.
3. Bapak/Ibu dimohon berkenan memberikan penilaian dengan cara memberikan
tanda check list pada kolom skor sesuai dengan rubrik penilaian berikut:
a. Sangat setuju

: Skor 4

b. Setuju

: Skor 3

c. Kurang setuju

: Skor 2

d. Tidak setuju

: Skor 1

4. Setelah mengisi semua item angket, dimohon Bapak/Ibu memberikan saran,
masukan atau komentar untuk perbaikan media pembelajaran Bio-booklet yang
dibuat oleh peneliti.
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Angket Validasi Ahli Media Pembelajaran
No

Indikator

Pilihan Jawaban
4

3

2

Aspek Tampilan
1

Sampul depan dan judul sesuai dengan materi
pembelajaran organisasi kehidupan

2

Penampilan
fisik
Bio-booklet
keseluruhan bagus dan menarik

3

Kesesuaian komposisi warna dalam Biobooklet

4

Pemilihan jenis dan ukuran font menarik

5

Kesesuaian ukuran huruf dalam media Biobooklet (mudah terbaca)

6

Gambar jelas dan sesuai dengan materi
organisasi kehidupan

7

Kualitas bahan pembuatan Bio-booklet

8

Desain Bio-booklet menarik minat dan rasa
ingin tahu peserta didik.

secara

Jumlah Skor Penilaian
Rata-rata
Kriteria

Kesimpulan dari ahli evaluasi :
Media pembelajaran Bio-booklet ini layak digunakan tanpa
revisi
Media pembelajaran Bio-booklet ini layak digunakan
dengan revisi
Media pembelajaran Bio-booklet ini belum layak digunakan
Komentar atau saran :
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

166
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Yogyakarta,..................
Validator

(...................................................)

Angket Validasi Ahli Materi Pembelajaran
No

Indikator

Pilihan Jawaban
4

Aspek Isi
1

Kalimat yang digunakan sesuai dengan kaidah
Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

2.

Bahasa yang digunakan bersifat komunikatif dan
mudah dipahami

3

Kesesuaian
media
kompetensi dasar

4

Kesesuaian media Bio-booklet dengan indikator
pembelajaran

5

Ringkasan materi organisasi kehidupan dalam
Bio-booklet mendukung pembelajaran

6

Kesesuaian ringkasan materi dengan tujuan
pembelajaran

7

Keruntutan materi organisasi kehidupan dalam
Bio-booklet

8

Penjabaran materi pada Bio-booklet sesuai
dengan tingkat kelas peserta didik yaitu kelas
VII

Bio-booklet

dengan

3

2

1
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No

Indikator

Pilihan Jawaban
4

9

Cakupan (keluasan dan kedalaman) materi sudah
sesuai

10

Istilah IPA yang digunakan sudah benar dan
tepat

11

Kejelasan
instruksi
pengerjaan
(menjodohkan, pilihan ganda dan essay)

12

Soal yang ditampilkan sesuai
kemampuan berpikir siswa kelas VII

3

2

1

soal
dengan

Jumlah Skor Penilaian
Rata-rata
Kriteria
Kesimpulan dari ahli evaluasi :
Media pembelajaran Bio-booklet ini layak digunakan tanpa
revisi
Media pembelajaran Bio-booklet ini layak digunakan
dengan revisi
Media pembelajaran Bio-booklet ini belum layak digunakan
Komentar atau saran :
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Yogyakarta,..................
Validator

(...................................................)
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Lampiran 13 Angket Validasi Guru IPA
PENGEMBANGAN BIO-BOOKLET SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN
PADA MATERI ORGANISASI KEHIDUPAN KELAS VII SMP
Nama

:

NIP

:

Bidang Keahlian

:

Petunjuk Pengisian :
5.

Bapak/Ibu dimohon untuk mengisi identitas meliputi nama, NIP, dan bidang
keahlian pada lembar identitas.

6. Berikut ini disajikan beberapa item pertanyaan untuk melihat kualitas dari
pengembangan Bio-booklet sebagai media pembelajaran pada materi organisasi
kehidupan kelas VII SMP.
7. Bapak/Ibu dimohon berkenan memberikan penilaian dengan cara memberikan
tanda check list pada kolom skor sesuai dengan rubrik penilaian berikut:
e. Sangat setuju

: Skor 4

f. Setuju

: Skor 3

g. Kurang setuju

: Skor 2

h. Tidak setuju

: Skor 1

8. Setelah mengisi semua item angket, dimohon Bapak/Ibu memberikan saran,
masukan atau komentar untuk perbaikan media pembelajaran Bio-booklet yang
dibuat oleh peneliti.
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Angket Validasi Guru IPA
No

Indikator

Pilihan Jawaban
4

Aspek Isi
1

Kalimat yang digunakan sesuai dengan
kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan
benar.

2.

Bahasa
yang
digunakan
bersifat
komunikatif dan mudah dipahami

3

Kesesuaian media Bio-booklet dengan
kompetensi dasar

4

Kesesuaian media Bio-booklet dengan
indikator pembelajaran

5

Ringkasan materi organisasi kehidupan
dalam
Bio-booklet
mendukung
pembelajaran

6

Kesesuaian ringkasan materi dengan tujuan
pembelajaran

7

Keruntutan materi organisasi kehidupan
dalam Bio-booklet

8

Penjabaran materi pada Bio-booklet sesuai
dengan tingkat kelas peserta didik yaitu
kelas VII

9

Cakupan (keluasan dan kedalaman) materi
sudah sesuai

10

Istilah IPA yang digunakan sudah benar dan
tepat

11

Kejelasan instruksi pengerjaan soal
(menjodohkan, pilihan ganda dan essay)

12

Soal yang ditampilkan sesuai dengan
kemampuan berpikir siswa kelas VII

Aspek Tampilan

3

2

1
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No

Indikator

Pilihan Jawaban
4

13

Sampul depan dan judul sesuai dengan
materi pembelajaran organisasi kehidupan

14

Penampilan fisik Bio-booklet
keseluruhan bagus dan menarik

15

Kesesuaian komposisi warna dalam Biobooklet

16

Pemilihan jenis dan ukuran font menarik

17

Kesesuaian ukuran huruf dalam media Biobooklet (mudah terbaca)

18

Gambar jelas dan sesuai dengan materi
organisasi kehidupan

19

Kualitas bahan pembuatan Bio-booklet

20

Desain Bio-booklet menarik minat dan rasa
ingin tahu peserta didik.

secara

Jumlah Skor Penilaian
Rata-rata
Kriteria

Kesimpulan dari ahli evaluasi :

Media pembelajaran Bio-booklet ini layak digunakan tanpa
revisi
Media pembelajaran Bio-booklet ini layak digunakan
dengan revisi
Media pembelajaran Bio-booklet ini belum layak digunakan

3

2

1
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Komentar atau saran :
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Yogyakarta,..................
Validator

(...................................................)
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Lampiran 14 Hasil Validasi Pakar Media Pembelajaran
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Lampiran 15 Hasil Validasi Pakar Materi Pembelajaran
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

178
Lampiran 16 Hasil Validasi Guru SMP N 1 Berbah
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Lampiran 17 Hasil Validasi Guru SMP Taman Dewasa Ibu Pawiyatan
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