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MOTTO
“Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah, percayalah kepada Ku”
Yohanes 14:1
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ABSTRAK
PENGEMBANGAN MEDIA PERMAINAN KARTU KUARTET PADA
MATERI SISTEM PEREDARAN DARAH MANUSIA UNTUK SISWA
KELAS VIII
Benedicta Julyta Caltha Edwita
161434081
Media menjadi sebuah alat bantu bagi guru dalam menyampaikan materi
agar indikator yang dirumuskan oleh guru tercapai. Berdasarkan hasil wawancara
survey kebutuhan di lima sekolah menunjukan bahwa materi sistem peredaran
darah manusia merupakan materi yang sulit dipahami oleh siswa kelas VIII. Media
kartu kuartet menjadi salah satu alat bantu siswa dalam memahami materi sistem
peredaran darah manusia. Tujuan dari penelitian media tersebut adalah untuk
mengembangkan media kartu kuartet sebagai media pembelajaran dan mengetahui
kualitas media kartu kuartet pada proses belajar mengajar.
Penelitian media permainan kartu kuartet menggunakan metode Research
and Development (RnD) dan tahapan pengembangan produk mengikuti langkahlangkah Borg and Gall. Karena keterbatasan waktu, penelitian ini hanya sampai
pada tahap kelima berikut lima tahap yang dilakukan yaitu tahap (1) mengumpulkan
informasi, (2) perencanaan, (3) pengembangan draft produk, (4) validasi, dan (5)
merevisi produk. Produk tersebut divalidasi oleh empat validator yaitu ahli materi,
ahli media, dan dua guru biologi kelas VIII. Data yang diperoleh diolah
menggunakan analisis secara kuantitatif dan kualitatif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa media permainan kartu kuartet
memperoleh skor 3,25 dan masuk kedalam kategori “Sangat Baik”. Data tersebut
diperoleh berdasarkan penilaian dari ahli materi, ahli media dan dua guru biologi.
Berdasarkan data kualitatif dapat disimpulkan bahwa media permainan kartu
kuartet layak untuk diujicoba dengan adanya perbaikan.
Kata kunci: Media, kartu kuartet, sistem peredaran darah manusia, kelas VIII,
research and development.
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ABSTRACT
THE DEVELOPMENT OF QUARTET CARD IN HUMAN BLOODSTREAM
SYSTEM MATERIAL FOR GRADE VIII STUDENTS
Benedicta Julyta Caltha Edwita
161434081
A medium becomes a device for teachers in teaching in order to reach
indicators that have been made. Based on the result of need survey interview in five
schools, human bloodstream system material became the difficult material to learn
by the grade VIII students. Medium quartet card is one of media for students to
understand human bloodstream system material and this medium became a
research by researcher. The purposes are to develop quartet cards to be learning
media and indicate the quality of quartet cards in teaching-learning process.
This research used Research and Development (RnD) method and the
product development followed the methods of Borg and Gall. Because of limited
time, this research only used five methods of RnD methods. They were five methods
were done method (1) finding information, (2) planning, (3) developing product
draft, (4) asses, and (5) revising the product. This product was rated by four
assesments, there were theory expert, media expert, and both of biology teachers
grade VIII. The data was analysis using quantitative and qualitative method.
The result of this research showed that the medium of quartet card got score
of 3,25 and was indicated as “very good”. The data was collected based on the
assessment of material expert, media expert and two biology teachers. Based on the
qualitative data, it was concluded that the medium of quartet card was good to
tested with revisions.
Keywords: Media, quartet card, human bloodstream system, grade VIII, research
and development.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan
Belajar merupakan suatu proses penerimaan dan menyerap suatu informasi
yang

diberikan

memperteguhkan

oleh

guru.

kelakuan

Belajar
melalui

merupakan
pengalaman

suatu

modifikasi

(Hamalik,2007).

atau

Belajar

merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi antara individu
dengan lingkungan (Hanafy, 2014). Beberapa faktor yang dapat mendukung belajar
yakni berupa usaha, minat, dan kondisi fisiologis bagi para siswa. Kurikulum 2013
mengembangkan dua proses pembelajaran secara langsung, dan tidak langsung.
Model pembelajaran menurut kurikulum 2013 didesain berdasarkan pengalaman
belajar yang bertujuan untuk tercapainya sebuah kompetensi dasar pada kurikulum
2013. Siswa diharapkan mampu terlibat aktif dan terampil dalam proses kegiatan
belajar mengajar.
Widoretno (2016) menuliskan bahwa menurut Anderson & Krathwohl
pengetahuan memuat fakta, konsep, prosedur, dan metakognisi dalam berbagai
jenjang pemikiran. Hal ini sesuai dengan pembelajaran sains. Proses pembelajaran
sains tidak hanya pada hafalan namun juga siswa dituntut untuk memahami konsep
pembelajaran sains. Biologi merupakan salah satu mata pelajaran yang melibatkan
suatu pengalaman belajar untuk memahami konsep dan keterampilan proses sains
(Subali, 2011). Melalui kemampuan berpikir kritis siswa dapat menemukan
jawaban serta memahami prosedur dalam pembelajaran sains.

Metode

pembelajaran menjadi suatu komponen yang dilakukan oleh guru dalam proses
pembelajaran yang dapat mengajak siswa untuk berpikir kritis terkait materi yang
diajarkan.
Usaha, minat dan kondisi fisiologis siswa merupakan faktor intern yang dapat
mempengaruhi proses pembelajaran siswa maupun hasil prestasi siswa. Faktor
tersebut menjadi bagian yang penting dalam pendidikan yang mengarah ke
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intelektualitas, maka siswa diberikan perasaan yang menyenangkan dalam kegiatan
proses pembelajaran. Motivasi ekstrinsik merukapakan perbuatan yang tidak
dilakukan langsung oleh siswa (Sakerebau, 2018) sehingga guru mengambil
keputusan terkait rencana yang perlu dilakukan dalam proses pembelajaran.
Perbuatan penting dilakukan oleh guru berupa metode proses pembelajaran agar
pada saat memberikan materi siswa dapat memahami dan terhindar dari rasa jenuh.
Menurut Gee (2011) games baik untuk proses pembelajaran. Permainan games
menjadi sebuah metode yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran di
berbagai bidang termasuk biologi. Games dapat melibatkan interaksi sosial antara
guru dengan siswa maupun antar siswa, sehingga dapat mengatasi rasa kejenuhan
pada proses kegiatan belajar. Metode games dapat membuat para siswa terlibat aktif
dan kreatif untuk menemukan ide secara langsung dengan bantuan media
pembelajaran.
Kegiatan proses belajar mengajar guru menggunakan sebuah media. Media
menjadi alat komunikasi yang digunakan oleh guru dengan siswa. Media
merupakan komponen penting dalam kegiatan proses belajar mengajar agar siswa
dapat memahami materi yang dirasa sulit. Dalam metodologi pembelajaran ada dua
aspek yang mempengaruhi yaitu metode mengajar dan media sebagai alat bantu
mengajar (Karo-karo & Rohani 2018) sehingga media menempati posisi yang
strategis dalam mewujudkan belajar secara optimal. Media menjadi komponen
yang tinggi diatur oleh guru sebagai proses interaksi antara guru dengan siswa, dan
interaksi siswa dengan lingkungan belajar.
Berdasarkan analis kebutuhan di sekolah SMP Negeri 1 Yogyakarta, SMP
Negeri 6 Yogyakarta, SMP Kalam Kudus, SMP Stella Duce 2, dan SMP Maria
Immaculata bahwa metode yang digunakan oleh guru menggunakan diskusi, dan
ceramah. Model yang digunakan oleh guru berbeda-beda diantaranya menggunakan
model Problem Based Learning, Discovery Learning, Student Team Achievement
Division,dan Jigsaw. Berbagai jenis model yang digunakan dapat menjadi variasi
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kegiatan proses belajar mengajar agar siswa tidak mudah jenuh, dan menjadi cara
tersendiri untuk membantu siswa dalam memahami materi yang sulit dipahami.
Materi yang dirasa sulit untuk dipahami oleh siswa kelas VIII adalah materi
sistem peredaran darah. Adapun tindakan yang dilakukan oleh guru ketika siswa
masih kurang memahami materi, rata-rata melakukan pengulangan, mengubah
pendekatan, bahkan model yang digunakan, serta memberikan remidi kepada siswa
yang masih kurang memahami materi yang disampaikan. Agar siswa dapat
mencapai tujuan yang diberikan oleh guru maka memerlukan media sebagai
alternatif untuk membantu memahami materi. Tidak hanya mengubah cara dalam
penyampaian materi, tetapi guru juga memberikan media yang menjadi sumber
alternatif siswa untuk melancarkan proses pembelajaran.
Media menjadi pengantar atau alat komunikasi penyampaian informasi kepada
para siswa. Dengan adanya media bergambar dapat menarik perhatian siswa untuk
lebih antusias dan giat mempelajari materi yang sedang dibahas. Berdasarkan
wawancara dari kelima guru tersebut, media yang digunakan berupa power point,
video, alat peraga, dan charta. Guru berpendapat bahwa dengan adanya media
pembelajaran dapat membantu siswa untuk memahami materi yang dirasa masih
sulit dipahami.
Kartu memiliki berbagai tipe yakni kartu huruf, gambar, kata, atau kartu
kombinasi antara gambar dan kata-kata dengan cara bermain yang berbeda-beda.
Permainan kartu dapat menarik ketertarikan siswa dan menambah minat siswa
dalam proses pembelajaran. Permainan kartu membutuhkan pemain lebih dari dua
orang sehingga permainan tersebut melibatkan interaksi sosial. Sistematika
permainan tersebut bersifat kompetitif sehingga para pemain kartu saling
mengumpulkan poin untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kartu bergambar
dengan kombinasi kata-kata merupakan media alternatif untuk membantu siswa
memperoleh pesan yang telah terkonsep. Gambar yang berada di dalam kartu
menjadi simbol pengingat dan penuntun siswa untuk mencapai pemahaman materi
khususnya materi yang dirasa sulit oleh siswa. Pada kartu ini keterangan berupa
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kata-kata berada di bawah gambar. Wasilah dalam Masturi dkk (2014) menuliskan
bahwa media kartu bergambar sangat baik untuk siswa karena dapat
membangkitkan semangat belajar siswa, melatih kepekaan siswa terhadap objek
dan imajinasi di sekitar.
Materi sistem peredaran darah terdapat pada kompetensi dasar 3.7 yang
menjelaskan, siswa diharapkan mampu menganalisis sistem peredaran darah,
memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan
sistem peredaran darah. Di dalam kompetensi dasar terdapat beberapa indikator
untuk melihat ketercapaian siswa dalam memahami materi sistem peredaran darah
manusia.
Materi sistem peredaran darah manusia merupakan materi yang bersifat abstrak
dan tidak dapat diamati secara langsung oleh para siswa. Hal tersebut memerlukan
sebuah

media

pengantara

yang

dapat

membantu

siswa

agar

dapat

mengkomunikasikan informasi terkait materi tersebut. Dengan menggunakan
metode games di pembelajaran materi sistem peredaran darah manusia perlu di
aplikasikan agar mempermudah siswa untuk mengerti isi materi. Jika antar siswa
bermain games, mereka akan menggunakan bahasa teman sebaya. Melalui bahasa
teman sebaya maka penyampaian isi materi sistem peredaran darah manusia dapat
dipahami.
Kartu kuartet merupakan kartu kombinasi dengan gambar dan kata-kata
keterangan yang berada di atas maupun dibawah gambar. Gambar yang berada di
dalam kartu kuartet dapat menjadi penuntun siswa untuk memahami isi dari materi
sistem peredaran darah manusia. Kelebihan pada media kartu kuartet adanya
berbagai variasi gambar, interaksi sosial dan jenis tulisan yang menarik pada kartu
agar siswa dapat merasakan kesenangan dalam mempelajari materi sistem
peredaran darah. Interaksi sosial yang terjadi pada proses permainan kartu kuartet
diantaranya guru dengan siswa maupun antar siswa. Guru menjadi pendamping dan
fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Guru juga dapat menjadi sumber bantuan
ketika terjadi kesalahpahaman antar siswa dalam menyampaikan materi.
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian yang berjudul “Pengembangan Media Permainan Kartu Kuartet Pada
Materi Sistem Peredaran Darah Manusia Untuk Siswa Kelas VIII” .Peneliti
melakukan pengembangan media kartu kuartet dengan beberapa variasi gambar
yang berkaitan dengan materi yang dirasa sulit oleh siswa.
B. Rumusan Masalah
Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu :
1. Media apa yang digunakan oleh guru untuk materi sistem peredaran darah
manusia?
2. Bagaimana cara mengembangkan kartu kuartet pada materi sistem peredaran
darah untuk siswa kelas VIII?
3. Bagaimana kualitas dan kelayakan media kartu kuartet yang dikembangkan?
C. Batasan Masalah
Penelitian ini memiliki batasan masalah yaitu :
1. Materi yang digunakan dalam penelitian ini terdapat pada kompetensi dasar
KD 3.7 Menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami
gangguan pada sistem peredaran serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran
darah
KD 4.7 Menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas (jenis, intesitas, atau durasi
pada frekuensi denyut jantung
2. Media kartu kuartet merupakan kartu kombinasi antara gambar dan kata yang
dilengkapi dengan penjelasan materi sistem peredaran darah manusia. Penjelasan
materi mengikuti tulisan anggota kuartert berwarna merah.
3. Konsep pembagian materi pada kartu kuartet terbagi menjadi sub bab : alat
peredaran darah, komponen penyusun darah, fungsi penyusun darah, frekuensi
denyut jantung dan gangguan pada sistem peredaran darah
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D. Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki tujuan yaitu :
1. Mengetahui media yang digunakan di sekolah pada materi sistem peredaran
darah manusia
2. Mengembangkan dan membuat desain media kartu kuartet sebagai media
pembelajaran
3. Mengetahui kualitas dan kelayakan media kartu kuartet
E. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu:
• Bagi Peneliti
Penelitian ini dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas peneliti dalam
mengembangkan media pembelajaran sebagai alat bantu siswa dalam memahami
materi sistem peredaran darah..
• Bagi Guru kelas VIII
Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan memudahkan guru dalam
menggunakan media pembelajaran untuk menyampaikan materi sistem peredaran
darah.
 Bagi Para Siswa
Penelitian ini dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam memahami materi sistem
peredaran darah dengan teman sebaya
• Bagi Peneliti Selanjutnya
Melalui penelitian ini mampu menambah wawasan peneliti dalam mengembangkan
dan menggunakan kartu kuartet sehingga dapat menjadi refrensi bagi penelitian
selanjutnya
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Proses Belajar Mengajar
Pendidikan merupakan suatu proses atau kegiatan yang memiliki tujuan untuk
menghasilkan tingkah laku pada manusia. Belajar dan mengajar merupakan dua
proses yang berbeda namun memiliki hubungan yang berkaitan (Hanafy, 2014).
Dua proses ini melibatkan interaksi antara pendidik dengan peserta didik sehingga
dapat mempengaruhi dan menunjang satu sama lain. Mengajar merupakan suatu
kegiatan untuk menyampaikan ilmu pengetauhan kepada siswa. Maka dapat
disimpulkan bahwa mengajar atau mendidik yaitu memberikan bimbingan belajar
kepada siswa.
Pembelajaran merupakan aktivitas yang melibatkan interaksi antara guru
dengan siswa dalam suatu lingkungan belajar (Hanafy,2014). Proses belajar
mengajar merupakan pemerolehan pengetahuan dan penguasaan materi. Melalui
kegiatan yang sudah dilakukan, siswa dapat terlibat aktif sehingga mempengaruhi
pertumbuhan di masa depan. Peranan guru dalam proses pembelajaran membantu
siswa yang merasa kesulitan dalam memahami materi, oleh karena itu siswa
diharapkan mampu mengatasi kesulitan sendiri, dan memberikan pengetauhan
terkait materi yang disampaikan oleh teman sebaya.
Berdasarkan beberapa hal yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa dapat
diidentifikasikan proses pembelajaran yang dialami oleh siswa memiliki ciri-ciri
sebagai berikut:
1. Pembelajaran merupakan upaya sadar dan sengaja
2. Pembelajaran merupakan pemberian bantuan kepada siswa yang dapat
membantu siswa dapat belajar

7
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3. Lebih menekankan aktivitas siswa
4. Pada proses pembelajaran guru mengganggap bahwa siswa memiliki unsur
dinamis yang dapat berkembang bila diberikan kondisi yang menunjang (Kustandi
dan Sutjipto 2011).
Suasana belajar dan proses pembelajaran kondusif dapat mendukung siswa
menjadi aktif dalam mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sehingga
menimbulkan proses interaksi yang bersifat edukatif (Hanafy, 2014). Di dalam
kegiatan proses pengajaran terdapat komponen-komponen yang mendukung yaitu
tujuan mengajar, siswa yang belajar, guru yang mengajar, metode, alat bantu,
penilaian, dan situasi pengajaran (Hamalik 2007). Komponen tersebut memiliki
karakteristik tersendiri yang saling berkaitan dan dapat mempengaruhi sehingga
dapat mencapai tujuan atau kompetensi yang diharapkan. Proses kegiatan belajar
dan mengajar yang dimulai dengan perencanaan berbagai komponen, dan perangkat
pembelajaran yang diimplementasikan dalam interaksi yang bersifat edukatif dan
diakhiri dengan evaluasi guna mengukur dan menilai tingkat pencapaian siswa.
Ibda (2015) menuliskan bahwa menurut Jean Piaget didalam proses
pembelajaran terdapat dua proses. Proses tersebut yaitu asimilasi dan akomodasi.
Proses asimilasi dan akomodasi merupakan proses yang saling berkaitan. Asimilasi
merupakan proses penyatuan informasi, persepsi, konsep dan pengalaman. Dalam
proses tersebut individu akan menggunakan kemampuan yang sudah ada untuk
menghadapi masalah dalam lingkungannya. Akomodasi merupakan individu yang
mengubah dirinya sesuai dengan yang diterima di lingkungan. Jika dikaitkan dalam
kegiatan proses pembelajaran guru memberikan penjelasan materi kepada para
siswa, lalu guru memberikan soal yang berkaitan dengan materi tersebut sebagai
upaya untuk mengetahui siswa dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
Metode games dapat berkaitan dengan proses asimilasi dan akomodasi. Kondisi
asimilasi di dalam game dengan cara memberikan panduan cara bermain. Dengan
menyatukan informasi dalam panduan game dapat menyelesaikan permainan.
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B. Faktor Yang Mendukung Hasil Proses Belajar Mengajar
Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh beberapa individu
melalui proses belajar mengajar. Adapun perubahan yang dapat terjadi individu
berupa perubahan tingkah laku pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan yang
dimiliki oleh siswa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hasil belajar menjadi tolak
ukur siswa dari proses belajar mengajar, sehingga melalui hasil belajar dapat
mengetahui hasil prestasi yang dicapai oleh siswa.
Jika dikaitkan dengan pernyataan diatas bahwa hasil belajar dapat diketahui
melalui prestasi belajar siswa yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf
atau deskripsi sebagai tingkat keberhasilan siswa dengan ketentuan yang sudah
ditetapkan (Rosyid, dkk. 2019). Adanya simbol, angka dan deskripsi menjadi
sebuah indikator yang dicapai oleh siswa dalam memahami materi yang dipelajari
selama kegiatan proses belajar mengajar. Faktor internal dan eksternal menjadi
penentu siswa dalam memperoleh hasil belajar.
Faktor internal yang ada didalam diri siswa berupa minat. Minat merupakan
perasaan yang timbul dan kemauan seseorang yang menyatu sehingga semangat
untuk melakukan sesuatu ( Pratiwi 2015). Minat siswa menjadi salah satu faktor
yang penting dalam mengikuti proses belajar mengajar. Siswa yang memiliki minat
yang besar dalam salah satu mata pelajaran tertentu maka ia akan terus mendalami
materi pelajaran. Salah satu tanda bahwa siswa tersebut minat di mata pelajaran
tersebut seperti aktif bertanya jika merasa kesulitan dan memperbaiki kualitas nilai
jika ia memperoleh nilai yang buruk.
Tidak hanya faktor internal yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa,
namun faktor eksternal dari orang tua menjadi beberapa pengaruh terhadap prestasi
siswa. Menurut Pratiwi (2015) bahwa faktor eksternal dibagi menjadi dua bagian
antara lain faktor sosial dan faktor non-sosial.
 Faktor sosial merupakan kehidupan manusia yang saling membutuhkan. Faktor
sosial yang dapat mempengaruhi hasil prestasi siswa diantaranya adalah guru,
keluarga, dan teman-teman sebaya

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
10

 Faktor non-sosial berupa sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas belajar
mengajar siswa seperti waktu belajar, media yang digunakan dalam proses
belajar mengajar.
Berdasarkan faktor-faktor diatas bahwa media permainan kartu kuartet yang
dikembangkan oleh peneliti termasuk faktor eksternal non-sosial yang dapat
mempengaruhi hasil prestasi siswa. Hal ini dibuktikan pada pernyataan
Suryaningsih dkk (2016) bahwa permainan merupakan rangsangan yang tepat
untuk anak-anak karena melalui permainan dapat mengembangkan kompetensi dan
ketrampilan dengan cara yang menyenangkan. Menurut Costikyan (2002) dalam
Magnussen (2014) Permainan merupakan struktur interaktif dan para pemain akan
berjuang untuk mencapai tujuan permainan.

C. Kondisi Psikologis Siswa
Keberhasilan prestasi siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut
dapat berupa faktor eksternal dan internal. Salah satu faktor kondisi psikologis anak
merupakan faktor internal. Guru memiliki peran penting dalam memberikan
motivasi pada siswa agar berhasil memperoleh hasil prestasi yang memuaskan.
Menurut Ormord (2002) yang disitasi oleh Hapsari (2014) bahwa kualitas
hubungan siswa dengan guru berdampak pada kesehatan emosi, motivasi dan
pembelajaran siswa di dalam kelas. Apabila siswa dengan guru memiliki hubungan
yang dekat maka timbul motivasi instrinsik dalam proses pembelajaran. Motivasi
instrinsik merupakan perbuatan siswa yang muncul dari dalam secara sadar agar
mencapai tujuan dalam keberhasilan belajar (Sakerebau, 2018).
Ada beberapa aspek psikologis siswa yang terjadi di dalam proses
pembelajaran menurut Slameto (2003) dalam Ratnawati (2017 yakni)
a. Kecerdasan siswa merupakan kemampuan siswa untuk mereaksi rangsangan
atau menyesuaikan diri terhadap lingkungan di sekitarnya. Kecerdasan dapat
dicapai apabila pola piker yang diberikan dalam bentuk perbuatan yang
efisien mudah untuk diterima.
b. Sikap siswa merupakan perilaku siswa berupa respon terhadap sesuatu yang
diberikan oleh siswa.
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c. Minat siswa merupakan tingkat keinginan siswa terhadap sesuatu yang dapat
mempengaruhi kualitas belajar.
d. Motivasi siswa merupakan suatu keadaan internal yang dialami oleh siswa
untuk berbuat sesuatu. Hal tersebut menjadi pendorong siswa untuk
melakukan pekerjaan.
Dalam proses belajar mengajar peranan guru menjadi suatu hal yang penting
yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan pembelajaran. Guru harus
memberikan dorongan dan bimbingan agar para siswa dapat memperoleh hasil
prestasi yang lebih baik. Dengan metode dan media yang digunakan dapat menarik
siswa khususnya diterapkan pada materi yang sulit maka diharapkan proses
pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan siswa dapat mencapai tujuan
pembelajaran.
D. Pembelajaran Inkuiri Berbasis Permainan
Pembelajaran inkuiri merupakan proses belajar mengajar yang menuntut siswa
untuk menemukan konsep melalui beberapa petunjuk penting yang diberikan oleh
guru. Menurut Mulyasa (2007) yang disitasi oleh Suryaningsih dkk (2016)
mengatakan bahwa proses pembelajaran inkuiri dengan cara pendekatan perlu
mempersiapkan peserta didik untuk melakukan eksperimen, mengajukan pertanyaan
dan mencari jawaban sendiri. Jawaban tersebut dikaitkan dengan penemuan satu dan
lainnya serta membandingkan antar penemuan. Proses pembelajaran inkuiri
menekankan proses mencari dan menemukan. Melalui proses tersebut siswa dapat
memahami informasi.
Proses pembelajaran dengan memberikan unsur permainan di dalam
memberikan kesan menyenangkan bagi siswa. Sesuai dengan pernyataan Gee (2011)
bahwa games are good for learning, siswa dapat termovitasi dan tertantang untuk
memahami materi yang sedang diajarkan. Memberikan permainan dalam kegiatan
proses belajar mengajar melibatkan interaksi sosial antar pemain, sehingga
menghindari rasa jenuh dalam belajar. Tujuan dari metode permainan ini adalah
siswa menjadi ahli dalam bermain dan mempelajari pengetahuan yang diperoleh
agar dapat menyelesaikan permasalahan.
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Beberapa elemen seperti keaslian, instrinsik pembelajaran, tujuan permainan
dan konteks dalam permainan merupakan aspek dari permainan yang baik dalam
pendidikan sains (Magnussen, 2014). Permainan berbasis inkuiri dan simulasi
permainan dapat berpotensi menjadi pembelajaran kognitif dan menambah motivasi
pemain, proses tersebut menjadi pusat dalam aspek permainan inkuiri. Menurut
Christianti (2007) yang disitasi oleh Suryaningsih (2016) menyatakan bahwa
bermain dapat membentuk belajar yang efektif dan menimbulkan rasa senang
sehingga memberikan motivasi instrinsik anak untuk belajar.

E. Media Pembelajaran
1. Pengertian Media Pembelajaran
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin dinamis seiring
perkembangan waktu. Dengan kemajuan teknologi dapat menjadi upaya
pembaruan dan pemanfaatan media yang efektif dalam proses pembelajaran,
sehingga dapat membantu guru untuk menyampaikan materi kepada para siswa.
Media pembelajaran sebagai sarana dalam aktivitas proses belajar mengajar untuk
membantu meningkatkan hasil prestasi siswa.
Media merupakan sebuah alat yang membangun suatu kondisi atau membuat
siswa mampu memperoleh pengetahuan, ketrampilan, atau sikap. Maka dalam
pengertian ini media merupakan buku teks dan lingkungan sekolah (Kustandi dan
Sutjipto 2011). Dapat disimpulkan bahwa media merupakan rangka komunikasi
dan interaksi antara guru dengan siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Adam
dan Taufik (2015) menuliskan bahwa media pembelajaran adalah sesuatu berupa
fisik atau teknis dalam proses pembelajaran yang dapat mempermudah guru
menyampaikan materi agar sesuai dengan tujuan pencapaian pembelajaran yang
telah dirumuskan.
2.

Fungsi dan Peran Media Pembelajaran
Kustandi dan Sutjipto (2011) menuliskan bahwa terdapat empat fungsi media

yaitu fungsi atensi, afektif, kognitif, dan kompensatoris
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 Fungsi atensi media visual yang menarik dan dapat mengarahkan perhatian
siswa untuk fokus pada isi materi pelajaran yang berkaitan dengan visual yang
disertai dengan teks materi pelajaran.
 Fungsi afektif media visual yang terlihat dari tingkat kenikmatan siswa dalam
belajar atau membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat
merangsang emosi dan sikap siswa.
 Fungsi

kognitif

media

visual

berdasarkan

temuan

penelitian

yang

mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar dapat memperlancar siswa
untuk mencapai pemahaman dan mengingat pesan yang terkandung dalam
gambar.
 Fungsi kompensatoris media visual dapat terlihat dari hasil penelitian dapat
memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam
membaca sehingga siswa dapat menggorganisasikan informasi dalam teks dan
mengingatnya kembali. Media pembelajaran sebagai alat bantu bagi siswa yang
kurang dalam menerima serta memahami isi pelajaran yang disajikan dengan
teks atau dalam bentuk verbal.
Berdasarkan keempat fungsi tersebut diatas media pembelajaran dapat
dijadikan sebagai pengalaman yang menyenangkan bagi siswa untuk memenuhi
kebutuhan karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda. Beberapa hasil
penelitian menunjukan dampak positif dalam penggunaan media sebagai bagian
integral dalam permainan yang penyampaian materi tidak bersifat kaku,
pembelajaran menjadi lebih menarik, lebih interaktif dengan menerapkan interaksi
sosial yang dapat diterima oleh partisipasi siswa. Seperti umpan balik, penguatan
dan kualitas hasil belajar siswa yang dapat ditingkatkan. Dengan menggunakan
media pada metode permainan dapat menerapkan sistem pembelajaran secara
langsung dengan cara melewati tantangan yang diberikan.
3.

Manfaat Media Pembelajaran
Media pembelajaran memiliki beberapa manfaat yang dapat mendukung

kegiatan proses belajar mengajar siswa selama di sekolah. Berikut beberapa
manfaat media pembelajaran bagi siswa :
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 Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi maka
dapat memperlancar dan meningkatkan hasil proses belajar
 Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan siswa sehingga
menimbulkan motivasi belajar, interaksi antara siswa dan lingkungannya, dan
siswa dapat belajar sendiri sesuai dengan kemampuan serta minat
 Media pembelajaran dapat mengatasi ruang, keterbatasan indra, dan waktu agar
dalam proses belajar mengajar dapat memudahkan guru untuk menyampaikan
materi didalam kelas
 Media pembelajaran dapat memberikan pengalaman secara langsung di
lingkungan mereka serta dapat menimbulkan interaksi antara guru dan
lingkungan. Misalnya pada kunjungan museum, karyawisata

4.

Klasifikasi Media Pembelajaran
Media dapat dikelompokan menjadi dua bagian diantaranya dalam bentuk

teknologi dan konvensional. Media berbasis konvensional dapat dilihat dan
disentuh secara fisik, sehingga siswa dapat memahami materi pembelajaran melalui
media tersebut. Dibandingkan dengan media pembelajaran berbasis teknologi,
siswa dapat difasilitasi berupa laptop, handphone dan media teknologi lainnya.
Seiring perjalanan waktu teknologi terus berkembang dan dapat dimanfaatkan
menjadi

media

dalam

aktivitas

proses

belajar

mengajar.

Berdasarkan

perkembangan jaman teknologi, media dapat terbagi menjadi tiga kelompok
(Kustandi dan Sutjipto 2011) yaitu
1. Media Teknologi Cetak adalah media yang menghasilkan atau menyampaikan
materi, seperti buku dan materi visual statis.
2. Media Hasil Teknologi Visual adalah media yang menghasilkan materi dengan
menggunakan mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan audio dan
visual
3. Media Hasil Teknologi Berbasis Komputer adalah media yang menyampaikan
materi dengan menggunakan sumber yang berbasis micro-processor
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Sedangkan pada media konvensional dapat terbagi menjadi beberapa
kelompok di antaranya adalah :
1. Media Gambar atau Foto merupakan media yang berfungsi menyampaikan
pesan berupa gambar maupun simbol yang berkaitan dengan indra penglihatan
2. Diagram merupakan media yang menggunakan gambar sederhana dengan
memberikan garis dan simbol.
3. Poster merupakan media komunikasi yang efektif dalam menyampaikan pesan
singkat, padat, dan impresif.
4. Papan Flanel merupakan media visual yang menyajikan pesan tertentu kepada
para siswa.
5. Flip Chart merupakan media dengan menggunakan lembaran kertas media flip
chart berisikan bahan pelajaran.
6. Herbarium merupakan media contoh tumbuhan yang sudah dikeringkan atau
diawetkan lalu diklasifikasikan dan direkatkan pada kertas.
Dari enam kelompok yang disebutkan di atas bahwa kartu kuartet masuk ke
dalam media gambar atau foto.
F. Kartu
Media kartu merupakan kartu yang berisi gambar, kata-kata, soal maupun
konsep sebagai pengingat atau penuntun siswa terkait materi yang sedang dipelajari
(Khairunnisak, 2015). Kartu memiliki ukuran yang dapat disesuaikan tergantung
pada kebutuhan. Menurut Gutierrez (2014) bahwa dari sekian ragam jenis
permainan, kartu merupakan permainan khusus yang paling bermanfaat untuk
meningkatkan pembelajaran siswa. Dampak tersebut juga memberikan hasil bagi
para siswa yaitu adanya peningkatan nilai prestasi siswa dibandingkan
menggunakan metode konvensional.
Media kartu memiliki beberapa karakteristik yang pertama dapat dimainkan di
manapun serta melibatkan interaksi antar pemain. Kedua, aturan dalam permainan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
16

dapat integrasikan dengan konten instruksional dengan mudah sehingga jelas dapat
di pahami oleh siswa. Ketiga, kompetitif para pemain melawan antar pemain lainnya
dengan menggunakan strategi dan kolaborasi antar pemain. Menurut Van der Linden
(2000) dan Baker (2005) yang disitasi oleh Su dkk (2014) melalui karakteristik
tersebut siswa dapat dengan aktif untuk menyusun strategi dalam membangun
konsep pengetahuan dan dapat memecahkan masalah
Berikut merupakan beberapa kelebihan pada media kartu di antaranya
1. Mudah dibawa (praktis)
2. Mudah dalam penyajian
3. Mudah dibuat
4. Dapat digunakan pada semua siswa
5. Dapat dijadikan sebagai media menyenangkan dan meningkatkan
motivasi belajar siswa
Namun dari kelebihan yang di atas ada beberapa kekurangan pada kartu di
antaranya
1. Mudah rusak
2. Hanya berbentuk visual
3. Tidak memiliki audio
Dalam penelitian ini menggunakan jenis kartu bergambar atau disebut dengan
kartu kuartet. Letak gambar berada di posisi tengah kartu dan di kombinasikan
dengan kata-kata atau penjelasan materi tepat di bawah gambar. Fungsi gambar di
dalam kartu menjadi penuntun atau pembimbing para siswa agar dapat memahami
isi dari materi yang di sampaikan dalam kegiatan proses belajar mengajar.
G. Media Kartu Kuartet
Kartu kuartet terdiri dari dua jenis kata yaitu kartu dan kuartet. Kartu
merupakan kertas yang berbentuk persegi panjang, sedangkan kuartet memiliki arti
kelompok, dan kumpulan yang terdiri dari empat (Izza, 2018). Maka dapat
disimpulkan bahwa kartu kuartet merupakan kartu yang berbentuk persegi panjang
yang dikelompokan menjadi empat.
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Kartu kuartet merupakan sebuah media berbasis visual (Khabibah dan
Prasetya 2016) yang memiliki bentuk persegi panjang yang berisi gambar, teks,
maupun simbol. Kartu kuartet merupakan alat permainan yang didalam kartunya
berisi tulisan untuk menjelaskan gambar yang tertera. Konsep setiap kuartet terletak
di posisi paling atas, lebih tebal dan ukurannya lebih besar. Tulisan anggota kuartet
yang terdiri dari empat macam berada di tengah-tengah antara kuartet dan gambar.

Tulisan kuartet

Anggota kuartet

Gambar dari salah
satu anggota kuartet

Penjelasan salah satu
anggota kuartet
Gambar 2.1 Contoh media
kartu kuartet
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Tulisan tersebut biasanya ditulis dua atau empat baris secara vertikal. Salah
satu anggota kuartet yang terdapat pada kartu diberi warna berbeda atau diberi bold.
Dalam satu set kartu minimal terdapat 6 kuartet, salah satu contohnya pada materi
alat peredaran darah kuartetnya meliputi jantung, pembuluh darah arteri, pembuluh
darah vena, pembuluh darah kapiler, pembuluh darah dan pembuluh nadi
Berdasarkan penulisan sebelumya bahwa kartu kuartet dapat memberikan
arahan melalui isi dari kartu kuartet berupa gambar dan kata-kata singkat, sehingga
dapat dijelaskan kembali oleh siswa. Maka dapat memengaruhi keaktifan siswa
dalam belajar dan memahami materi. Media kartu kuartet memiliki beberapa
kelebihan dalam kegiatan belajar-mengajar di antaranya:


Ukuran kartu kuartet yang kecil dapat memudahkan pengguna untuk
membawa kemanapun



Media kartu kuartet

memberikan kata-kata yang singkat

sehingga

memudahkan siswa dalam mengingat kosa kata terkait materi yang dipelajari


Permainan media kartu kuartet memberikan efek yang menyenangkan bagi
siswa sehingga dapat mengasah kemampuan kognitif siswa.

1.

Kriteria Media Kartu Kuartet
Media kartu kuartet memiliki gambar

dan kata-kata yang dapat menjadi

perhatian dan minat siswa dalam mempelajari pengetahuan, serta membantu siswa
dalam menyampaikan pesan dari isi kartu tersebut ( Izza, 2018)
Kriteria kartu kuartet yang dapat menjadi media pembelajaran yang baik
diidentifikasikan sebagai berikut:
 Media kartu kuartet sesuai dengan tujuan pembelajaran
 Media kartu kuartet memiliki gambar, teks, atau simbol yang berkaitan dengan
materi pembelajaran
 Menyajikan kata-kata singkat yang memudahkan siswa untuk mengingat kosa
kata dalam kartu tersebut
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 Jumlah kartu kuartet minimal 24 kartu pada setiap tema

2. Panduan Cara Bermain Kartu Kuartet
Dalam satu kelompok beranggotakan 4-5 orang siswa untuk mengikuti
permainan kartu kuartet ini. Berikut panduan dalam bermain kartu kuartet :
1. Ambilah kartu sesuai dengan tema pembelajaran!
2. Acaklah kartu tersebut, lalu bagikan empat kartu ke masing-masing anggota
kelompok. Letakanlah kartu sisa di tengah!
3. Tentukanlah gilirian masing-masing anggota!
4. Jika mendapat giliran pertama dalam satu kelompok, mintalah salah satu kartu
dengan kuartet yang sama kepada pemilik kartu yang dituju. Jika sama,pemilik
kartu tersebut harus mengatakan “Saya punya kuartet tersebut” Jika tidak maka
harus mengatakan “Saya tidak punya kuartet tersebut.” Lalu ambilah kartu
kuartet yang berada di tengah!
5. Sebelum memberikan kartu dengan peminta kartu dengan anggota kuartet yang
diinginkan, pemilik kartu meminta peminta kartu menjawab pertanyaan. Jika
jawaban tidak sesuai dengan penjelasan di kartu kuartet, peminta kartu
mengambil kartu sisa yang berada di tengah.

Gambar 2.2 Contoh 4 kartu dengan tema yang samaSumber :
http://sahabatmembaca.org/2015/10/27/baca-main-kuartet-2/
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6. Apabila tidak mendapat anggota kuartet yang diinginkan, ambilah satu kartu
kuartet yang berada di tengah.
7. Pemain akan mendapat 2 poin jika memperoleh empat kartu sesuai dengan
tema yang sama dan diletakan di hadapan pemain.
8. Durasi permainan mencapai 30 menit atau sampai salah satu anggota kehabisan
kartu atau sisa kartu di tengah telah habis. Apabila kelompok tidak mendapat
jumlah kartu kuartet yang sesuai maka kelompok tersebut wajib menjelaskan
materi sesuai dengan kartu kuartet yang dimiliki kepada teman sekelasnya.
9. Anggota kelompok yang memperoleh poin terbanyak pada setiap tema maka
akan jadi pemenang.

H. Materi Sistem Peredaran Darah
Materi sistem peredaran pada manusia merupakan materi yang diajarkan pada
siswa kelas VIII. Kompetensi dasar pada materi sistem peredaran manusia yaitu KD
3.7 menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan
pada sistem peredaran serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah, dan
KD 4.7 menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas (jenis, intesitas, atau durasi
pada frekuensi denyut jantung).
Menurut Alwasilah (2015) bahwa materi sistem peredaran darah merupakan
materi yang bersifat abstrak dan tidak dapat diamati secara langsung. Materi sistem
peredaran darah memiliki kompleksitas yang tinggi dikarenakan setiap molekul,
proses dan organ pada sistem peredaran darah saling berkaitan sehingga siswa
memiliki kesulitan dalam pemahaman materi tersebut.
Materi pada sistem peredaran darah terbagi menjadi empat judul kecil. Empat
judul kecil tersebut berupa alat peredaran darah, komponen penyusun darah, fungsi
penyusun darah, frekuensi denyut jantung dan penyakit pada sistem peredaran
darah
Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 guru biologi SMP Daerah Istimewa
Yogyakarta bahwa materi sistem peredaran darah manusia menjadi materi sulit
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untuk dipahami oleh para siswa. Di dalam materi sistem peredaran darah manusia
terdapat kata-kata yang sulit untuk diingat oleh siswa. Untuk mempermudah siswa
dalam memahami dan memotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran, maka
diperlukan media yang dapat menarik perhatian siswa.
Media berbentuk kartu dan bergambar dapat membantu siswa dalam mengikuti
proses pembelajaran. Berbagai jenis gambar dan warna yang menarik pada kartu
kuartet dapat membuat suasana belajar menjadi tidak mudah bosan. Melalui
permainan kartu kuartet penyampaian materi antar siswa dapat dipermudah, karena
bahasa teman sebaya lebih mudah dipahami maka membantu proses pemahaman
siswa dalam memahami materi sistem peredaran darah manusia.
I.

Penelitian Relevan
Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya

1. Trisaputra (2018) melakukan penelitian terkait dengan pengembangan media
yang berjudul "Pengembangan Media Permainan Kartu Kwartet Sebagai Media
Pembelajaran Biologi Materi Sistem Ekskresi Kelas XI IPA SMA Negeri 4 Luwu
Timur."
perangkat

Tujuan penelitian tersebut adalah mengetauhi cara pengembangan
media dalam pembelajaran biologi,

mengembangkan media

pembelajaran yang memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Hasil penelitian
tersebut menunjukan bahwa kartu kwartet memenuhi kriteria valid dan dapat
digunakan di sekolah. Kartu kwartet yang dikembangkan memenuhi kriteria
kepraktisan sehingga dapat digunakan oleh pendidik dalam proses belajar
mengajar, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik.
2. Khabibah, dan Prasetya (2016) melakukan penelitian yang berjudul
"Pengembangan Media Permainan Kartu Kwartet Dalam Pembelajaran
Matematika Pada Materi Pokok Segitiga Dan Segiempat." Tujuan penelitian
tersebut yaitu mendeskripsikan hasil pengembangan media kartu kwartet yang
valid, praktis, dan efektif pada materi segitiga dan segiempat, dan dapat menjadi
media alternatif guru dalam membelajarkan materi segiempat dan segitiga di
tingkat SMP. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa media permainan kartu
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kwartet

dapat memenuhi kriteria valid oleh validator dengan rata-rata total

validitas 3,54. Media permainan kartu kwartet memenuhi aspek kepraktisan
dengan memperoleh rata-rata presentase 92,67%. Nilai keefektikfan kartu kwartet
terpenuhi, hal ini dibuktikan dengan tes hasil belajar siswa masuk dalam kriteria
tuntas, dan mendapat respon positif oleh siswa sebanyak 86,16%
3. Fauziyah, dan Isnawati (2017)

melakukan penelitian yang berjudul

"Pengembangan Media Permainan Sains Quartet Untuk Meningkatkan Hasil
Belajar Dan Keterampilan Berkomunikasi." Tujuan dari penelitian tersebut untuk
mengetauhi kelayakan pada media permainan Sains Quartet berdasarkan tiga
aspek yaitu validitas, kepraktisan, dan keefektifan yang digunakan pada siswasiswi tingkat SMP. Berdasarkan hasil penelitian dari aspek validitas memperoleh
presentase sebesar 84,1 %, lalu dari aspek kepraktisan memperoleh presentase
sebesar 93,12%, sedangkan pada aspek keefektifan 83,12%. Maka dapat
disimpulkan bahwa media permainan Sains Quartet dapat digunakan sebagai
media pembelajaran pada materi Sistem Organisasi Kehidupan.
Jika dikaitkan dengan pernyataan diatas dapat disimpulkan melalui bagan berikut :
Khabibah, dan Prasetya
(2016)

Trisaputra (2018)

Fauziyah, dan Isnawati
(2017)

Pengembangan media
kartu kwartet pada tingkat
SMP

Pengembangan media
kartu kwartet pada tingkat
SMA

Pengembangan media
kartu kwartet pada tingkat
SMP

Mata pelajaran matematika

Mata pelajaran Biologi

Mata pelajaran IPA

Materi Pokok Segitiga dan
Segiempat

Materi Sistem Ekskresi

Materi Sistem Organisasi
Kehidupan

Edwita (2020)
Gambar 2.3
Desain bagan penelitian
relevan

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya di antaranya:
 Pengembangan media kartu kuartet pada tingkat SMP
 Mata pelajaran IPA Biologi
 Materi Sistem Peredaran Darah Manusia
 Terdapat penjelasan materi di bawah gambar pada kartu kuartet
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J.

Kerangka Berpikir
Belajar merupakan kebutuhan siswa dalam memahami suatu materi yang

belum dipahami. Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu untuk
memperoleh pengetauhan agar menjadi bekal untuk di masa depan. Proses
pembelajaran memerlukan sebuah metode, dan media yang dapat mendukung
proses penyampaian materi agar siswa dapat memperoleh tujuan dan nilai yang
dicapai.
Materi sistem peredaran darah manusia menjadi kurang menarik perhatian
siswa karena ada beberapa istilah yang sulit dipahami oleh siswa. Apabila siswa
merasa kurang berminat dengan materi tersebut maka siswa menjadi mudah bosan
dan tidak memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru. .Media yang
digunakan oleh guru berupa gambar, video, dan power point. Kurangnya variasi
media yang digunakan dalam penyampaian materi membuat siswa kurang aktif dan
hanya berpusat kepada guru.
Alasan tersebut dapat menarik perhatian peneliti untuk mengembangkan
sebuah media yang dapat meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa terhadap
materi sistem peredaran darah manusia. Media yang dikembangkan berupa kartu
kuartet dengan warna dan gambar yang dapat menarik perhatian siswa dalam
mempelajari sistem peredaran darah manusia. Media kartu kuartet dapat menjadi
sebuah alat komunikasi siswa kepada teman sebaya, karena dari proses permainan
kartu kuartet menggunakan bahasa teman sebaya. Hal tersebut dapat membantu
siswa untuk memahami materi lebih mudah.
Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Trisaputra (2018) melakukan
Pengembangan Media Permainan Kartu Kwartet Sebagai Media Pembelajaran
Biologi Materi Sistem Ekskresi Kelas XI IPA menghasilkan kriteria kartu kuartet
yang

valid dan dapat digunakan di sekolah. Khabibah dan Prasetya (2016)

melakukan Pengembangan Media Permainan Kartu Kwartet Dalam Pembelajaran
Matematika Pada Materi Pokok Segitiga Dan Segiempat menghasilkan kartu
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kuartet yang valid, praktis, dan efektif dan dapat menjadi sumber alternatif media
untuk guru dalam menyampaikan materi , dan Fauziyah dan Isnawati (2017)
menghasilkan

Pengembangan

Media

Permainan

Sains

Quartet

Untuk

Meningkatkan Hasil Belajar Dan Keterampilan Berkomunikasi menghasilkan kartu
kuartet dengan kriteria valid, efektif, dan praktis untuk siswa.
Berdasarkan dari hasil penelitian relevan yang sudah dilakukan maka peneliti
menggunakan metode yang berbeda dengan judul Pengembangan Media Permainan
Kartu Kuartet Pada Materi Sistem Peredaran Darah Manusia Kelas VIII. Proses
pengembangan media tersebut melalui beberapa tahap survei kebutuhan dengan
sekolah yang sudah ditentukan, merancang desain dan materi yang ada didalam
kartu kuartet, serta validasi oleh para ahli dan guru.
Berikut bagan kerangka berpikir dari analisis kebutuhan yang dilakukan di 5
Sekolah Menengah Pertama diantaranya SMP Negeri 1 Yogyakarta, SMP Negeri 6
Yogyakarta , SMP Kalam Kudus, SMP Maria Immaculata, dan SMP Stella Duce 2.
1. Sifat materi Sistem Peredaran Darah
Manusia yang sulit dipahami oleh siswa
2. Media yang digunakan oleh guru dalam
proses belajar mengajar kurang
bervariasi hanya menggunakan power
point, gambar, dan video
Dibutuhkan media pembelajaran yang dapat
menarik perhatian siswa berupa kartu
kombinasi berupa gambar dengan kata-kata.
Media tersebut dapat membawa informasi
yang terkonsep kepada siswa.
Pengembangan media pembelajaran
berupa kartu kuartet yang menarik
dengan berbagai macam variasi gambar
dan tulisan yang berkaitan dengan
materi Sistem Peredaran Darah Manusia
dengan menggunakan metode
permainan

Penelitian Relevan :
1. Trisaputra (2018) "Pengembangan Media
Permainan Kartu Kwartet Sebagai Media
Pembelajaran Biologi Materi Sistem Ekskresi
Kelas XI IPA SMA Negeri 4 Luwu Timur.
2. Khabibah, dan Prasetya (2016)
"Pengembangan Media Permainan Kartu
Kwartet Dalam Pembelajaran Matematika
Pada Materi Pokok Segitiga Dan Segiempat.
3. Fauziyah, dan Isnawati (2017)
"Pengembangan Media Permainan Sains
Quartet Untuk Meningkatkan Hasil Belajar
Dan Keterampilan Berkomunikasi."
Pengembangan media
pembelajaran divalidasi oleh
ahli dan guru SMP kelas VIII
agar layak digunakan sebagai
media pembelajaran

Gambar 2.4 Desain
bagan Kerangka
Berpikir
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Yang Dilakukan
Jenis penelitian ini merupakan penelitian Research and Development (RnD).
Metode penelitian RnD merupakan metode yang digunakan untuk menghasilkan
suatu produk tertentu dengan menguji keefektifan produk tersebut. Langkahlangkah yang digunakan dalam penelitian pengembangan media menggunakan
Borg and Gall (Sugiyono,2017).
Hasil akhir yang diperoleh melalui penelitian tersebut berupa media kartu
kuartet untuk kelas VIII dengan materi sistem peredaran darah manusia. Pada
penelitian pengembangan media kartu kuartet hanya dilakukan sampai pada tahap
merevisi produk berdasarkan hasil validasi produk agar menjadi produk yang lebih
baik dari sebelumnya.

B. Prosedur Pengembangan Penelitian
Prosedur

pengembangan penelitian yang dilakukan oleh peneliti

mengadaptasi langkah-langkah pengembangan yang dikembangkan oleh Borg and
Gall. Langkah-langkah tersebut diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan peneliti.
Penelitian pengembangan tersebut divalidasi oleh para ahli materi, ahli media dan
guru biologi kelas VIII. Penilaian ini difungsikan untuk melihat kelayakan produk
yang dihasilkan oleh peneliti.
Berikut langkah-langkah menurut Borg and Gall (Sugiyono,2017) dalam
penelitian dan pengembangan produk :
1. Pengumpulan Informasi (Research and Information Collecting).
Data dikumpulkan berdasarkan hasil kebutuhan , studi literatur, dan penelitian
relevan.

25
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2. Perencanaan (Planning)
Peneliti menyusun rumusan masalah, tujuan dalam penelitian dan langkahlangkah yang digunakan dalam melakukan pengujian produk dalam lingkup
terbatas.
3. Pengembangan Draf Produk (Development preliminary form of product)
Peneliti melakukan pengembangan pada media kartu kuartet dengan materi
Sistem peredaran darah manusia kelas VIII
4. Uji Coba Lapangan Awal (Preliminary Field Testing)
Uji coba yang dilakukan peneliti yaitu melakukan validasi dengan ahli media,
materi dan guru biologi kelas VIII untuk mengetahui kelayakan media kartu
kuartet yang akan digunakan dalam aktivitas proses belajar mengajar.
5. Merevisi Hasil Uji Coba (Main Product Revision)
Produk direvisi berdasarkan hasil dari validasi untuk mengetahui kekurangan
produk dan dapat menghasilkan produk yang lebih baik selanjutnya.
Berikut bagan yang dapat menjelaskan langkah-langkah R & D menurut Borg
and Gall :
1. Peneliti melakukan pengumpulan
informasi

2. peneliti membuat
perencanaan (planning)

5. Merevisi Hasil
Uji Coba

Gambar 3.1 Gambar Langkah-langkah
penelitian Borg and Gall

3.
Pengembangan
Draf Produk

4. Uji Coba
Lapangan Awal
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Pada gambar yang sudah digambarkan sebelumnya maka peneliti
melakukan pengembangan media sampai pada tahap kelima. Tahap kelima
peneliti melakukan revisi hasil uji coba berdasarkan dari kuesioner yang diberikan
kepada validator baik dari ahli media, materi dan guru biologi kelas VIII.

C. Spesifikasi Produk
Spesifikasi produk yang dikembangkan oleh peneliti adalah sebagai berikut :
 Produk yang dikembangkan berupa kartu kuartet dengan menggunakan kertas
tebal, dan gambar yang bervariasi sesuai dengan materi Sistem Peredaran Darah
Manusia
 Ukuran kertas media kartu kuartet berbentuk persegi panjang 8,5 mm x 11 mm
 Jumlah kartu kuartet 24 kartu pada setiap tema
 Kemasan pada setiap satu tema kuartet menggunakan kotak kardus
 Terdapat berbagai jenis kartu kuartet berupa gambar dan konsep
 Petunjuk permainan menggunakan kertas tebal yang tersedia didalam kemasan

D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian pengembangan media kartu kuartet
menggunakan metode wawancara dan kuesioner. Tujuan dilakukannya wawancara
untuk mengetahui analisis kebutuhan pada masing-masing sekolah yang sudah
ditentukan. Analisis kebutuhan tersebut terkait dengan media pembelajaran dan
materi yang dirasa sulit oleh para siswa dan dikaitkan dengan pengembangan media
kartu kuartet sebagai sumber alternatif media pembelajaran dengan materi sistem
peredaran darah manusia kelas VIII yang dirasa sulit oleh para siswa. Tujuan dari
pemberian kuesioner yaitu untuk mengetauhi hasil validasi dari beberapa ahli untuk
mengetahui kelayakan media kartu kuartet.

E. Instrumen Pengumpulan Data
Dalam melakukan kegiatan wawancara dan validasi media pembelajaran,
peneliti membuat sebuah panduan di berbagai aspek penilaian produk. Panduan
wawancara digunakan untuk mengetauhi informasi terkait kebutuhan siswa di
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setiap sekolah. Untuk panduan kuesioner berisi berbagai macam aspek penilaian
produk untuk membantu validator dalam memberikan nilai kelayakan terhadap
produk peneliti. Melalui hasil validasi tersebut maka peneliti dapat mengetahui
kekurangan produk yang dibuat sehingga diperbaiki untuk memperoleh hasil yang
lebih baik dari sebelumnya.
Lembar validasi yang diberikan kepada ahli materi dan ahli media memiliki
penilaian pada aspek yang berbeda. Aspek yang dinilai oleh ahli materi terdiri dari
aspek isi dan bahasa, sedangkan pada ahli media terdiri dari aspek tampilan dan
aspek bahasa.
Berikut panduan pertanyaan wawancara dan lembar kuesioner yang akan
digunakan dalam memperoleh data :

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Pertanyaan Survei Kebutuhan
Aspek

Indikator Pertanyaan

Nomor
Pertanyaan

Pengalaman mengajar

1. Penjelasan tentang pengalaman guru 1-3
mengajar di SMP

Materi biologi

1. Materi

biologi

yang

dirasa

sulit 4

dipahami oleh siswa
2. Tindakan

guru

meningkatkan

pemahaman siswa terhadap materi

5,7

3. Tanggapan guru terhadap materi sistem
peredaran darah
Model pembelajaran

6

1. Penjelasan model pembelajaran yang 11,13
digunakan dalam proses pembelajaran
2. Penjelasan kendala model pembelajaran
yang diterapkan

12
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Aspek

Indikator Pertanyaan

Nomor
Pertanyaan

Media pembelajaran

1. Penjelasan, dan tanggapan media yang 8-10
digunakan dalam proses pembelajaran
2. Penjelasan

media

permainan

kartu

kuartet

14-17

Tabel 3.3 Daftar Pertanyaan Wawancara Survei Kebutuhan
No
1.

Pertanyaan
Sudah berapa lama Bapak/Ibu mengajar pelajaran
Biologi

2.

Sudah berapa lama Bapak/Ibu mengajar di kelas VIII?

3.

Apakah Bapak/Ibu sudah memiliki sertifikasi guru?

4.

Menurut Bapak/Ibu materi apa yang dirasa sulit dipahami
oleh siswa kelas VIII selama mengajar di sekolah ini?

5.

Jika siswa tidak dapat atau masih kurang memahami
materi, tindakan seperti apa yang Bapak/Ibu lakukan?

6.

Menurut Bapak/Ibu untuk materi sistem peredaran darah
dirasa sulit dipahami oleh para siswa kelas VIII atau
tidak?

7.

Bagaimana cara Bapak/ Ibu meningkatkan pemahaman
para siswa tentang materi yang sedang dibahas?

8.

Dalam melakukan kegiatan proses belajar mengajar,
biasanya Bapak/Ibu menggunakan media apa saja?

Jawaban
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No
9.

Jawaban

Pertanyaan
Menurut Bapak/Ibu apakah media pembelajaran dapat
membantu siswa untuk memahami materi Biologi?

10.

Menurut Bapak/Ibu dengan adanya media bergambar
pada materi dapat dipahami oleh para siswa?

11.

Dalam melakukan kegiatan proses belajar mengajar,
model pembelajaran apa saja biasanya yang Bapak/Ibu
gunakan ?

12.

Kendala apa yang Bapak/Ibu alami selama menerapkan
model pembelajaran tersebut kepada siswa kelas VIII?

13.

Apakah

Bapak/Ibu

pernah

menerapkan

model

pembelajaran dalam bentuk game di kelas?
14.

Apakah Bapak/Ibu mengetahui media permainan dalam
bentuk kartu kuartet?

15.

Apakah Bapak/Ibu mengetahui cara bermain kartu
kuartet?

16.

Menurut Bapak/Ibu dengan adanya media permainan
kartu kuartet di dalam kelas, apakah dapat meningkatkan
pemahaman para siswa kelas VIII terhadap mata
pelajaran Biologi?

17.

Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu jika dalam materi
sistem peredaran darah menggunakan media kartu
kuartet?
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Tabel 3.4 Instrumen Validasi Media Kartu Kuartet Sebagai Media
Pembelajaran Pada Materi Sistem Peredaran Darah Manusia Kelas VIII
Penilaian Pada Media
No

Kartu Kuartet

Aspek Yang Diminati
1

A

Aspek Isi

1

Kesesuaian konten media dengan
kompetensi

inti

(KI)

dan

kompetensi dasar (KD)
2

Kesesuaian media kartu kuartet
sebagai

media

pembelajaran

pada indikator materi sistem
peredaran darah manusia pada
RPP
3

Kesesuaian media pembelajaran
kartu kuartet dengan beberapa
tema yakni alat peredaran darah,
komponen penyusun darah dan
fungsi penyusun darah, frekuensi
denyut jantung dan gangguan
pada sistem peredaran darah

4

Kesesuaian variasi gambar, dan
penjelasan pada tema
peredaran
penyusun
penyusun

darah,
darah
darah,

alat

komponen
dan

fungsi

frekuensi

denyut jantung dan gangguan

2

3

Komentar
4
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pada sistem peredaran darah
5

Kesesuaian penggunaan istilah
pada tema alat peredaran darah,
komponen penyusun darah dan
fungsi penyusun darah, frekuensi
denyut jantung dan gangguan
pada sistem peredaran darah

Total Skor Pada Aspek Isi :

Penilaian Pada Media
No

Kartu Kuartet

Aspek Yang Diminati
1

B

Aspek Cara Penggunaan Kartu Kuartet

1

Keefektifan dalam penggunaan
kartu

kuartet

dalam

2

3

Komentar
4

proses

belajar mengajar
2

Tidak membutuhkan keahlian
khusus dalam bermain kartu
kuartet

Total Skor Pada Aspek Penggunaan Kartu Kuartet :

Aspek Yang Diminati
No

Penilaian Pada Media
Kartu Kuartet
1

2

3

4

Komentar
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C

Aspek Bahasa

1

Bahasa yang digunakan pada
petunjuk dan setiap tema jelas
dan mudah dipahami oleh siswa
kelas VIII

Total Skor Pada Aspek Bahasa:

No Aspek Yang Diminati

Penilaian Pada Media
Kartu Kuartet

1
D

Aspek Tampilan Pada Kartu Kuartet

1

Konsep penulisan kuartet dan
anggota dalam kuartet jelas

2

Kualitas dan ketebalan kertas
yang

digunakan

pada

kartu

kuartet
3

Daya tahan kartu kuartet

4

Kemenarikan gambar dan jenis
tulisan yang digunakan pada
tampilan kartu kuartet

5

Ukuran kertas yang digunakan

2

3

4

Komentar
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sesuai
Total Skor Pada Aspek Tampilan Pada Kartu Kuartet :
Keterangan :
1= Sangat Kurang Baik
2= Kurang Baik
3= Baik
4= Sangat Baik
Saran Perbaikan Pada Media Kartu Kuartet
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Lingkarilah pada salah satu pilihan yang ada dibawah ini :
1. Kartu kuartet sebagai media pembelajaran pada materi sistem peredaran
darah manusia layak untuk diujicoba tanpa ada perbaikan
2. Kartu kuartet sebagai media pembelajaran pada materi sistem peredaran
darah manusia layak untuk diujicoba dengan adanya perbaikan
3. Kartu kuartet sebagai media pembelajaran pada materi sistem peredaran
darah manusia tidak layak untuk diuji coba
Validator
(

)
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Tabel 3.5 Rubrik Penilaian Media Kartu Kuartet
Pernyataan
No

Aspek Yang Dinilai

Indikator

Skor

A

Aspek Isi

1

Kesesuaian konten media dengan kompetensi Memenuhi 100% - 85% aspek
inti (KI) dan kompetensi dasar (KD)

4

 KI-3:
Memahami,
menerapkan, Memenuhi 84% -65% aspek
menganalisis
dan
mengevaluasi
pengetahuan
faktual,
konseptual,
prosedural, dan metakognitif
Memenuhi 64% - 45% aspek
 3.7 Menganalisis sistem peredaran darah
manusia dan memahami gangguan pada
sistem peredaran darah serta upaya
menjaga kesehatan sistem peredaran Memenuhi 44% - 25% aspek
darah

4.7.1
Mempresentasikan hasil
diskusi mengenai sistem peredaran darah
manusia berdasarkan dari kegiatan
permainan kartu kuartet

3

2

Kesesuaian media kartu kuartet sebagai Memenuhi 4 indikator
media pembelajaran pada indikator materi
sistem peredaran darah manusia pada RPP
Memenuhi 3 indikator
Yang terdiri dari 4 indikator diantaranya
yaitu :
3.7.1 Mengidentifikasi struktur dan fungsi
alat peredaran darah manusia
Memenuhi 2 indikator

2

1

4
3

2

3.7.2 Menguraikan fungsi dari beberapa
komponen darah
3.7.3 Mengorelasikan proses peredaran darah
dengan alat peredaran darah
Memenuhi 1 indikator

1

3.7.4 Mengklasifikasikan beberapa penyebab
dari gangguan kesehatan peredaran darah
serta upaya menjaga kesehatan peredaran
darah
3

Kesesuaian media pembelajaran kartu kuartet Memenuhi 4 aspek
dengan materi sistem peredaran darah

4
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manusia diantaranya yaitu



Alat peredaran darah manusia
Komponen penyusun darah dan fungsi
penyusun darah
 Frekuensi denyut jantung
 Gangguan pada sistem peredaran darah
manusia
Kesesuaian variasi gambar dan penjelasan
pada materi sistem peredaran darah. Terdapat
tiga aspek diantaranya yaitu:
 Gambar sesuai dengan tema
 Penjelasan sesuai dengan setiap tema
 Proporsional gambar sesuai dengan fakta

4

Kesesuaian penggunaan istilah terdapat 3
aspek diantaranya :

Memenuhi 3 aspek

3

Memenuhi 2 aspek

2

Memenuhi 1 aspek

1

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

Memenuhi 1 aspek

2

Tidak memenuhi semua aspek

1

Memenuhi 3 aspek

4

Memenuhi 2 aspek

3

 Istilah yang digunakan sesuai dengan
materi sistem peredaran darah
Memenuhi 1 aspek
 Tidak menimbulkan 2 makna kalimat
 Mudah diingat
Tidak memenuhi semua aspek

5

2
1

Pernyataan
No

Aspek Yang Dinilai

Indikator

B

Aspek Cara Penggunaan Kartu Kuartet

1

Keefektifan dalam penggunaan kartu kuartet Memenuhi 3 aspek
dalam proses belajar mengajar. Terdapat 3
aspek diantaranya yaitu :
Memenuhi 2 aspek

Skor

4
3

 Mencapai tujuan pembelajaran
Memenuhi 1 aspek
2
 Dapat mengajak siswa untuk meminati
materi pembelajaran
Tidak
memenuhi 1
 Memungkinkan siswa untuk aktif belajar semua aspek
2.

Tidak membutuhkan keahlian khusus dalam Memenuhi 3 aspek

4
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menggunakan. Terdapat 3 aspek diantaranya Memenuhi 2 aspek

3

 Terdapat panduan bermain yang mudah
Memenuhi 1 aspek

dipahami

2

 Membutuhkan waktu singkat dalam
Tidak
memenuhi 1
semua aspek

memahami panduan bermain
 Semua siswa kelas VIII dapat bermain

Pernyataan
No

Indikator

Aspek Yang Dinilai

Skor

C.

Aspek Bahasa

1

Bahasa yang digunakan jelas dan Memenuhi 3 aspek
mudah dipahami oleh siswa kelas
VIII.
Terdapat
3
indikator Memenuhi 2 aspek
diantaranya :
Memenuhi 1 aspek
 Struktur kalimat sederhana
 Mudah dimengerti
Tidak memenuhi semua
 Dapat mengarahkan siswa dalam aspek
bermain

4
3
2
1

Pernyataan
No

Indikator

Aspek Yang Dinilai

D.

Aspek Tampilan Pada Kartu Kuartet

1

Tulisan kuartet dan kelompok dalam Memenuhi 3 aspek
kuartet jelas. Terdapat 3 indikator
diantaranya :
Memenuhi 2 aspek
 Tulisan terlihat jelas,
 Ukuran tulisan sesuai
 Tata letak penulisan sesuai

2

Skor

4
3

Memenuhi 1 aspek
Tidak
aspek

memenuhi

Kualitas dan ketebalan kertas yang Memenuhi 3 aspek

2
semua

1
4
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digunakan pada kartu kuartet. Memenuhi 2 aspek
Terdapat 3 indikator diantaranya :
Memenuhi 1 aspek
 Tidak mudah sobek
Tidak memenuhi
 Tidak buram
aspek
 Tahan lama
3

4

5

Daya tahan pada kartu kuartet. Memenuhi 3 aspek
Terdapat 3 indikator diantaranya :
Memenuhi 2 aspek
 Bahan kertas yang digunakan kuat
 Tahan terhadap segala jenis suhu Memenuhi 1 aspek
udara yang bisa berubah
Tidak memenuhi
 Tahan terhadap benturan
aspek
Kemenarikan gambar dan jenis tulisan Memenuhi 3 aspek
yang digunakan pada tampilan kartu
kuartet. Terdapat 3 aspek diantaranya Memenuhi 2 aspek
:
Memenuhi 1 aspek

Gambar terlihat jelas
Tidak memenuhi

Jenis tulisan menarik
aspek

Ukuran gambar sesuai
Ukuran kertas yang digunakan sesuai. Memenuhi 3 aspek
Terdapat 3 indikator diantaranya :
Memenuhi 2 aspek
 Mudah dibawa
 Sesuai dengan kriteria ukuran kartu Memenuhi 1 aspek
kuartet yaitu 8,5mm x 11mm
Tidak memenuhi
 Mudah disimpan
aspek

3
2
semua

4
3
2
semua

1= Sangat Kurang Baik
2= Kurang Baik
3= Baik
4= Sangat Baik

1
4
3
2

semua

1

4
3
2
semua

Jumlah skor yang diperoleh ditotal= Total A +Total B+Total C+ Total D
Rata-rata= Jumlah skor total aspek yang diperoleh/jumlah keseluruhan
Jumlah seluruh pertanyaan= 15
Keterangan :

1

1
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F. Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan secara
kuantitatif dan kualitatif. Berikut penjelasan metode yang digunakan:
1. Analisis Kualitatif
Berupa penilaian atau informasi yang diberikan pada ahli materi, media dan
guru kelas VIII. Tujuan dari analisis kualitatif untuk mengetahui kualitas dan
kelayakan pada kartu kuartet yang pada akhirnya memperoleh hasil yang lebih
baik.
2. Analisis Kuantitatif
Berupa perolehan skor yang didapat dari penilaian validator oleh ahli materi,
media dan guru kelas VIII. Setelah memperoleh penilaian maka data kuantitatif
diubah menjadi data kualitatif. Kategori penilaian terhadap media kartu kuartet
untuk materi sistem peredaran darah manusia dapat dijabarkan sebagai berikut
sangat baik (4), baik (3), kurang baik (2) dan sangat kurang baik (1). Setelah
mendapat data validasi maka skor dirata-rata dengan rumus berikut (Arikunto
2009):
RS= (m-n)/b
RS= Rentang Skala
m= angka tertinggi dalam pengukuran
n= angka terendah dalam pengukuran
b= banyaknya kelas/kategori yang dibentuk
RS

= (m-n)/b
= (4-1)/4
=0,75

Sangat Baik = 4-0,75
= 3,25
= 3,25 ≤ x ≤ 4
Baik

= 3,25-0,75
= 2,5
= 2,5 ≤ x < 3,25
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Kurang Baik= 2,5-0,75
=1,75
= 1,75 ≤ x < 2,5
Sangat Kurang Baik= 1,75-0,75
=1
= 1 ≤ x < 1,75
Rentang Skor

Kategori

Sangat Baik

3,25 ≤ x ≤ 4

Baik

2,5 ≤ x < 3,25

Kurang Baik

1,75 ≤ x < 2,5

Sangat Kurang Baik

1 ≤ x < 1,75
Tabel 3.6 Skor skala likert

Hasil perhitungan skor dari masing-masing validator akan dirata-rata lalu
dikonversikan dari data kuantitatif menjadi data kualitatif sesuai dengan Skala
Likert.
G. Indikator Keberhasilan Penelitian
Untuk mencapai keberhasilan penelitian maka diperlukan beberapa indikator
diantaranya yaitu :
 Kesesuaian isi seperti kelengkapan materi sistem peredaran darah, indikator,
kompetensi inti (KI), kompetensi dasar (KD) pada media kartu kuartet dan
pertanyaan yang diberikan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa kelas VIII
 Adanya kejelasan petunjuk dan keefektifan pada permainan kartu kuartet
 Tampilan dari segi gambar, desain dan ukuran pada kertas kartu kuartet dapat
menarik perhatian siswa kelas VIII
 Kelayakan kartu kuartet untuk diujicoba
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analis Kebutuhan
Analisis kebutuhan merupakan langkah awal dalam penelitian untuk
mengembangkan produk media pembelajaran berupa permainan kartu kuartet.
Analisis kebutuhan ini dilakukan di 5 sekolah diantaranya yaitu SMP Maria
Immaculata, SMP Negeri 1 Yogyakarta, SMP Kalam Kudus, SMP Negeri 6
Yogyakarta, dan SMP Stella Duce 2. Analisis kebutuhan diperlukan untuk
memperoleh informasi mengenai proses pembelajaran biologi dari segi media,
metode, kendala dalam materi biologi bahkan model pembelajaran khususnya di
kelas VIII. Analisis kebutuhan dilakukan dengan cara wawancara yang dibantu
dengan panduan pertanyaan yang terstruktur. Fungsi dari panduan pertanyaan
tersebut memudahkan peneliti untuk melakukan wawancara dengan guru agar
memperoleh hasil informasi yang valid.
Berdasarkan dari hasil wawancara, peneliti dapat mengetahui fakta yang ada di
lapangan bahwa materi yang sulit dipahami oleh siswa yaitu materi tentang sistem
peredaran darah manusia. Materi tersebut dapat dijadikan acuan dalam isi
pengembangan media kartu kuartet. Pengembangan media kartu kuartet dapat
menjadi alat bantu proses pemahaman siswa pada materi Sistem Peredaran Darah
Manusia kelas VIII. Pada panduan pertanyan terdapat 17 pertanyaan yang diajukan
kepada guru di 5 sekolah yang sudah disebutkan. Berikut hasil wawancara dengan
kelima guru dari sekolah yang sudah ditentukan.

41
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Tabel 4.1
Tabel Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
Pertanyaan

SMP Maria

SMP Negeri 1

SMP Negeri 6

Immaculata

Yogyakarta

Yogyakarta

Menurut Bapak/Ibu Struktur dan jaringan Cahaya, dan alat optik
materi apa yang fungsi tumbuhan, dan
dirasa
sulit
sistem peredaran darah
dipahami oleh siswa
kelas VIII selama
mengajar di sekolah
ini?
Menurut Bapak/Ibu Iya
untuk materi sistem
peredaran
darah
dirasa
sulit
dipahami oleh para
siswa kelas VIII
atau tidak?
Bagaimana
cara Dengan
Bapak/
Ibu memberikan
meningkatkan

SMP Kalam Kudus

Zat adiktif, sistem Sistem
peredaran darah

darah

SMP Stella Duce 2

peredaran Struktur

dan

dan jaringan tumbuhan

pencernaan

Materi sistem peredaran Iya

Lumayan sulit karena Sulit, membedakan

darah dirasa sedang

materinya banyak

cara Dengan

mengubah/ Mengulang materi Mengulang materi

media variasi pendekatan dan

arteri dan vena

Mengulang materi
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pemahaman
para sesuai dengan materi
siswa tentang materi
yang
sedang
dibahas?

model pembelajaran dan
memaksimalkan media
pembelajaran

Dalam melakukan Media PPT, video, dan Flashcard, model 3D, Video, dan PPT
kegiatan
proses gambar
alat peraga, PPT
belajar
mengajar,
biasanya Bapak/Ibu
menggunakan
media apa saja?
Menurut Bapak/Ibu
apakah
media
pembelajaran dapat
membantu
siswa
untuk memahami
materi Biologi?

Syarat

pokok

menggunakan
dalam
konsep

harus Dapat membantu siswa Iya
media untuk

memahami membantu

memahami materi. Peran media itu
sendiri

sebagai

sumber/penerima
informasi yang dapat
merangsang
didik
pembelajaran

peserta
dalam

Video, charta, dan Video, dan PPT
gambar

sangat Dapat membantu

Iya membantu
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Menurut Bapak/Ibu
dengan
adanya
media bergambar
pada materi dapat
dipahami oleh para
siswa?

Iya,

dapat

Dalam melakukan
kegiatan
proses
belajar
mengajar,
model pembelajaran
apa saja biasanya
yang
Bapak/Ibu
gunakan ?

Disesuaikan
dengan Cooperative,
materi yang diberikan. Jigsaw, PBL
Setiap materi harus ada
alternatif media dan
model pembelajaran

serta
Anak

dipahami Peran

menyenangkan. yaitu
akan

antusias

media
sebagai

gambar Membantu untuk Iya dapat dipahami

Bisa dipahami

sarana dipahami

lebih meriilkan objek yang
abstrak sehingga mudah
dipahami oleh siswa

Apakah Bapak/Ibu Mengetahui
mengetahui media
permainan dalam
bentuk
kartu
kuartet?

Mengetahui

Apakah Bapak/Ibu Sudah mengetahui
mengetahui
cara
bermain
kartu

Ya mengetahui

Discovery learning
STAD, Kolaborasi,
problen
based
learning

Belum

Windows shopping,
jigsaw, discovery
learning, PBL

Mengetahui

Tidak

Mengetahui

Tidak

mengetahui

Belum paham
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kuartet?
memudahkan Menurut saya bisa Bisa

Menurut Bapak/Ibu Sangat membantu untuk
dengan
adanya memahami
media
permainan
kartu kuartet di
dalam kelas, apakah
dapat meningkatkan
pemahaman
para
siswa kelas VIII
terhadap
mata
pelajaran Biologi?

Dapat

Sangat bagus
Bagaimana
tanggapan
Bapak/Ibu
jika
dalam materi sistem
peredaran
darah
menggunakan
media kartu kuartet?

Pembelajaran

akan Perlu

menjadi

lebih metode

pemahaman

Bisa meningkatkan
pemahaman

siswa ditambah metode

berdasarkan gambar dan lainnya
golongannya

menyenangkan
menarik

dan untuk
sehingga memahami

keterampilan
berkomunikasi
lebih terasah.

ditambah Bisa

akan

lainnya namun

digunakan Boleh untuk dicoba
sepertinya

lebih kurang maksimal
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Berdasarkan dari data yang diperoleh bahwa model pembelajaran yang
digunakan guru di lima sekolah tersebut berbeda-beda. Guru di SMP Negeri 1
Yogyakarta, SMP Negeri 6 Yogyakarta dan SMP Stella Duce 2 menggunakan
model pembelajaran yang sama yaitu Problem Based Learning (PBL). SMP Kalam
kudus menggunakan model pembelajaran discovery learning, sedangkan untuk
SMP Maria Immaculata menyesuaikan materi yang akan diberikan. Terdapat
beberapa kendala dari model pembelajaran yang diterapkan oleh para guru dalam
kegiatan belajar mengajar seperti waktu yang tidak sesuai target, kondisi peserta
didik yang tidak fokus dengan materi yang disampaikan, dan para siswa sulit untuk
berpikir kritis.
Dalam proses belajar mengajar guru biasanya menggunakan media yang
bermacam-macam jenis. Seperti video, PPT, alat peraga, charta dan media
bergambar untuk membantu proses pemahaman materi pada siswa. Menurut para
guru dari kelima sekolah tersebut bahwa media pembelajaran menjadi bagian
terpenting dalam proses pembelajaran dikarenakan menjadi syarat pokok untuk
membantu siswa dalam memahami materi, sehingga siswa dapat memahami suatu
objek secara nyata.
Hasil wawancara survei kebutuhan bahwa materi sistem peredaran darah sulit
dipahami oleh siswa kelas VIII dikarenakan materi tersebut terlalu banyak, dan para
siswa sulit membedakan antara pembuluh arteri dan pembuluh vena. Apabila para
siswa masih belum memahami materi maka tindakan selanjutnya guru melakukan
cara pengulangan materi, memaksimalkan media pembelajaran yang digunakan dan
mengubah pendekatan
Berdasarkan hasil wawancara, media permainan kartu kuartet merupakan
media permainan yang belum diketahui oleh beberapa guru. Dari dua guru yang
sudah mengetahui permaian kartu kuartet, mereka sudah mengetahui cara bermain
kartu kuartet. Dari pendapat yang sudah disampaikan oleh guru, bahwa media
permainan kartu kuartet dapat membantu pemahaman siswa melalui gambar dan
golongan khusunya pada materi sistem peredaran darah manusia. Media permainan
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kartu kuartet diharapkan dapat membuat pembelajaran terasa menyenangkan
sehingga keterampilan komunikasi para siswa akan lebih terasah.
B. Deskripsi Produk Awal
Dalam proses pengembangan media permainan kartu kuartet sebagai media
pembelajaran,

peneliti

perlu

mengikuti

langkah-langkah

penelitian

dan

pengembangan pembelajaran. Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu
wawancara survey kebutuhan yang dilakukan di 5 sekolah yang sudah ditentukan
dengan panduan pertanyaan yang terstruktur. Langkah selanjutnya peneliti
menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) , silabus dan lampiran berupa,
kisi-kisi soal, dan lembar kerja siswa (LKS) yang berisi tentang soal untuk
meningkatkan pemahaman siswa serta penilaian berdasarkan kognitif, dan afektif.
Langkah berikutnya peneliti menyusun media pembelajaran berupa permainan
kartu kuartet yang berisi gambar, konsep terkait dengan materi sistem peredaran
darah, dan penjelasan yang mendukung jawaban yang disebutkan oleh siswa.
Berikut adalah gambaran dari produk awal dari media permainan kartu kuartet:
a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan sebuah rancangan dari kegiatan
proses pembelajaran yang menjelaskan terkait proses pembelajaran secara rinci dan
terstruktur untuk mencapai kompetensi dasar, tujuan, dan indikator pembelajaran.
Terdapat beberapa poin yang ada di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu:
1. Identitas RPP yang meliputi nama satuan pendidikan/ nama sekolah, mata
pelajaran, kelas/semester, materi, sub materi, serta alokasi waktu pembelajaran.
2. Kompetensi inti
3. Kompetensi dasar dan indikator
4. Tujuan pembelajaran
5. Materi pembelajaran
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6. Pendekatan, model, dan metode pembelajaran
7. Media pembelajaran
8. Sumber belajar
9. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran
10. Penilaian
11. Lampiran (kisi-kisi soal evaluasi, soal evaluasi, kunci jawaban dan rubrik
penilaian)
Di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan materi sistem
peredaran darah manusia kelas VIII pada semester ganjil. Alokasi waktu yang
dibutuhkan yaitu 2 x 40 menit. RPP (RPP lengkap di lampiran nomor 2) disusun
untuk meningkatkan kerjasama antar siswa kepada guru agar menimbulkan proses
pembelajaran yang kooperatif serta dapat

meningkatkan keaktifan siswa.

Instrumen penilaian untuk siswa dibuat untuk mengetahui ketercapaian siswa dalam
memahami materi dan keaktifan siswa dalam berdiskusi bersama kelompok.
b. Media Pembelajaran Permainan Kartu Kuartet
Media kartu kuartet sebagai media pembelajaran yang dikembangkan oleh
peneliti adalah materi sistem peredaran darah manusia kelas VIII. Adapun media
permainan kartu kuartet menyajikan variasi gambar, konsep, dan penjelasan yang
mendukung yang membantu siswa dalam memahami materi. Berikut merupakan
gambaran produk awal media permainan kartu kuartet:
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Tabel 4.2 Gambaran Produk Awal
No

Gambar

Keterangan

1.

Salah satu contoh kartu
kuartet dengan tema 3:
Frekuensi denyut jantung.
Bagian depan kartu yang
berisi :

A

B

a. Usia sebagai tulisan
kuartet
C

D

b. Denyut jantung batita,
anak-anak, dewasa, dan
lansia sebagai anggota
kuartet
c. Gambar yang berkaitan
dengan anggota kuartet
berwarna merah
d. Penjelasan materi

2.

Bagian belakang kuartet
dengan tulisan “Frekuensi
Denyut Jantung” yang
berkaitan dengan tema
kuartet
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3.

Salah satu contoh kartu
kuartet dengan tema 1: Alat
A peredaran darah. Bagian
depan kartu yang berisi :
B

a. Pembuluh darah vena
sebagai tulisan kuartet
b. Venula, vena cava
inferior,
vena
cava
superior,
dan
vena
pulmonalis
sebagai
anggota kuartet

C

D

c. Gambar yang berkaitan
dengan anggota kuartet
berwarna merah
d. Penjelasan materi

4.

Bagian belakang kuartet
dengan
tulisan
“Alat
peredaran darah” yang
berkaitan dengan tema
kuartet
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5.
A
B

Salah satu contoh kartu
kuartet dengan tema 2:
Komponen
penyusun
darah. Bagian depan kartu
yang berisi :
a. Leukosit sebagai tulisan
kuartet

C

D

b.
Bentuk,
antibodi,
fagositosis, dan sumsum
tulang belakang sebagai
anggota kuartet
c. Gambar yang berkaitan
dengan anggota kuartet
berwarna merah
d. Penjelasan materi

6.

Bagian belakang kuartet
dengan tulisan “Komponen
penyusun darah” yang
berkaitan dengan tema
kuartet
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7.
A
B

Salah satu contoh kartu
kuartet dengan tema 4:
Gangguan
sistem
peredaran darah. Bagian
depan kartu yang berisi :
a. Anemia sebagai tulisan
kuartet

C

b. Penyebab, hemoglobin,
dampak, dan pencegahan
sebagai anggota kuartet
c. Gambar yang berkaitan
dengan anggota kuartet
berwarna merah

D

d. Penjelasan materi
8.

Salah satu contoh kartu
kuartet
jenis
konsep
dengan tema 4 : Gangguan
sistem peredaran darah
A manusia yaitu Hipertensi
dan hipotensi. Bagian
depan kartu yang berisi :
B
a. Hipertensi dan hipotensi
sebagai tulisan kuartet
C

b. Hipertensi,tekan sistolik,
tekanan diastolik, dan
hipotensi sebagai anggota
kuartet
D

c.
Tulisan
hipertensi
sebagai jenis kartu kuartet
berupa konsep, tulisan
tersebut berkaitan dengan
anggota kuartet berwarna
merah
d. Penjelasan materi.
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9.

Bagian belakang kuartet
dengan tulisan “Gangguan
sistem peredaran darah”
yang berkaitan dengan
tema kuartet

10.

Panduan cara bermain
kartu
kuartet
yang
dilengkapi
dengan
langkah-langkah bermain
kartu kuartet

Desain media permainan kartu kuartet memiliki konsep dan gambar yang
bervariasi yang berkaitan dengan materi sistem peredaran darah manusia. Konsep
yang ada di dalam kartu kuartet berupa tulisan yang berkaitan dengan anggota
kuartet.
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C. Data Hasil Validasi
1. Data Hasil Validasi Ahli Media dan Materi Pembelajaran
Media kartu kuartet merupakan sebuah produk yang dibuat dan dikembangkan
oleh peneliti dilengkapi dengan panduan cara bermain kartu kuartet. Produk
tersebut divalidasi oleh 2 ahli yaitu ahli media dan ahli materi serta 2 guru biologi
kelas VIII. Kegiatan validasi untuk mengetahui kualitas serta kelayakan produk
yang dikembangkan oleh peneliti. Ahli media pembelajaran yaitu Bapak I.K.B dan
ahli materi sistem peredaran darah kelas VIII yaitu Ibu Y.M.L.F . Produk yang
dikembangkan divalidasi sebanyak satu kali. Aspek yang divalidasi oleh ahli materi
berupa :
a. Aspek isi
b. Aspek cara penggunaan kartu kuartet
c. Aspek Bahasa
Sedangkan untuk ahli media aspek yang divalidasi berupa :
a. Aspek cara penggunaan kartu kuartet
b.Aspek Bahasa
c. Aspek tampilan pada kartu kuartet
Berikut hasil data validasi dari ahli media dan ahli materi pembelajaran:
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Tabel 4.3 Data Validasi Ahli media dan Ahli Materi Media
Permainan Kartu Kuartet Pada Materi Sistem Peredaran Darah Kelas
VIII
Aspek yang dinilai

Hasil Perolehan Skor Validator
Ahli Media
(I.K.B)

Ahli Materi
(Y.M.L.F)

Isi

-

16

Cara Penggunaan Kartu
Kuartet

7

6

Bahasa

3

2

Tampilan Kartu Kuartet

19

-

Total Skor Keseluruhan

29

24

Jumlah Seluruh Pertanyaan

8

8

Rata-rata ∑ skor keseluruhan /
∑ seluruh item

3,62

3,0

Kriteria

Sangat baik

Baik

Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh Bapak I.K.B menunjukan
bahwa media permainan kartu kuartet sebagai media pembelajaran memperoleh
skor 3,62 sehingga termasuk dalam kriteria “Sangat baik”. Berikut merupakan
rincian skor yang diberikan oleh Bapak I.K.B sebagai ahli media
1. Total skor aspek cara penggunaan kartu kuartet yaitu 7
2. Total skor aspek bahasa yaitu 3
3. Total skor aspek tampilan pada kartu kuartet 19
Total skor yang diperoleh dari 3 aspek yaitu 29. Untuk memperoleh hasil
tersebut menggunakan rumus pada bab III (jumlah skor yang diperoleh/jumlah
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seluruh item) memperoleh hasil sebanyak 3,62. Media permainan kartu kuartet
dinyatakan layak untuk diujicoba dengan adanya perbaikan
Hasil validasi kedua oleh Ibu Y.M.L.F memperoleh rata-rata sebanyak 3,0
yang artinya hasil tersebut jika dikonversikan kedalam data kualitatif termasuk
kategori “Baik”. Berikut rincian hasil validasi media permainan kartu kuartet :
1. Total skor aspek isi yaitu 16
2. Total skor aspek cara penggunaan kartu kuartet yaitu 6
3. Total skor aspek bahasa 2
Total skor yang diperoleh yaitu 24 kemudian skor tersebut dirata-rata sesuai
dengan rumus pada bab III (Jumlah skor yang diperoleh/ jumlah item), sehingga
memperoleh total skor 3,0. Media permainan kartu kuartet dinyatakan layak untuk
diujicoba dengan adanya perbaikan
Pada kegiatan validasi terdapat komentar dan saran perbaikan yang diberikan
oleh Bapak I.K.B dan Ibu Y.M.L.F. Terdapat 4 aspek yang diberikan saran
perbaikan yaitu aspek isi, bahasa, cara penggunaan kartu kuartet, dan tampilan pada
kartu kuartet. Berikut saran perbaikan yang diberikan oleh ahli media
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Tabel 4.4 Komentar/ Saran Perbaikan Dari Ahli Media
No

Aspek Yang
Dinilai

Komentar/Saran
Perbaikan/Nama
Validator
Bapak I.K.B

Aspek Cara Penggunaan Kartu Kuartet
2.

Tidak
Panduan
membutuhkan berupa
perintah
keahlian
khusus dalam
bermain kartu
kuartet

sebaiknya
kalimat

Gambar Produk Awal
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Aspek Tampilan Pada Kartu Kuartet
4

Kemenarikan Tulisan bisa diubah
gambar dan lebih cozy tidak
jenis tulisan terlalu formal
yang
digunakan
pada tampilan
kartu kuartet

Selain saran yang diberikan oleh ahli media dari kedua aspek diatas, ahli materi
juga memberikan saran perbaikan pada media permainan kartu kuartet berikut
detail saran yang diberikan,
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Tabel 4.5 Komentar/ Saran Perbaikan Ahli Materi Pembelajaran
No.

Aspek Yang

Komentar/ Saran

Dinilai

Perbaikan/Nama
Validator
Ibu Y.M.L.F

Aspek Isi
4.

Kesesuaian
variasi
gambar, dan
penjelasan
pada
tema
alat peredaran
darah,
komponen
penyusun
darah
dan
fungsi
penyusun
darah,
frekuensi

Ada

gambar

yang

tidak sesuai , ada yang
tidak

bergambar,

ditemukan penjelasan
yang miskonsep

Gambar Produk Awal
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denyut
jantung dan
gangguan
pada sistem
peredaran
darah

Aspek Bahasa
1.

Bahasa yang Struktur kalimat ada
digunakan

yang

pada

membingungkan dan

petunjuk dan tidak lengkap
setiap

tema

jelas

dan

mudah
dipahami
oleh

siswa

kelas VIII
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2. Data Hasil Validasi Guru Biologi Kelas VIII
Guru biologi kelas VIII menjadi validator dalam penelitian media kartu kuartet.
Kedua guru tersebut merupakan guru dari SMP Maria Immaculata dan guru SMPN
6 Yogyakarta yang berinisial Ibu B.R dan Ibu P.V. Aspek yang dinilai ada 4 yaitu
1. Aspek isi
2. Aspek cara penggunaan kartu kuartet
3. Aspek bahasa
4. Aspek tampilan pada kartu kuartet
Berikut hasil data validasi guru biologi kelas VIII :
Tabel 4.6 Hasil data validasi oleh guru kelas VIII
Aspek Yang Dinilai

Hasil Perolehan Skor Validator
Ibu B.R

Ibu P.V

Isi

20

16

Cara penggunaan kartu
kuartet

7

7

Bahasa

4

4

Tampilan pada kartu kuartet

20

18

Total skor keseluruhan

51

45

Jumlah item

15

15

Rata-rata ∑ skor
keseluruhan / ∑ seluruh item

3.4

3,0

Kriteria

Sangat baik

Baik
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Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh Ibu B.R menunjukan bahwa
media permainan kartu kuartet memperoleh skor 3,4 jika dikonversikan menjadi
data kualitatif masuk kedalam kategori “Sangat baik.” Berikut rincian hasil validasi
yang dilakukan oleh Ibu B.R :
1. Total skor aspek isi yaitu 20
2. Total skor aspek cara penggunaan kartu kuartet yaitu 7
3. Total skor aspek bahasa yaitu 4
4. Total skor aspek tampilan pada kartu kuartet yaitu 20
Total skor yang diperoleh dari 4 aspek yaitu 51. Untuk memperoleh rata-rata
maka rumus yang terdapat di bab III digunakan (Jumlah skor yang diperoleh/
jumlah seluruh item). Dari hasil perhitungan rata-rata yang diperoleh jika
menggunakan rumus mendapatkan hasil 3,4 .Media permainan kartu kuartet layak
diuji coba tanpa ada perbaikan.
Validasi yang dilakukan oleh Ibu P.V memperoleh skor rata-rata sebanyak 3,0. Jika
dikonversikan menjadi data kualitatif maka masuk kedalam kategori “Baik”.
Berikut merupakan hasil rincian validasi oleh Ibu P.V :
1. Total skor aspek isi yaitu 16
2. Total skor aspek cara penggunaan kartu kuartet yaitu 7
3. Total skor aspek bahasa yaitu 4
4. Total skor aspek tampilan pada kartu kuartet yaitu 18
Total skor yang diperoleh dari 4 aspek yaitu 45. Untuk memperoleh rata-rata
maka menggunakan rumus pada bab III (Jumlah skor yang diperoleh/jumlah
seluruh item). Hasil perhitungan skor yang dirata-rata mendapatkan hasil sebanyak
3,0. Media permainan kartu kuartet layak diujicoba dengan adanya perbaikan.
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Hasil validasi yang sudah dilakukan oleh kedua guru biologi kelas VIII yaitu
Ibu B.R dan Ibu P.V terdapat komentar dan saran perbaikan . Komentar tersebut
terdapat pada aspek isi, dan tampilan pada kartu kuartet.
Berikut merupakan komentar dan saran perbaikan yang diberikan oleh guru
biologi kelas VIII yaitu Ibu B.R pada aspek tampilan kartu kuartet:
Tabel 4.7 Komentar dan Saran Perbaikan Dari Guru Biologi Kelas VIII
No.

Aspek Yang

Komentar

Foto

Dinilai
Ibu B.R
Aspek Tampilan Pada Kartu Kuartet
1.

Hanya

perlu

ditambah warna-warna

terkait sebagai background

Selain komentar dan saran perbaikan yang diberikan oleh Ibu B.R pada aspek
tampilan kartu kuartet, terdapat komentar dan saran perbaikan pada aspek isi oleh
Ibu P.V sebagai guru biologi kelas VIII

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
64

Tabel 4.8 Komentar Dan Saran Perbaikan Dari Guru Biologi Kelas VIII
No

Aspek Yang

Komentar

Foto

Dinilai
Ibu P.V
Aspek Isi
1.

Mohon untuk materi frekuensi denyut
jantung dengan posisi tubuh dicek
sinkronisasi gambar dengan materi
(terutama gambar tidur) dan 2 pernyataan
frekuensi denyut jantung saat berdiri (12/
menit atau 60-100/menit) yang betul yang
mana

Produk yang sudah divalidasi oleh dua ahli yaitu ahli media dan ahli materi
serta dua guru biologi kelas VIII, maka memperoleh keseluruhan hasil data yang
terdapat pada tabel 4.9 sebagai berikut :
Tabel 4.9 Hasil Data 2 Ahli dan 2 Guru Biologi Kelas VIII
No

Validator

Skor Validasi Kartu Kuartet

1.

Ahli Materi Pembelajaran

3,0

2.

Ahli Media Pembelajaran

3, 62

3.

Guru Biologi SMP Maria Immaculata

3,4
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4.

Guru Biologi SMPN 6 Yogyakarta

3,0

Jumlah Skor

13,02

Rata-rata = ∑ skor/ ∑ validator

3.25

Kriteria

Sangat baik

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa rata-rata skor yang diperoleh dari
hasil validasi media permainan kartu kuartet pada materi sistem peredaran darah
manusia kelas VIII dapat disimpulkan masuk dalam kategori “Sangat Baik”. Media
layak diuji coba dengan adanya perbaikan sesuai dengan saran dan komentar yang
diberikan oleh ahli media, materi, dan guru biologi kelas VIII.
D. Produk Akhir
Produk akhir yang dihasilkan oleh peneliti berupa media permainan kartu
kuartet sesuai dengan komentar dan saran perbaikan yang diberikan oleh 4
validator. Hasil revisi produk berdasarkan komentar dan saran perbaikan oleh
validator dapat dilihat pada tabel 4.10 dan 4.11
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Tabel 4.10 Komentar Para Ahli dan Revisi
No

Komentar

Revisi

Produk Awal
Aspek Cara Penggunaan Kartu Kuartet

1.

Panduan
sebaiknya
berupa kalimat
perintah

Kalimat
pada
panduan diubah
menjadi kalimat
perintah

Hasil Revisi
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Aspek Isi
2.

Ada
gambar
yang
tidak
sesuai, ada yang
tidak bergambar
,
ditemukan
penjelasan yang
miskonsep

Penjelasan pada
beberapa kartu
diubah
agar
tidak
terjadi
miskonsepsi
materi
sistem
peredaran darah
manusia
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Aspek Bahasa
3.

Struktur kalimat
ada
yang
membingungkan
dan tidak lengkap

Struktur
kalimat pada
point
pertama
diubah agar
lebih mudah
dipahami

Berikut adalah tabel komentar dan hasil revisi dari guru biologi kelas VIII :
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Tabel 4.11 Komentar Guru Biologi Kelas VIII dan Hasil Revisi
No

Komentar

Revisi

Produk Awal
Aspek Isi

1

Mohon untuk materi
frekuensi
denyut
jantung dengan posisi
tubuh
dicek
sinkronisasi gambar
dengan
materi
(terutama
gambar
tidur)
dan
2
pernyataan frekuensi
denyut jantung saat
berdiri (12/ menit atau
60-100/menit) yang
betul yang mana

Mengganti penjelasan
pada produk sesuai
dengan gambar yang
berkaitan

Revisi
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Berikut adalah tabel produk awal dan produk hasil akhir yang dibuat oleh peneliti
Tabel 4.12 Desain Produk Awal dan Produk Akhir Media Permainan Kartu Kuartet
Produk Awal

Produk Akhir

Keterangan
Produk awal : Panduan
kartu kuartet yang belum
menggunakan
kalimat
perintah.
Produk akhir: Panduan
kartu kuartet yang sudah
menggunakan
kalimat
perintah dan lebih ringkas.
Panduan dilaminating serta
dipotong menjadi 3 bagian.
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Produk awal : Produk
sebelumnya,
belum
ada
pengemasan sesuai dengan
tema
Produk akhir: Kartu kuartet
dikemas sesuai dengan tema
pada
RPP.
Pengemasan
menggunakan kotak kardus.
Lalu
keempat
kardus
dimasukan kedalam kardus
paling besar beserta panduan
cara bermain kartu kuartet.
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E. Kajian Produk Akhir dan Pembahasan
1. Kajian Produk Akhir
Pada penelitian yang sudah dilakukan, produk akhir direvisi berdasarkan saran
yang diberikan oleh validator. Validator tersebut yaitu 2 ahli dan 2 guru biologi
kelas VIII. Adapun perubahan tersebut berada di aspek isi, bahasa, dan cara
penggunaan kartu kuartet.
Pada aspek isi peneliti melalukan revisi berupa perubahan penjelasan materi
yang terdapat di bawah gambar atau konsep. Perubahan penjelasan tersebut
memiliki tujuan agar para pemain kartu kuartet tidak mengalami miskonsepsi
terhadap tema yang sedang disampaikan pada pertemuan tersebut. Ada salah satu
kartu kuartet yang penjelasannya tidak sesuai dengan gambar yang tertera, maka
peneliti mengubah penjelasan tersebut sesuai dengan gambar. Kartu tersebut ada di
dalam tema frekuensi denyut jantung yaitu posisi tubuh.
Pada aspek bahasa yang digunakan di dalam penjelasan materi kurang dapat
dipahami. Salah satu contohnya pada kartu kuartet dengan tema gangguan sistem
peredaran darah. Struktur kalimat yang dijelaskan pada point pertama belum
mengarah ke penjelasan yang lebih detail. Peneliti mengubah struktur kalimat
tersebut agar siswa bisa memahami penjelasan dengan baik.
Pada aspek cara penggunaan kartu kuartet tidak menggunakan kalimat perintah
serta penjelasan cara bermain masih cukup panjang. Peneliti mengubah kalimat
dalam panduan tersebut menjadi kalimat perintah sehingga menjadi ringkas dan
mudah dibaca sebelum memulai permainan kartu kuartet.
Pengemasan kartu kuartet menggunakan kardus berbentuk kotak. Terdapat 5
kotak yang digunakan, 4 dari 5 kotak diberi tulisan seperti “Tema 1: Alat Sistem
Peredaran Darah” pada bagian atas kotak kemudian kotak kedua diberi tulisan
“Tema 2: Komponen Penyusun Darah” dan seterusnya sampai kotak keempat
disesuaikan dengan tema yang terdapat di rencana pelaksanaan pembelajaran
(RPP). Kotak kelima menjadi kotak paling besar agar dapat ditempati oleh keempat
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kotak yang sudah diisi kartu kuartet sesuai tema dan panduan cara bermain kartu
kuartet.
Tampilan panduan cara bermain kartu kuartet dibuat seperti album. Panduan
tersebut dipotong menjadi tiga bagian agar lebih mudah dibaca dan efisien. Panduan
cara bermain kartu kuartet dilaminating agar lebih awet, lalu pada tepi pojok kanan
diberi lubang agar dapat diikat menggunakan tali.
Perubahan yang sudah disebutkan sebelumnya dilakukan berdasarkan atas
saran yang diberikan oleh validator. Adapun semua saran yang sudah diberikan oleh
para validator tidak dilakukan semua oleh peneliti. Hal tersebut dikarenakan
keterbatasan waktu.
2. Pembahasan
Pengembangan media kartu kuartet menggunakan langkah-langkah pada Borg
and Gall dalam Sugiyono (2017). Penelitian ini hanya dikembangkan sampai pada
tahap kelima di antaranya yaitu pengumpulan informasi, perencanaan,
pengembangan draft produk, uji coba lapangan awal dan melakukan revisi hasil uji
coba produk. Penelitian ini hanya sampai pada tahap kelima dikarenakan
keterbatasan waktu.
Langkah pertama yang dilakukan adalah pengumpulan informasi. Berdasarkan
hasil wawancara survei kebutuhan di lima sekolah yaitu SMP Maria Immaculata,
SMP Kalam Kudus, SMP Stella Duce 2, SMP Negeri 1 Yogyakarta dan SMP 6
Yogyakarta bahwa media yang digunakan berupa power point, flash card, video,
gambar dan charta. Menurut pendapat dari kelima guru tersebut bahwa media dapat
membantu siswa dalam memahami konsep materi serta menjadi sumber informasi
yang dapat memberikan stimulasi siswa untuk mempelajari materi khususnya
biologi. Materi yang dirasa sulit dipahami oleh siswa kelas VIII adalah materi
sistem peredaran darah manusia. Hal ini dikarenakan materi tersebut cukup banyak
dan ada siswa yang sulit membedakan antara vena dengan arteri. Model yang
digunakan oleh kelima guru tersebut dalam proses kegiatan belajar mengajar
menggunakan problem based learning, jigsaw, discovery learning dan kolaborasi.
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Langkah kedua adalah perencanaan. Dalam langkah kedua peneliti
mengumpulkan informasi wawancara survei

kebutuhan untuk membuat

perencanaan. Hasil perencanaan tersebut membantu peneliti untuk membuat desain
media yang dibutuhkan oleh para siswa kelas VIII. Sesuai dengan pernyataan Adam
dan Taufik (2015) bahwa media pembelajaran merupakan sesuatu berupa fisik atau
teknis dalam proses pembelajaran sehingga dapat

mempermudah guru

menyampaikan materi agar tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan dapat
tercapai. Tidak hanya tujuan pembelajaran yang dapat tercapai namun siswa dapat
memahami materi melalui pesan yang disampaikan oleh media pembelajaran.
Peneliti membuat media berupa kartu kombinasi. Kartu kombinasi merupakan
kartu yang berisi gambar dengan kata-kata (Khairunnisak, 2015). Gambar di dalam
kartu tersebut dapat menjadi penuntun atau pembimbing bagi siswa kelas VIII
sehingga siswa dapat menangkap pesan atau pengetahuan terkait materi sistem
peredaran darah manusia. Kartu menjadi media yang dapat dimainkan dimana saja
tanpa dibatasi oleh ruangan. Permainan kartu dapat dimainkan oleh siapa saja dan
panduan cara bermain kartu juga terkonsep secara runtut sehingga dapat dipahami
oleh siswa.
Sistem peredaran darah manusia terdapat di kompetensi dasar 3.7. Materi
tersebut menjadi isi dari penjelasan yang berada di bawah gambar kartu kuartet.
Beberapa materi yang mencakup seperti alat peredaran darah manusia, komponen
penyusun darah, frekuensi denyut jantung dan gangguan pada sistem peredaran
darah manusia.
Langkah ketiga peneliti melakukan pengembangan draft produk. Setelah
melakukan perencanaan produk, peneliti memilih kartu kuartet sebagai produk
penelitian. Tujuan peneliti mengembangkan kartu kuartet dikarenakan kartu kuartet
merupakan kartu kombinasi. Dengan adanya gambar di dalam kartu maka dapat
membantu siswa dalam memahami isi materi sistem peredaran darah. Hal ini juga
didukung oleh pendapat kelima guru dari hasil wawancara suveri kebutuhan.
Berdasarkan dari pendapat kelima guru dapat di simpulkan bahwa media bergambar
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dapat memberikan dampak menyenangkan bagi siswa sehingga siswa merasa
antusias terhadap materi yang sedang dipelajari. Media bergambar dapat menjadi
sarana untuk meriilkan objek yang abstrak sehingga membantu siswa dalam
memahami materi yang terkait.
Kartu kuartet yang dikembangkan oleh peneliti terdapat dua jenis yaitu kartu
bergambar dan konsep. Untuk kartu kuartet jenis gambar, gambar tersebut di
kaitkan dengan tulisan anggota kuartet yang berwarna merah. Dibawah gambar
kartu kuartet terdapat penjelasan materi yang berkaitan dengan tulisan anggota
kuartet berwarna merah. Fungsi dari penjelasan tersebut menjadi jawaban bagi
peminta kartu yang untuk melengkapi anggota kuartet. Pemilik anggota kuartet
tersebut memberikan pertanyaan kepada peminta kartu. Dari kejadian tersebut
terdapat interaksi sosial antar pemain dengan menggunakan bahasa teman sebaya
sehingga penyampaian materi dapat tersampaikan dengan mudah. Kemudian antar
siswa juga dapat berdiskusi untuk menemukan jawaban untuk memecahkan
pertanyaan yang diberikan oleh pemilik kartu. Kartu dengan jenis konsep
bertuliskan tulisan sesuai dengan anggota kuartet berwarna merah. Alasan peneliti
hanya memberikan tulisan pada kartu tersebut dikarenakan adanya kendala dalam
mencari gambar yang sesuai dengan anggota kuartet.
Gambaran pada produk awal kartu kuartet dapat dilihat pada tabel 4.2 disertai
dengan keterangan yang menjelaskan desain kartu tersebut. Pengemasan kartu
kuartet menggunakan kotak kardus yang ditulis sesuai dengan tema yang terdapat
di rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Pengemasan tersebut menjadi
finalisasi produk kartu kuartet. Tampilan pada panduan cara bermain kartu kuartet
dibuat menjadi 3 bagian agar lebih mudah dibaca dan efisien. Kertas pada panduan
di laminating agar lebih tahan lama. Gambaran pengemasan tersebut dapat dilihat
pada tabel 4.12.
Metode permainan menjadi metode yang menyenangkan bagi para siswa.
Metode permainan berbasis inkuiri mengajak para siswa untuk menemukan fakta
dan solusi untuk memecahkan masalah dalam permainan. Metode permainan juga
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melibatkan interaksi antara pemain dengan guru, sehingga siswa dapat berdiskusi
terkait permasalahan yang ditemukan kepada teman sebaya atau guru sebagai
fasilitator. Metode permainan cocok untuk proses pembelajaran biologi. Hal ini
didukung oleh penelitian milik Gutierrez (2014) yang berjudul “Development and
Effectiveness of an Educational Card Game as Supplementary Material in
Understanding Selected Topics in Biology” bahwa setelah memberikan permainan
berupa media kartu edukatif dan mengaitkan materi dapat memberikan dampak
efektif pada proses pembelajaran berupa peningkatan hasil prestasi siswa.
Dalam proses permainan kartu kuartet melibatkan aspek High Order Thinking
pada siswa. Permainan kartu kuartet melibatkan aspek komunikasi antar siswa.
Pemilik kartu dituntut kreatif untuk membuat pertanyaan berdasarkan dari
penjelasan kartu yang terdapat di bawah gambar. Para pemain berdiskusi untuk
menemukan jawaban yang tepat agar bisa melengkapi kartu kuartet atau
memperoleh anggota kuartet yang diinginkan oleh peminta kartu. Hal tersebut
menuntut siswa untuk berpikir kritis dalam menemukan jawaban yang sesuai.
Media permainan kartu kuartet yang sudah dikembangkan divalidasi oleh 4
validator. Empat validator tersebut terdiri dari 2 ahli (media dan materi) dan 2 guru
biologi kelas VIII. Langkah ini menjadi langkah ketiga dalam penelitian yaitu uji
coba di lapangan.

Aspek yang divalidasi di antaranya aspek isi, aspek cara

penggunaan kartu kuartet dan aspek bahasa kartu kuartet.
Dari hasil penilaian produk kartu kuartet dengan empat validator terdapat
komentar dan saran perbaikan media pembelajaran. Saran yang diberikan tersebut
berada di aspek isi, bahasa dan tampilan. Untuk aspek isi ada salah satu kartu kuartet
yang gambar nya tidak berkaitan dengan anggota kuartet maka saran ahli materi
adalah mengganti gambar tersebut agar tidak terjadi miskonsepsi. Pada aspek cara
penggunaan, ahli media memberikan saran bahwa untuk penulisan pada panduan
cara bermain kartu kuartet menggunakan kalimat perintah. Saran yang diberikan
oleh validator guru kelas VIII berupa adanya penyesuaian struktur kalimat pada
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penjelasan materi dengan gambar di atas. Hal ini terdapat di kartu pada tema
frekuensi denyut jantung khususnya ada di kuartet posisi tubuh.
Proses validasi dilakukan berdasarkan instrumen validasi yang telah dibuat oleh
peneliti disertai dengan rubrik penilaian. Skor yang diperoleh dari keempat
validator yaitu 3,25 jika hasil tersebut diubah menjadi data kualitatif maka
mendapat kriteria “Sangat Baik”. Keempat validator tersebut menyatakan bahwa
kartu kuartet sebagai media pembelajaran pada materi sistem peredaran darah
manusia layak untuk diujicoba dengan adanya perbaikan. Media yang telah
divalidasi selanjutnya direvisi sesuai dengan saran yang diberikan oleh validator
dapat dilihat pada tabel 4.10 dan 4.11.
F. Kendala atau Keterbatasan Penelitian
Dalam proses pengembangan produk media permainan kartu kuartet pada materi
sistem peredaran darah manusia kelas VIII mengalami beberapa kendala atau
keterbatasan. Adapun kendala yang dialami oleh peneliti adalah:
1.Kesulitan mencari sumber untuk ditambahkan di dalam penjelasan kartu kuartet
agar tidak terjadi miskonsepsi.
2. Kesulitan menemukan beberapa gambar di berbagai sumber yang sesuai dengan
tulisan salah satu anggota kuartet.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian terkait media permainan kartu kuartet pada materi
sistem peredaran darah manusia kelas VIII disimpulkan bahwa:
1. Media yang digunakan oleh guru di lima sekolah yang diteliti pada pembelajaran
sistem peredaran darah manusia untuk siswa kelas VIII menggunakan power
point, flash card, video, gambar, dan charta namun belum pernah menggunakan
kartu kuartet.
2. Media permainan kartu kuartet pada materi sistem peredaran darah untuk siswa
kelas VIII dapat dikembangkan dengan baik menggunakan lima langkah
pertama pada Borg and Gall
3. Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan pada media permainan kartu
kuartet pada materi sistem peredaran darah manusia untuk siswa kelas VIII
dikategorikan “Sangat Baik” (rata-rata skor yang diperoleh 3,25) dan layak
untuk diujicoba.

B. Saran
Setelah melakukan penelitian media permainan kartu kuartet dengan materi
sistem materi peredaran darah manusia, apabila ada peneliti yang ingin melanjutkan
penelitian yang sama, maka terdapat beberapa saran yang mendukung proses
penelitian di antaranya:
1.

Pada penjelasan materi di dalam kartu kuartet menggunakan jurnal yang
bertema organ sistem peredaran darah, komponen penyusun darah, frekuensi
denyut jantung, dan gangguan pada sistem peredaran darah manusia.

2.

Pada kartu kuartet menggunakan gambar ilustrasi kartun yang berkaitan
dengan tema organ sistem peredaran darah manusia, komponen penyusun
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darah, frekuensi denyut jantung, dan gangguan pada sistem peredaran darah
manusia.
3. Kartu kuartet dikembangkan sampai langkah kedelapan pada Borg and Gall
untuk mengetahui kelayakan produk di dalam proses pembelajaran di kelas.
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LAMPIRAN
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Lampiran 1
SILABUS

Satuan Pendidikan
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Alokasi waktu
Kompetensi Inti

: SMP
: Ilmu Pengetauhan Alam
: VIII / 1
: 4x pertemuan (2 jam x 40 menit)
:

KI-1 dan KI-2 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong
royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif,
dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan,
keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara,
kawasan regional, dan kawasan internasional.
KI-3: Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan
faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik,
detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian,
serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan
bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI-4: Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif,
kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam
ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di
sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan.
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Kompetensi
Dasar
3.7 Menganalisis
sistem peredaran
darah manusia dan
memahami
gangguan pada
sistem peredaran
darah serta upaya
menjaga kesehatan
sistem peredaran
darah

Indikator pencapaian
kompetensi (IPK)
3.7.1 Mengidentifikasi
fungsi alat sistem
peredaran darah
manusia
3.7.2 Menguraikan
fungsi dari beberapa
komponen penyusun
darah
3.7.3 Mengklasifikasi
beberapa faktor yang
mempengaruhi
frekuensi denyut
jantung
3.7.4 Menentukan
beberapa penyebab dari
gangguan kesehatan
peredaran darah serta
upaya menjaga
kesehatan peredaran
darah

Materi
Pokok

Kegiatan
Pembelajaran

Penilaian

1. Alat peredaran darah
manusia
2. Komponen penyusun
darah dan fungsi
penyusun darah
3. Frekuensi denyut
jantung
4. Gangguan pada sistem
peredarah darah dan
upaya pencegahan dan
penanggulangannya

1. Penjelasan
materi
2.Mengerjakan
lembar kerja
siswa (LKS)
bersama
kelompok

1. Kuis/
Post test
2. Lembar
kerja siswa
(LKS)
3. Hasil
presentasi
4. Ulangan
harian

-Presentasi
hasil diskusi
berdasarkan
dari permainan
kartu kuartet
dan LKS

Alokasi
waktu
8 jp

Sumber
Belajar
Sukoco T;
Wulandari E T;
Abadi R; 2017 ;
Ilmu Pengetauhan
Alam ; Klaten ;
Intan Pariwara
Starr C; Taggart R
; Starr L : 2013;
Biologi Kesatuan
dan Keragaman
Mahluk Hidup;
Jakarta Selatan;
Salemba Teknika
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4.7 Menyajikan
hasil percobaan
pengaruh aktivitas
(jenis, intensitas,
atau durasi) pada
frekuensi denyut
jantung

4.7.1 Menganalisis
hasil praktikum
frekuensi denyut
jantung dengan cara
melakukan kegiatan
duduk dan berlari

30 menit
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Lampiran 2
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN BIOLOGI
Satuan Pendidikan :

SMP

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetauhan Alam

Kelas/ Semester

: VIII/ I (Satu)

Materi Pokok

:Sistem Peredaran Darah Manusia

Alokasi Waktu

: 4x pertemuan (2 jam x 40 menit)

A. Kompetensi Inti
 KI-3: Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual,
konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks
berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan
humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait
penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
 KI-4: Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: efektif, kreatif,
produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu
menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan.
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A. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
No
1

Kompetensi Dasar

Indikator

3.7 Menganalisis sistem peredaran darah 3.7.1 Mengidentifikasi fungsi alat sistem peredaran darah manusia
manusia dan memahami gangguan pada sistem
peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan 3.7.2 Menguraikan fungsi dari beberapa komponen penyusun darah
sistem peredaran darah
3.7.3 Mengklasifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi
frekuensi denyut jantung
3.7.4 Menentukan beberapa penyebab gangguan kesehatan peredaran
darah serta upaya untuk menjaganya

2

4.7 Menyajikan hasil percobaan pengaruh 4.7.1 Menganalisis hasil praktikum frekuensi denyut jantung dengan
aktivitas (jenis, intensitas, atau durasi) pada cara melakukan kegiatan duduk dan berlari
frekuensi denyut jantung
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B. Tujuan Pembelajaran
3.7.1. Setelah mengamati video siswa dapat mengidentifikasi fungsi alat peredaran
darah manusia dengan tepat.
3.7.2 Melalui kegiatan permainan kartu kuartet siswa dapat mengumpulkan informasi
fungsi beberapa komponen penyusun darah dengan benar
3.7.3 Dengan mengamati gambar siswa dapat mengorelasikan beberapa faktor yang
mempengaruhi frekuensi denyut jantung dengan benar
3.7.4 Setelah mengamati gambar siswa dapat menentukan beberapa penyebab
gangguan sistem peredaran darah dan upaya mencegahnya dengan tepat
4.7.1 Dengan melakukan kegiatan praktikum siswa dapat menganalisis frekuensi
denyut jantung pada saat duduk dan berlari secara kreatif
D. Materi Pembelajaran
1. Materi faktual
: Beberapa organ yang berkaitan dengan sistem peredaran
darah seperti jantung dan pembuluh darah,
2. Materi konseptual : Menguraikan fungsi dari komponen penyusun darah dan
fungsinya
3. Materi prosedural : Mekanisme peredarah darah pada manusia dan mekanisme
proses pembekuan darah
4. Materi metakognitif : Menganalisis penyebab gangguan sistem peredaran darah
dan upaya mengatasi gangguan sistem peredaran darah
manusia
E. Metode Pembelajaran
Pendekatan : Kontekstual
Model
: Pembelajaran kooperatif
Metode
: Games kartu kuartet
F. Media Pembelajaran
Media:

4. Gambar

1. Laptop
5. Video
2. LCD
3. Kartu kuartet
C. Sumber Belajar
Sukoco T; Wulandari E T; Abadi R; 2017 ; Ilmu Pengetauhan Alam ; Klaten ; Intan
Pariwara
Starr C; Taggart R ; Starr L : 2013; Biologi Kesatuan dan Keragaman Mahluk Hidup;
Jakarta Selatan; Salemba Teknika
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D. Skenario Pembelajaran
Pertemuan I
No

Kegiatan

1.

Kegiatan
Awal

Langkah-langkah kegiatan

Alokasi
Waktu
5 menit

Pendahuluan
 Guru menyiapkan para siswa/i nya untuk
melakukan kegiatan belajar-mengajar
 Guru mengucapkan salam
memberikan salam kembali

dan

siswa

 Guru mengecek kelengkapan pakaian dan
buku IPA
(Apersepsi)
Memberikan pertanyaan tentang alat sistem
peredaran darah dan disangkut pautkan dengan
kehidupan sehari-hari
“Menurut kalian apa
berdetak selama ini?”

fungsi

jantung

“Apa saja organ yang terlibat dalam proses
peredaran darah manusia?”
(Motivasi)
Guru menayangkan video jantung berdetak terkait
dengan materi organ sistem peredaran darah
(Orientasi)
Guru menyampaikan topik yang akan diajarkan
yaitu alat sistem peredaran darah
2.

Kegiatan
inti

(Mengamati)
Guru menayangkan sebuah gambar jantung, dan
peredaran darah agar siswa dapat memahami
berbagai jenis alat sistem peredarah darah yang ada
di dalam tubuh manusia.
(Menanya)
Siswa diberikan waktu untuk bertanya terkait

70 menit
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No

Kegiatan

Langkah-langkah kegiatan
gambar yang dipaparkan oleh guru
( Pengumpulan Data)
Guru menggunakan metode games guna
menambah pengetauhan dan menggali informasi
terkait materi alat sistem peredaran darah.
Berikut langkah-langkah permainan kartu kuartet:
1.Ambilah kartu sesuai dengan tema pembelajaran!
2.Acaklah kartu tersebut, lalu bagikan empat kartu
ke masing-masing anggota kelompok. Letakanlah
kartu sisa di tengah!
3. Tentukanlah gilirian masing-masing anggota.
4.Jika mendapat giliran pertama dalam satu
kelompok, mintalah salah satu kartu dengan kuartet
yang sama kepada pemilik kartu yang dituju. Jika
sama,pemilik kartu tersebut harus mengatakan
“Saya punya kuartet tersebut” Jika tidak maka
harus mengatakan “Saya tidak punya kuartet
tersebut.” Lalu ambilah kartu kuartet yang berada
di tengah!
5. Sebelum memberikan kartu dengan peminta
kartu dengan anggota kuartet yang diinginkan,
pemilik kartu meminta peminta kartu menjawab
pertanyaan. Jika jawaban tidak sesuai dengan
penjelasan di kartu kuartet, peminta kartu
mengambil kartu sisa yang berada di tengah.
6. Apabila tidak mendapat anggota kuartet yang
diinginkan, ambilah satu kartu kuartet yang
berada di tengah.
7. Pemain akan mendapat 2 poin jika memperoleh
empat kartu sesuai dengan tema yang sama dan
di letakan di hadapan pemain.
8. Durasi permainan mencapai 30 menit atau
sampai salah satu anggota kehabisan kartu atau
sisa kartu di tengah telah habis. Apabila
kelompok tidak mendapat jumlah kartu kuartet
yang sesuai maka kelompok tersebut wajib
menjelaskan materi sesuai dengan kartu kuartet
yang dimiliki kepada teman sekelasnya.

Alokasi
Waktu
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No

Kegiatan

Langkah-langkah kegiatan

Alokasi
Waktu

9. Anggota kelompok yang memperoleh poin
terbanyak pada setiap tema maka akan jadi
pemenang.
(Proses pengolahan data)
Anggota kelompok mencatat hasil informasi
dengan menjawab pertanyaan pada lembar kerja
siswa nomor I yang sudah disediakan oleh guru
(Menarik Kesimpulan)
Siswa memberikan poin-poin yang diperoleh dan
dapat menarik suatu kesimpulan pada kegiatan
yang baru saja diselesaikan.
(Penguatan)
Guru memberikan sebuah gambar alat sistem
peredaran darah seperti jantung dan peredaran
darah yang dipaparkan pada slide show. Lalu guru
mulai bertanya kepada para siswa dengan cara
berhitung, siswa yang mendapat hitungan berangka
genap harus dapat menjawab bagian-bagian
tersebut
3.

Kegiatan
Akhir

5 menit

Penutup
 Guru memberikan penugasan kepada siswa
untuk membaca materi komponen penyusun
peredaran darah
 Guru mengajak siswa untuk melaksanakan
refleksi terkait mata pelajaran yang sudah
diikuti
 Guru mengucapkan salam
memberikan salam kembali

dan

siswa
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Pertemuan II
No

Kegiatan

1.

Kegiatan
Awal

Langkah-langkah kegiatan

Alokasi
Waktu
5 menit

Pendahuluan
 Guru menyiapkan para siswa/i nya untuk
melakukan kegiatan belajar-mengajar
 Guru mengucapkan salam
memberikan salam kembali

dan

siswa

 Guru mengecek kelengkapan pakaian dan
buku IPA
 Guru mengajak siswa mengingat kembali
materi sebelumnya yaitu alat peredaran darah
dengan cara bertanya
“Apakah kalian masih mengingat apa
fungsinya jantung berdetak?”
(Apersepsi)
Memberikan
seputar
pertanyaan
tentang
komponen penyusun sistem peredaran darah dan
dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari
“Apakah ada yang pernah melihat darah
secara langsung?”
“Apakah kalian pernah menyentuh darah
secara langsung?”
“Apakah ada yang mengetahui bagaimana
tekstur dari darah tersebut?”
(Motivasi)
Guru menunjukan sebuah foto atau gambar terkait
materi fungsi komponen penyusun darah seperti
gambar sel darah merah (eritrosit)
(Orientasi)
Guru menyampaikan materi yang akan diajarkan
yaitu komponen penyusun darah
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No

Kegiatan

2.

Kegiatan
inti

Langkah-langkah kegiatan
(Mengamati)
Guru menyajikan sebuah gambar yang terkait
dengan materi komponen peredaran darah agar
siswa dapat memahami berbagai jenis komponen
penyusun darah yang ada di dalam tubuh manusia.
(Menanya)
Siswa diberikan waktu untuk memberikan
pertanyaan terkait gambar yang sudah dipaparkan
(Eksperimen/ Eksplorasi)
Guru memberikan sebuah video yang berkaitan
dengan komponen penyusun darah seperti video
pada aliran komponen darah leukosit melalui
peredaran darah
(Pengumpulan Data)
Bermain kartu kuartet dengan mengikuti panduan
cara bermain sesuai pada pertemuan I
(Mengkomunikasikan)
Anggota kelompok mencatat hasil informasi
dengan menjawab pertanyaan pada lembar kerja
siswa nomor II yang sudah disediakan oleh guru
(Verifikasi)
Anggota kelompok menjelaskan hasil informasi
yang didapat melalui permainan kartu kuartet
didepan teman sekelasnya lalu guru memberikan
pembenaran apabila ada penjelasan dari siswa yang
kurang tepat
(Menarik Kesimpulan)
Siswa memberikan point-point yang diperoleh dan
dapat menarik suatu kesimpulan pada kegiatan
yang baru saja diselesaikan.
(Penguatan)
Guru memberikan sesi tanya jawab dengan para
siswa drengan cara menunjuknya salah satu siswa

Alokasi
Waktu
70 menit
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No

Kegiatan

Langkah-langkah kegiatan

Alokasi
Waktu

secara acak lalu diberi pertanyaan yang sudah
dipaparkan pada slide show
3.

Kegiatan
Akhir

5 menit

Penutup
 Guru memberikan penugasan kepada siswa
untuk membaca materi frekuensi denyut
jantung
 Guru mengajak siswa untuk melaksanakan
refleksi terkait mata pelajaran yang sudah
diikuti
 Guru mengucapkan salam
memberikan salam kembali

dan

siswa

Pertemuan III
No

Kegiatan

1

Kegiatan
awal

Langkah-langkah kegiatan

Alokasi
waktu
5 menit

Pendahuluan
 Guru menyiapkan para siswa/i nya untuk
melakukan kegiatan belajar-mengajar
 Guru mengucapkan salam
memberikan salam kembali

dan

siswa

 Guru mengecek kelengkapan seragam maupun
buku IPA yang dibawa oleh para siswa
 Guru mengajak siswa mengingat kembali
materi komponen penyusun darah dengan cara
memberi pertanyaan
“Apakah kalian masih ingat apa saja
komponen penyusun darah pada manusia?”
(Apersepsi)
Mengaitkan materi alat peredaran darah dengan
frekuensi denyut jantung berdasarkan pengalaman
yang sudah dilalui oleh siswa. Kemudian
memberikan pertanyaan seputar materi yang akan
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No

Kegiatan

Langkah-langkah kegiatan

Alokasi
waktu

disampaikan
“Apa yang pertama kali kalian rasakan ketika
berlari kencang dibandingkan berjalan biasa?”
“Lalu kenapa ketika kita berada di daerah yang
lebih dingin denyut jantung beredetak lebih cepat
dibandingkan di daerah yang bersuhu normal?”
(Motivasi)
Guru menunjukan sebuah gambar terkait materi
frekuensi denyut jantung berupa video orang
berlari
(Orientasi)
Guru menyampaikan materi yang akan diajarkan
yaitu frekuensi denyut jantung manusia
(Mengamati)
2.

Kegiatan
inti

 Guru memberikan sebuah gambar yang terkait
dengan materi frekuensi denyut jantung
manusia seperti lansia, dan orang bermain
lompat tali
(Menanya)
 Siswa diberikan waktu untuk memberikan
pertanyaan terkait gambar yang sudah
dipaparkan
(Pengumpulan Data)
 Bermain kartu kuartet dengan mengikuti
panduan cara bermain pada pertemuan I
 Melakukan kegiatan praktikum untuk
mengetahui perbandingan hasil denyut jantung
pada saat posisi duduk dan berdiri
(Proses pengolahan data)
Anggota kelompok mencatat hasil informasi
dengan menjawab pertanyaan pada lembar kerja
siswa nomor III yang sudah disediakan oleh guru

70 menit
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No

Kegiatan

Langkah-langkah kegiatan

Alokasi
waktu

(Verifikasi)
Salah satu kelompok yang ditunjuk oleh guru akan
menjelaskan
penjelasan yang diberikan
berdasarkan hasil data pada lembar kerja siswa dan
dibahas bersama di kelas dengan guru serta
diberikan pembenaran apabila ada penjelasan yang
kurang tepat

3.

Kegiatan
penutup

(Menarik Kesimpulan)
Siswa memberikan point-point yang diperoleh dan
dapat menarik suatu kesimpulan pada kegiatan
yang baru saja diselesaikan.
5 menit
Penutup
 Guru memberikan tindak lanjut berupa
memberikan post test terkait materi komponen
penyusun darah.
 Guru mengajak para siswa untuk membaca
dirumah materi tentang gangguan pada sistem
peredaran darah
 Guru mengajak siswa untuk melaksanakan
refleksi terkait mata pelajaran yang sudah
diikuti


Guru mengucapkan salam
memberikan salam kembali

dan

siswa

Pertemuan IV
N
o

Kegiatan

1

Kegiatan
awal

Langkah-langkah kegiatan

Alokasi
waktu
5 menit

Pendahuluan
 Guru menyiapkan para siswa/i nya untuk
melakukan kegiatan belajar-mengajar
 Guru mengucapkan salam
memberikan salam kembali

dan

siswa

 Guru mengecek kelengkapan seragam maupun
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N
o

Kegiatan

Langkah-langkah kegiatan

Alokasi
waktu

buku IPA yang dibawa oleh para siswa
 Guru mereview kembali materi skema sistem
peredaran darah manusia
(Apersepsi)
Mengaitkan materi alat peredaran darah dan skema
sistem peredaran darah dengan beberapa gangguan
pada sistem peredaran darah manusia yang akan
disampaikan berdasarkan kehidupan sehari-hari.
Kemudian memberikan pertanyaan seputar materi
yang akan disampaikan
“Apakah ada yang mengetahui kaitan organ
peredaran darah dan skema peredaran darah
dengan gangguan pada sistem peredaran darah
manusia?”
“Apakah ada yang mengetahui apa saja penyebab
terjadinya gangguan sistem peredaran darah
tersebut?”
(Motivasi)
Guru menunjukan sebuah gambar terkait materi
gangguan pada sistem peredaran darah manusia
dengan cara memberikan gambar ciri-ciri orang yang
menderita anemia
(Orientasi)
Guru menyampaikan materi yang akan diajarkan
yaitu gangguan sistem peredaran darah manusia
(Mengamati)
2.

Kegiatan
inti

 Guru memberikan sebuah gambar yang terkait
dengan materi gangguan sistem peredaran darah
manusia seperti orang yang terkena stroke atau
hemofilia
(Menanya)
 Siswa diberikan waktu untuk memberikan
pertanyaan terkait gambar yang sudah

70 menit
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N
o

Kegiatan

Langkah-langkah kegiatan

Alokasi
waktu

dipaparkan
(Pengumpulan Data)
Bermain kartu kuartet dengan mengikuti panduan
cara bermain pada pertemuan I
(Proses pengolahan data)
Anggota kelompok mencatat hasil informasi dengan
menjawab pertanyaan pada lembar kerja siswa
nomor IV yang sudah disediakan oleh guru
(Verifikasi)
1. Salah satu kelompok yang ditunjuk oleh guru akan
menjelaskan penjelasan yang diberikan berdasarkan
hasil data yang ada pada lembar kerja siswa nomor
IV dan dibahas bersama dengan guru dan teman
sekelasnya
2. Guru memberikan pembenaran apabila ada
penjelasan yang kurang tepat
(Menarik Kesimpulan)
Siswa memberikan point-point yang diperoleh dan
dapat menarik suatu kesimpulan pada kegiatan yang
baru saja diselesaikan.
(Memberikan Penguatan)
Guru memberikan sebuah gambar ciri-ciri orang
yang menderita hemofilia pada power point Lalu
guru mulai bertanya kepada para siswa dengan cara
berhitung, siswa yang mendapat hitungan berangka
genap harus dapat menjawab bagian-bagian tersebut
3.

Kegiatan
penutup

Penutup
 Guru memberikan tindak lanjut berupa
mengajak para siswa untuk membaca dirumah
materi yang akan dijadikan bahan ulangan
harian di pertemuan selanjutnya
 Guru mengajak siswa untuk melaksanakan

5 menit
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N
o

Kegiatan

Langkah-langkah kegiatan

Alokasi
waktu

refleksi terkait mata pelajaran yang sudah diikuti


Guru mengucapkan salam
memberikan salam kembali

dan

siswa
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Lampiran 3
Materi Pembelajaran
Sistem Peredaran Darah Manusia
I. Komponen-Komponen Penyusun Sistem Peredaran darah
A. Darah
Darah merupakan medium transportasi yang membawa zat kimia yang
diperlukan oleh tubuh atau dikeluarkan oleh tubuh. Didalam darah terdapat dua
bagian diantaranya plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah merupakan
komponen cair dan sel-sel darah merupakan komponen padat dalam darah.
Volume plasma darah mencapai 55% dari volume total darah, untuk sel-sel
darah mencapai 45%. Sel-sel darah sebagian besar berupa sel darah merah
(eritrosit) sebanyak 99% dan sisanya tersusun oleh sel darah putih(leukosit) dan
keping darah (trombosit).
1). Plasma Darah
Plasma darah berfungsi untuk mengangkut sari makanan ke sel,
mengangkut sisa oksidasi makanan dalam sel ke tempat pembuangan,
mengangkut hormon dan enzim serta menghasilkan zat antibodi. Zat kimia
yang ada di dalam plasma darah sebagai berikut
a. Sari-sari makanan yang dialirkan ke jaringan tubuh misalnya seperti
monosakarida, asam lemak, kolestrol, dan asam amino.
b. Protein yang terlarut dalam darah diantaranya albumin untuk menjaga
keseimbangan tekanan osmotik darah.
c. Zat sisa dari hasil metabolisme tubuh diantaranya urea dan asam urat.
d. Garam-garam (Kalium, natrium, kalsium, magnesium dan bikarbonat)
berfungsi menjaga keseimbangan osmotik dan berperan dalam pembekuan
darah.
2). Sel Darah Merah (Eritrosit)
Memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
a. Berbentuk cakram bikonkaf (bagian tengah lebih tipis dibandingkan
dengan bagian tepi)
b. Tidak mempunyai nukleus (inti sel)
c. Warna kuning kemerah-merahan mengandung hemoglobin
Dalam 1 mm3 darah terdapat kurang lebih 5 juta eritrosit. Pembentukan
eritrosit terjadi di dalam sumsum tulang dan berumur selama 120 hari.
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Hemoglobin dalam eritrosit diurai menjadi hemin, zat besi dan globin. Hemin
dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin yang menjadi zat warna empedu.
3). Sel Darah Putih (Leukosit)
Memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
a. Tidak berwarna
b. Bentuknya tidak tetap
c. Dapat bergerak seperti amoeba
d. Mempunyai inti berbentuk bulat atau cekung
e. Dapat menembus dinding pembuluh darah yang disebut diapedesis
Leukosit berperan sebagai pembentuk zat antibodi dalam tubuh dan
menghancurkan kuman atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh
menggunakan plasma sel. Leukosit dibentuk didalam sumsum tulang, limfa, dan
kelenjar getah bening. Jumlah leukosit pada orang dewasa sekitar 5.000- 10.000
per mm3 darah. Sel darah putih selama 12-23 hari. Berikut 7 macam leukosit
a. Neutrofil
b. Eosinofil

f. Limfosit-B

c. Basofil

g. Limfosit-T

d. Monosit
e. Limfosit-B
4). Keping Darah
Memiliki ciri sebagai berikut :
a. Tidak berinti
b. Tidak berwarna (bening)
c. Bentuknya tidak beraturan
Keping darah (trombosit) berperan penting dalam proses pembekuan
darah. Jumlah trombosit normal pada orang dewasa 200.000- 400.000 per mm3
darah. Umur pada keping darah 5-9 hari. Apabila jumlah trombosit seseorang
lebih dari keadaan normal maka menderita trombositosis, sedangkan seseorang
yang trombositnya kurang dari keadaan normal maka disebut trombositopenia.

B. Jantung dan Pembuluh Darah
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1). Jantung
Jantung berfungsi sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Jantung
memiliki berat sebesar 250- 300 gram. Dinding jantung terdapat 3 lapisan
diantaranya
a. Perikardium
b. Miorkardium
c. Endokardium
Jantung memiliki 4 ruangan yang diantaranya terdapat serambi kanan
(atrium dekster), serambi kiri (atrium sinister), bilik kanan (ventrikel dekster),
dan bilik kiri (ventrikel sinister)
2). Pembuluh Darah
Pembuluh darah berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke
seluruh bagian tubuh manusia. Berdasarkan fungsinya pembuluh darah terdiri
dari 3 jenis yaitu,
a. Arteri (Pembuluh Nadi)
Arteri merupakan pembuluh darah yang membawa darah keluar dari
jantung. Pembuluh arteri memiliki 3 lapisan diantaranya tunika eksterna
atau tunika adventitia, tunika media, dan tunika intima. Tunika eksterna
tersusun dari serat kolagen dan jaringan elastis, tunika media tersusun dari
serat kolagen dan jaringan elastis, dan tunika intima tersusun dari sel
endoletial dan lapisan kolagen. Aorta merupakan bagian dari arteri yang
terbesar berfungsi untuk membawa darah dari bilik kiri menuju ke seluruh
tubuh. Pembuluh yang membawa darah kaya akan CO2 dari bilik kanan
menuju paru-paru disebut arteri pulmonalis. Arteri bercabang lebih kecil
yang disebut arteriola. Arteriola membentuk cabang yang lebih kecil dan
berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh, cabang ini disebut pembuluh
kapiler.
b. Vena (Pembuluh Balik)
Vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah ke jantung.
Vena bercabang-cabang membentuk venula dan venula lebih kecil dari
kapiler. Terdapat dua jenis vena yang besar yaitu vena cava inferior dan
vena cava superior. Vena cava inferior mengalirkan dari tubuh bagian
bawah menuju jantung, sedangkan vena cava superior mengalirkan darah
dari bagian atas menuju jantung. Vena membawa darah yang kaya akan
CO2 kecuali vena pulmonalis yang membawa darah kaya akan O2.
c. Pembuluh Darah Kapiler
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Kapiler merupakan pembuluh darah yang berukuran kecil dan
perpanjangan arteri dan vena. Dinding sel pembuluh ini hanya tersusun atas
selapis sel dan bersifat permeabel, sehingga dinding pembuluh darah
kapiler tersusun atas selapis sel dan kurang elastis. Letak pembuluh darah
kapiler tersembunyi dari permukaan tubuh.
C. Frekuensi Denyut Jantung
Ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi denyut jantung
diantaranya,
a. Jenis kegiatan
b. Jenis kelamin
c. Usia
d. Suhu tubuh
e. Keadaan kesehatan
II. Gangguan dan Kelainan Pada Sistem Peredaran Darah Serta Upaya
Pencegahan dan Penanggulangannya
A. Anemia
Merupakan kondisi jumlah sel darah manusia yang ada didalam tubuh atau
hemoglobin (protein pembawa oksigen) berada di bawah normal. Anemia
dapat disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya
1. Kehilangan banyak darah saat pendarahan hebat, maupun luka bakar
2. Gangguan pembentukan darah karena kekurangan vitamin dan zat makan
tertentu
3. Adanya gangguan pada sumsum tulang belakang sehingga pembentukan
sel darah merah (eritrosit) terhambat
Anemia dapat dicegah dengan beberapa cara yaitu mengonsumsi
makanan yang mengandung zat besi, dan jika perlu mengonsumsi suplemen
penambah zat besi.
B. Leukimia
Kondisi produksi sel darah putih melebihi batas normal. Leukimia dapat
terjadi disebabkan karena jaringan penghasil sel darah tumbuh secara abnormal.
Leukimia dapat terjadi disebabkan oleh infeksi virus, terkena zat kimia dan faktor
keturunan gen.
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C. Jantung Koroner
Jantung koroner terjadi karena adanya penyempitan pembuluh darah arteri
koronia yang memasok darah ke jantung sehingga menyebabkan penumpukan
kolestrol.
D. Stroke
Stroke merupakan kondisi karena adanya pasokan darah menuju ke otak
terputus. Hal ini disebabkan adanya penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah
sehingga terjadi kematian sel pada otak. Pencegahan stroke dilakukan dengan cara
mengonsumsi makanan yang sehat dan olahraga secara teratur.
E. Hipertensi dan Hipotensi
Hipertensi diakibatkan oleh tekanan darah tinggi didalam arteri. Hipertensi
terjadi apabila tekanan sistolik berada diambang 140-200mmHg sedangkan
tekanan diastolik 90-110mmHg. Gejala hipertensi sakit kepala, napas pendek dan
penglihatan kabur. Hipotensi merupakan kondisi tekanan darah rendah. Hipotensi
terjadi apabila tekanan darah kurang dari 120/80mmHg.

F. Hemofilia
Hemofilia merupakan penyakit darah sukar membeku, dan penyakit
keturunan. Durasi pembekuan darah bisa mencapai 50 menit – 2 jam. Penderita
hemofilia kebanyakan adalah pria. Gejala yang dialami oleh penderita hemofilia
yaitu kulit memar.
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Lampiran 4
LEMBAR KERJA SISWA I
Alat Peredaran Darah

Kelompok

:

Nama Anggota kelompok/ No. Absen

:

A. Tujuan
Siswa dapat menjelaskan bagian dari organ peredaran darah pada manusia
B. Alat dan Bahan
1. Kartu kuartet dengan tema alat peredaran darah manusia
C. Cara Kerja
1. Bermainlah kartu kuartet dengan tema alat peredaran darah sebelum
menjawab pertanyaan di bawah ini
2. Dari konsep yang kalian temui dalam permainan kartu kuartet jawablah
semua pertanyaan yang ada dibawah ini dengan tepat dan cermat
D. Pertanyaan Diskusi
1. Sebut dan jelaskan fungsi beberapa bagian jantung pada gambar di bawah
ini !

A

C
D

B

Nama Bagian Jantung
A.
B.

Fungsi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
108

C.
D.

2. Sebut dan jelaskan fungsi dari 3 jenis pembuluh yang ada di dalam tubuh
manusia !
No

Jenis pembuluh
darah

Ciri-Ciri

Fungsi

3. Pada saat proses pertukaran oksigen dengan karbondioksida di pembuluh
kapiler, darah berubah menjadi berwarna merah gelap karena adanya kandungan
karbondioksida di dalam darah. Lalu memasuki serambi kanan dan bilik kanan
untuk dipompa dan dialirkan ke paru-paru, maka pembuluh apa yang dapat dilalui
oleh darah yang mengandung karbondioksida?
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Lampiran 5
LEMBAR KERJA SISWA II
Komponen Penyusun Darah dan Fungsi Penyusun Darah

Kelompok

:

Nama Anggota kelompok/ No. Absen

:

A. Tujuan
Siswa dapat menjelaskan bagian dan fungsi dari komponen penyusun darah
pada manusia
B. Alat dan Bahan
1. Kartu kuartet dengan tema alat peredaran darah manusia
C. Cara Kerja
1. Bermainlah kartu kuartet dengan tema alat peredaran darah sebelum menjawab
pertanyaan di bawah ini
2. Dari konsep yang kalian temui dalam permainan kartu kuartet jawablah semua
pertanyaan yang ada di bawah ini dengan tepat dan cermat
D. Pertanyaan Diskusi
1.Pada waktu Ibu memotong wortel dengan pisau, tangan Ibu teriris dan mengeluarkan
darah. Dari kejadian tersebut darah yang keluar lama-kelamaan akan berhenti
jelaskan bagaimana skema proses pembekuan darah!
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
2. Sebutkan 2 macam sel darah putih yang ada pada gambar tersebut beserta
fungsinya!

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
3. Mila merupakan seorang pelajar aktif yang suka berorganisasi di sekolahnya. Suatu
ketika ia pulang dari sekolah sampai sore hari dan saat itu juga hujan deras turun. Mila
lupa membawa payung sehingga ia terpaksa berlari dari sekolah kerumah karena jarak
rumah Mila dengan sekolahnya cukup dekat, akibatnya tubuh Mila basah kuyup.
Keesokan harinya ia jatuh sakit dan hanya bisa berbaring untuk istirahat.Sebutkan
komponen sel darah apa yang bertugas untuk mempertahan daya tahan tubuh serta 3
tempat pembuatan komponen tersebut dan jelaskan peranan fagositosis!
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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Lampiran 6

LEMBAR KERJA SISWA III
Frekuensi Denyut Jantung
Kelompok

:

Nama Anggota kelompok/ No. Absen

:

A. Tujuan
Siswa dapat menjelaskan beberapa faktor dari frekuensi denyut jantung pada
manusia
B. Alat dan Bahan
1. Kartu kuartet dengan tema frekuensi denyut jantung pada manusia
C. Cara Kerja
1. Bermainlah kartu kuartet dengan tema alat peredaran darah sebelum menjawab
pertanyaan di bawah ini
2. Dari konsep yang kalian temui dalam permainan kartu kuartet jawablah semua
pertanyaan yang ada di bawah ini dengan tepat dan cermat
D. Pertanyaan Diskusi
1. Sebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi pada denyut jantung !
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
2. Jelaskan mengapa suhu tubuh seseorang yang berada di wilayah dataran tinggi
lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang yang berada di wilayah dataran
rendah!
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
3. Jelaskan mengapa pada seseorang yang sudah berusia tua kecepatan pada denyut
nadinya melemah? Apakah ada keterkaitan dengan jenis kegiatan?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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Lampiran 7

LEMBAR KERJA SISWA IV
Gangguan Pada Sistem Peredaran Darah Manusia

Kelompok

:

Nama Anggota kelompok/ No. Absen

:

A. Tujuan
Siswa dapat menjelaskan beberapa jenis penyakit melalui ciri-ciri penyakit pada
sistem peredaran darah tersebut serta upaya menjaga kesehatan pada sistem peredaran
darah manusia
B. Alat dan Bahan
1. Kartu kuartet dengan tema gangguan pada sistem peredaran darah manusia
C. Cara Kerja
1. Bermainlah kartu kuartet dengan tema alat peredaran darah sebelum menjawab
pertanyaan di bawah ini
2. Dari konsep yang kalian temui dalam permainan kartu kuartet jawablah semua
pertanyaan yang ada di bawah ini dengan tepat dan cermat
D. Pertanyaan Diskusi
1. Berdasarkan hasil pemeriksaan eritrosit pada Bu Lia sebanyak 2.500.000 per mm3
darah, sedangkan leukosit sebanyak 5500 per mm3 darah dan trombositnya sekitar
250.000 per mm3 darah. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan tersebut bahwa Bu
Lia terkena penyakit apa? Jelaskan!
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
2. Andi memiliki penyakit hemofilia dan baru diketahui ketika ia dibawa kerumah
sakit. Setelah diperiksa ternyata pada riwayat keluarga Andi ada seseorang yang
menderita hemofilia dan menurun ke Andi. Sebutkan gejala apa saja yang dialami
oleh penderita hemofilia!
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.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
3. Ani ingin melakukan donor darah didekat rumahnya. Sebelum melakukan donor
darah Ani diperiksa terlebih dahulu kondisi tubuhnya pada saat itu. Ketika diperiksa
ternyata tekanan darah Ani hanya 110/60 mmHG berdasarkan pemeriksaan tersebut
Ani dinyatakan belum boleh melakukan donor darah. Jelaskan mengapa hal tersebut
bisa terjadi dan upayanya !
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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Lampiran 8
KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA I
Alat Peredaran Darah

1.

Nama Bagian Jantung

Fungsi

A. Serambi kanan

menerima darah yang kaya akan CO2
dari seluruh tubuh dan memompa ke
bilik kanan

B. Bilik kanan

memompa darah yang kaya akan CO2
dari serambi kanan ke paru-paru melalui
arteri pulmonalis

C. Serambi kiri

menerima darah yang kaya akan O2 dari
paru-paru yang dialirkan oleh vena
pulmonalis kemudian memompa ke bilik
kiri

D. Bilik kiri

memompa darah yang kaya akan O2
menuju ke seluruh tubuh melalui paruparu

2.
No

Jenis pembuluh
darah

1.

Arteri

Ciri-Ciri

Fungsi

memiliki dinding pembuluh Membawa darah yang
yang tebal dan elastis, membawa darah keluar
tersembunyi
dari dari jantung
permukaan tubuh, memiliki
satu katup yang terletak
pada pangkal aorta, jika
terjadi
luka
darah
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No

Jenis pembuluh
darah

Ciri-Ciri

Fungsi

memancar, tekanan darah
kuat dan denyut pembuluh
terasa
2.

Vena

letaknya dekat dengan Membawa
permukaan
tubuh, jantung.
dindingnya tipis dari arteri
dan kurang elastis, memiliki
katup yang banyak di
sepanjang pembuluh, jika
terjadi luka darah menetes,
denyut pembuluh lemah dan
tekanan darahnya lemah

3.

Kapiler

letaknya tersembunyi dalam
tubuh, dindingnya tersusun
atas selaps sel dan kurang
elastis, tidak terdapat katup,
tekanan darah lemah, jika
terjadi luka darah menetes
dan denyut pembuluh lemah

darah

ke

Tempat
pertukaran
oksigen, karbondioksida,
zat-zat makanan dan hasil
ekskresi.

3. Dua pembuluh yang dilalui oleh darah yang mengandung CO2 memasuki serambi
kanan yaitu pembuluh vena cava dialirkan menuju ke bilik kanan untuk dipompa ke
paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis.
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Lampiran 9
KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA II
Komponen Penyusun Darah dan Fungsi Penyusun Darah

1. Pagi hari menjadi suatu kewajiban Ibu untuk membuat sarapan bagi anak-anaknya.
Beliau membuat sup ayam dengan berbagai variasinya, namun ketika sedang
memotong wortel dengan pisau tangan Ibu teriris dan mengeluarkan darah.Akibat
dari kejadian tersebut trombosit yang ada didalam Ibu pecah. Jelaskan bagaimana
proses pembekuan darah yang ada di dalam tubuh Ibu !
Jawaban :
Trombosit pecah saat terjadi luka
(tromboplastin)

Mengubah

protrombin

mengeluarkan trombokinase
Vit K, Ca 2+

trombin

Mengubah fibrinogen menjadi fibrin
2 . Sebutkan 2 macam sel darah putih yang ada pada gambar tersebut beserta
fungsinya!
Jawaban :

A. Neutrofil : pertahanan tubuh dari serangan mikoorganisme patogen khususnya
bakteri
B. Monosit: Penjagaan kekebalan tubuh dari protozoa, virus dan memakan sel tubuh
yang sudah tua
3. Mila merupakan seorang pelajar aktif yang suka berorganisasi di sekolahnya. Suatu
ketika ia pulang dari sekolah sampai sore hari dan saat itu juga hujan deras turun. Mila
lupa membawa payung sehingga ia terpaksa berlari dari sekolah kerumah karena jarak
rumah Mila dengan sekolahnya cukup dekat, akibatnya tubuh Mila basah kuyup.
Keesokan harinya ia jatuh sakit dan hanya bisa berbaring untuk istirahat.Sebutkan
komponen sel darah apa yang bertugas untuk mempertahan daya tahan tubuh dan
jelaskan proses penggunaan fagositosis serta tempat pembuatan komponen tersebut!
Jawaban :
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Sel darah putih (leukosit) menjadi peran penting dalam proses pertahanan tubuh karena
dengan menghasilkan zat antibodi dapat menghancurkan kuman atau benda asing
dengan plasma sel (fagositosis). Leukosit dibentuk di dalam sumsum tulang belakang,
limfa dan kelenjar getah bening.
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Lampiran 10

KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA III
Frekuensi Denyut Jantung

1. Sebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi pada denyut jantung !
Jawaban :
Jenis kegiatan, jenis kelamin, usia, suhu tubuh dan keadaan kesehatan.
2. Jelaskan mengapa suhu tubuh seseorang yang berada di wilayah dataran tinggi lebih
tinggi dibandingkan dengan seseorang yang berada di wilayah dataran rendah!
Jawaban:
Peningkatan suhu tubuh pada seseorang membuktikan adanya peningkatan proses
kerja pada metabolisme tubuh, sehingga diperlukan oksigen dan pengeluaran
karbondioksida sehingga jantung memompa darah lebih cepat
3. Jelaskan mengapa pada seseorang yang sudah berusia tua kecepatan pada denyut
nadinya melemah? Apakah ada keterkaitan dengan jenis kegiatan?
Jawaban :
Kecepatan denyut jantung nadi seseorang yang sudah tua melemah karena adanya
pertambahan usia sehingga mengakibatkan kebutuhan energi semakin berkurang.
Jenis aktivitas yang dilakukan tidak boleh semakin berat karena dapat memicu
kebutuhan energi yang semakin besar dan kecepatan pada jantung juga semakin
cepat untuk memenuhi jenis aktivitas tersebut.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
119

Lampiran 11

KUNCI JAWABAN LEMBAR KERJA SISWA IV
Gangguan Pada Sistem Peredaran Darah Manusia

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan eritrosit pada Bu Lia sebanyak 2.500.000 per mm3
darah, sedangkan leukosit sebanyak 5500 per mm3 darah dan trombositnya sekitar
250.000 per mm3 darah. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan tersebut bahwa Bu Lia
terkena penyakit apa? Jelaskan!
Jawaban :
Bu Lia mengalami kekurangan sel darah merah atau anemia. Kondisi tersebut
dikarenakan protein pembawa oksigen dalam sel darah merah berada dibawah
normal. Kondisi normal jumlah eritrosit kurang lebih sebanyak 5.000.000 per mm3.
2. Andi memiliki penyakit hemofilia dan baru diketahui ketika ia dibawa kerumah
sakit. Setelah diperiksa ternyata pada riwayat keluarga Andi ada seseorang yang
menderita hemofilia dan menurun ke Andi. Sebutkan gejala apa saja yang dialami
oleh penderita hemofilia!
Jawaban :
Gejala yang dialami oleh penderita hemofilia adalah kulit memar, darah sukar
membeku dalam waktu 50 menit sampai 2 jam, nyeri sendi dan mati rasa
3. Ani ingin melakukan donor darah didekat rumahnya. Sebelum melakukan donor
darah Ani diperiksa terlebih dahulu kondisi tubuhnya pada saat itu. Ketika diperiksa
ternyata tekanan darah Ani hanya 110/60 mmHg berdasarkan pemeriksaan tersebut
Ani dinyatakan belum boleh melakukan donor darah. Jelaskan mengapa hal tersebut
bisa terjadi dan bagaimana upaya untuk menaikan tekanan darah !
Jawaban :
Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan Ani kelelahan atau kurang makan-makanan yang
mengandung zat besi sehingga mengakibatkan tekanan pada diastoliknya rendah
dibandingkan tekanan normal 70-100 mmHg. Upayanya adalah Ani harus istirahat
terlebih dahulu atau memakan makanan yang mengandung protein seperti daging.
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Lampiran 12

RUBRIK PENILAIAN LEMBAR KERJA SISWA I
Alat Peredaran Darah
No
1.

Jawaban

Indikator

Skor

A. Serambi kanan berfungsi menerima darah yang Menyebutkan 1 1
kaya akan CO2 dari seluruh tubuh dan memompa ke bagian benar
bilik kanan
Menjelaskan 1 2
B. Bilik kanan berfungsi memompa darah yang bagian benar
kaya akan CO2 dari serambi kanan ke paru-paru
Total
12
melalui arteri pulmonalis
C. Serambi kiri berfungsi menerima darah yang
kaya akan O2 dari paru-paru yang dialirkan oleh
vena pulmonalis kemudian memompa ke bilik kiri
D. Bilik kiri berfungsi memompa darah yang kaya
akan O2 menuju ke seluruh tubuh melalui paru-paru

2.

No

Jenis
pembuluh
darah

1.

Arteri

Ciri-Ciri

Fungsi

Menyebutkan 1 1
jenis pembuluh
dengan benar

memiliki
dinding
pembuluh
yang tebal
dan elastis,
tersembunyi
dari
permukaan
tubuh,

Membawa
darah kaya akan
oksigen
ke
seluruh tubuh.

Menjelaskan 1 4
ciri-ciri
dan
fungsi benar
Total

15
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No

Jawaban

Indikator

memiliki
satu katup
yang
terletak
pada
pangkal
aorta, jika
terjadi luka
darah
memancar,
tekanan
darah kuat
dan denyut
pembuluh
terasa
2.

Vena

letaknya
dekat
dengan
permukaan
tubuh,
dindingnya
tipis
dari
arteri dan
kurang
elastis,
memiliki
katup yang
banyak di
sepanjang
pembuluh,
jika terjadi
luka darah
menetes,
denyut
pembuluh
lemah dan
tekanan
darahnya
lemah

Membawa
darah kaya akan
karbondioksida
ke jantung.

3.

Kapiler

letaknya
tersembunyi
dalam
tubuh,
dindingnya
tersusun
atas selaps

Tempat
pertukaran
oksigen,
karbondioksida,
zat-zat
makanan dan
hasil ekskresi.

Skor
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No

Jawaban

Indikator

sel
dan
kurang
elastis, tidak
terdapat
katup,
tekanan
darah
lemah, jika
terjadi luka
darah
menetes dan
denyut
pembuluh
lemah
3.

Dua pembuluh yang dilalui oleh darah yang Menyebutkan 1 1
mengandung CO2 memasuki serambi kanan bagian benar
yaitu pembuluh vena cava dialirkan menuju ke
2
bilik kanan untuk dipompa ke paru-paru melalui Total
pembuluh arteri pulmonalis

Nilai siswa = Jumlah skor yang diperoleh X 100
Skor maksimal

Skor
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RUBRIK PENILAIAN LEMBAR KERJA SISWA II
Komponen Penyusun Darah dan Fungsi Penyusun Darah
No

Jawaban

1. Trombosit pecah saat terjadi luka
mengeluarkan trombokinase
(tromboplastin)

Mengubah

protrombin Vit K, Ca 2+

Indikator

Menjelaskan
1 1
bagian dengan benar
dan urut
Total

trombin

Skor

8

Mengubah fibrinogen menjadi fibrin
2.

Menyebutkan
1 1
bagian yang benar
Menjelaskan
1 2
fungsi dengan benar
Total

6

A. Neutrofil : pertahanan tubuh dari serangan
mikoorganisme patogen khususnya bakteri
B. Monosit: Penjagaan kekebalan tubuh dari protozoa,
virus dan memakan sel tubuh yang sudah tua
3.

Sel darah putih (leukosit) menjadi peran penting dalam
proses pertahanan tubuh karena dengan menghasilkan
zat antibodi dapat menghancurkan kuman atau
benda asing dengan plasma sel (fagositosis). Leukosit
dibentuk didalam sumsum tulang belakang, limfa
dan kelenjar getah bening.

Menjelaskan 1 peran 2
dengan benar
Menyebutkan
1 1
tempat pembentukan
dengan benar
Total

Nilai siswa = Jumlah skor yang diperoleh X 100
Skor maksimal

5
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RUBRIK PENILAIAN LEMBAR KERJA SISWA III
Frekuensi Denyut Jantung
No
1.

Jawaban

Indikator

Jenis kegiatan, jenis kelamin, usia, suhu tubuh Menyebutkan
dan keadaan kesehatan.
yang benar
Total

1

Skor
bagian 1

5

2.

Peningkatan suhu tubuh pada seseorang Menjelaskan 1 bagian yang 2
membuktikan adanya peningkatan proses kerja benar
pada metabolisme tubuh, sehingga diperlukan
4
oksigen dan pengeluaran karbondioksida Total
sehingga jantung memompa darah lebih cepat

3.

Kecepatan denyut jantung nadi seseorang yang Meyebutkan 1 bagian yang 2
sudah
tua
melemah
karena
adanya benar
pertambahan usia sehingga mengakibatkan
kebutuhan energi semakin berkurang. Jenis Total
4
aktivitas yang dilakukan tidak boleh semakin
berat karena dapat memicu kebutuhan energi
yang semakin besar dan kecepatan pada jantung
juga semakin cepat untuk memenuhi jenis
aktivitas tersebut.

Nilai siswa = Jumlah skor yang diperoleh X 100
Skor maksimal

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
125

RUBRIK PENILAIAN LEMBAR KERJA SISWA IV
Gangguan Pada Sistem Peredaran Darah

No
1.

2.

3.

Jawaban

Indikator

Bu Lia mengalami kekurangan sel darah Menjelaskan
merah atau anemia. Kondisi tersebut yang benar
dikarenakan protein pembawa oksigen dalam
sel darah merah berada dibawah normal. Total
Kondisi normal jumlah eritrosit kurang lebih
sebanyak 5.000.000 per mm3.

1

Skor
bagian 2
6

Gejala yang dialami oleh penderita hemofilia Menyebutkan 1 bagian
adalah kulit memar, darah sukar membeku dalam
waktu 50 menit sampai 2 jam, nyeri sendi dan Total
mati rasa

1

Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan Ani Menjelaskan 1 bagian
kelelahan atau kurang makan-makanan yang
mengandung zat besi sehingga mengakibatkan Total
tekanan pada diastoliknya rendah dibandingkan
tekanan normal 70-100 mmHg. Upayanya adalah
Ani harus istirahat terlebih dahulu atau
memakan makanan yang mengandung protein
seperti daging

2

Nilai siswa = Jumlah skor yang diperoleh X 100
Skor maksimal

4

8
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Lampiran 13
KISI-KISI SOAL EVALUASI
Jenjang Pendidikan : SMP
Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas / Semester

: VIII / 1

Jumlah soal

: 15

Alokasi Waktu

: 40 menit

Tabel 1. Kisi-Kisi Soal
Kompetensi
Dasar
3.7 Menganalisis
sistem peredaran
darah manusia dan
memahami
gangguan
pada
sistem peredaran
darah serta upaya
menjaga kesehatan
sistem peredaran
darah

Materi Pokok

Indikator

Ranah Kognitif
C1

1. Alat peredaran 3.7.1 Mengidentifikasi
darah
fungsi
alat
sistem
peredaran darah manusia
2.
Komponen
penyusun
darah 3.7.2
Menguraikan
dan
fungsi fungsi dari beberapa
penyusun darah
komponen darah
3.
Frekuensi 3.7.3
Mengklasifikasi
denyut jantung
beberapa faktor yang
mempengaruhi frekuensi

C2

C3

C4

1,2,11

3,6,8

15

14

5

4

C5

C6
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Kompetensi
Dasar

Materi Pokok

Indikator

Ranah Kognitif
C1

4. Gangguan pada denyut jantung
sistem peredaran
darah
3.7.4 Menentukan
9
beberapa penyebab
gangguan kesehatan
peredaran darah serta
upaya untuk menjaganya

C2

C3

7,10

C4

12,13

C5

C6
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Lampiran 14

SOAL EVALUASI
Sistem Peredaran Darah Manusia
Satuan Pendidikan

: SMP

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetauhan Alam

Kelas/ Semester

: VIII/ I (Satu)

Waktu

:40 menit

Jenis soal

: Pilihan ganda dan essay

Petunjuk Mengerjakan Soal
1) Tulis nama dan nomor absen pada kertas yang sudah disediakan!
2) Bacalah soal dengan teliti sebelum mengerjakan soal tersebut!
3) Pilihlah salah satu jawaban yang tepat pada soal pilihan ganda dan jawab
dengan benar dan tepat pada soal essay
I. Pilihan Ganda
Untuk soal nomer 1 dan 2 perhatikan gambar di bawah ini !

2
3

1. Bagian dari jantung di atas yang menerima darah mengandung oksigen dari paruparu melalui vena pulmonalis adalah....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
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2. Bagian dari jantung pada gambar di atas yang memompa darah mengandung
oksigen ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri adalah.......
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

3.
Fungsi dari sel darah gambar adalah….
A. Mengangkut sari makanan ke sel dan menghasilkan zat antibodi
B. Menggantikan kandungan lisosomal dan mencerna partikel asing berukuran
besar
C. Membantu tubuh untuk menyembuhkan jaringan yang rusak dan mengobati
infeksi
D. Mengeluarkan antikoagulan dan antibodi yang mencegah terjadinya
penggumpalan darah
4. Ani dan Dita sedang berlari mengelilingi lapangan. Setelah berlari tekanan darah
Ani dan Dita melebihi dari tekanan darah normal 120/80. Dari kejadian tersebut
faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung Ani dan Dita adalah.....
A. Usia
B. Suhu tubuh
C. Jenis kelamin
D. Jenis kegiatan
5. Perhatikan faktor-faktor di bawah ini!
1) Pengaruh kafein 2). Jenis kelamin 3). Usia 4). Golongan darah 5). Ukuran jantung
6). Tinggi badan
Berdasarkan faktor-faktor di atas yang termasuk faktor yang mempengaruhi
frekuensi denyut jantung adalah.....
A.1,2, dan 3
B. 4,5, dan 6
C. 1,2, dan 5
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D. 3,4, dan 6
6. Fungsi dari komponen sel darah X yang terdapat di gambar adalah……

A. Menjaga keseimbangan osmotik
B. Mengangkut sel-sel darah yang ada di tubuh
C. Membawa darah yang memiliki kadar karbondioksida yang tinggi
D. Mempertahankan tubuh dari serangan penyakit
7. Berdasarkan pemeriksaan jumlah eritrosit Andi 5.000.000 per mm3 darah,
trombosit 90.000 per mm3 darah, dan leukosit 5.500 per mm3 darah. Maka
berdasarkan hasil pemeriksaan Andi termasuk menderita.....
A. Anemia
B. Leukimia
C. Trombositopenia
D. Talasemia

8.
X

Fungsi sel darah yang terdapat di gambar adalah……..
A. Mengeluarkan antikoagulan dan antibodi yang mencegah terjadinya
penggumpalan darah
B. Menjaga keseimbangan osmotik dan berperan dalam proses pembekuan darah.
C. Membantu tubuh untuk menyembuhkan jaringan yang rusak dan mengobati
infeksi
D. Menggantikan kandungan lisosomal dan mencerna partikel asing berukuran
besar
9. Kelainan darah bawaan yang ditandai dengan kurangnya hemoglobin dan jumlah
sel darah merah dalam tubuh kurang dari normal adalah......
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A.
B.
C.
D.

Hemofilia
Stroke
Leukimia
Thalasemia

10. Dibawah ini yang merupakan penyebab dari penyakit hemofilia adalah.....
A. Adanya masalah gen atau mutasi genetik yang menyebabkan kekurangan faktor
pembekuan VII (prokonvertin) dan IX (protromboplastin beta)
B. Adanya mutasi DNA somatik yang disebabkan terjadinya aktivasi onkogen dan
deaktivasi gen tumor supresor
C. Penyumbatan, atau penyempitan pada pembuluh darah yang menuju ke otak
D. Adanya perubahan hormon sehingga meinimbulkan penumpukan pada
pembuluh darah

II. Essay
11.Di dalam tubuh manusia terdapat 3 jenis pembuluh darah. Sebut dan jelaskan
bagaimana ciri-ciri pada 3 jenis pembuluh darah tersebut!
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
12. Linda ingin melakukan donor darah di dekat rumahnya. Sebelum melakukan
donor darah Linda diperiksa terlebih dahulu kondisi tubuhnya. Ketika diperiksa
ternyata tekanan darah Linda 90/60 mmHg. Berdasarkan pemeriksaan tersebut Linda
dinyatakan belum boleh melakukan donor darah. Jelaskan mengapa hal tersebut bisa
terjadi dan bagaimana upaya Linda agar dia bisa memenuhi syarat untuk donor
darah!
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
13. Apa yang akan terjadi dengan pembuluh darah yang berada di otak ketika
mengalami aneurisma?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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14. Pada saat Andi memotong bawang tiba-tiba jarinya mengalami luka. Beberapa
menit kemudian luka Andi mengering setelah diberi obat. Karena kejadian
tersebut, Andi membaca di artikel bahwa pada saat proses pembekuan darah
protombin membutuhkan vitamin K dan ion Ca2+ . Bagaimana proses vitamin K
dan ion Ca2+ dapat menutup luka Andi?
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
15. Perhatikan gambar di samping!
Jelaskan proses pada pembekuan
darah dan fungsi dari protombin serta
fibrin!

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
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Lampiran 15
KUNCI JAWABAN SOAL EVALUASI
I. Pilihan Ganda
1. B

6. B

2. C

7. C

3. C
4. D

8. A
9. D

5. A
10. A
II. Essay
11. A. Pembuluh arteri : memiliki dinding pembuluh yang tebal dan elastis,
tersembunyi dari permukaan tubuh, memiliki satu katup yang terletak pada pangkal
aorta, jika terjadi luka darah memancar, tekanan darah kuat dan denyut pembuluh
terasa
B. Pembuluh vena : letaknya dekat dengan permukaan tubuh, dindingnya tipis dari
arteri dan kurang elastis, memiliki katup yang banyak di sepanjang pembuluh, jika
terjadi luka darah menetes, denyut pembuluh lemah dan tekanan darahnya lemah
C. Pembuluh kapiler : letaknya tersembunyi dalam tubuh, dindingnya tersusun atas
selaps sel dan kurang elastis, tidak terdapat katup, tekanan darah lemah, jika terjadi
luka darah menetes dan denyut pembuluh lemah
12. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan Linda kelelahan atau kurang makan-makanan
yang mengandung glukosa atau protein sehingga mengakibatkan tekanan pada
diastoliknya rendah. Selain itu tekanan darah Linda tidak pada tekanan normal yaitu
70-100 mmHg dengan tekanan normal sistole 110-160 mmHg. Upaya Linda untuk
menaikan kembali tekanan darahnya yaitu istirahat terlebih dahulu , meminum dua
gelas air putih, dan memakan makanan yang mengandung glukosa atau protein .
13. Jika pembuluh darah di otak mengalami aneurisma maka ada pelebaran pada
dinding pembuluh darah. Apabila pembuluh darah semakin lebar maka akan pecah
dan menimbulkan stroke
14. Proses vitamin K dan ion Ca2+ dapat menutup luka Andi adalah vitamin K
membantu melarutkan protombin yang dihasilkan oleh organ hati dan pembentukan
protombin dari trombokinase. Ion Ca2+ berfungsi untuk mengaktifkan protombin
menjadi aktivator. Lalu setelah protombin tercampur dengan ion Ca2+ berubah
menjadi trombin sehingga luka Andi dapat mengering.
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15. Trombosit pecah dan mengeluarkan trombokinase. Vitamin K membantu
trombokinase untuk dirubah menjadi protrombin. Protombin yang sudah tercampur
dengan ion Ca2+ akan berubah menjadi thrombin. Trombin akan merangsang
fibrinogen menjadi fibrin. Benang-benang fibrin akan membuat luka tertutup.
Fungsi dari protombin adalah membantu proses pengikatan yang dilakukan oleh
trombosit agar mempercepat pembentukan thrombin
Fungsi dari fibrin adalah menangkap sel darah merah, plasma darah, dan trombosit
untuk membantu proses pembuatan jaringan agar darah yang keluar akibat luka
bisa dikurangi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
135

Lampiran 16
RUBRIK PENILAIAN SOAL EVALUASI

I. Pilihan Ganda
1. Bila menjawab benar mendapat poin 1
2. Bila menjawab salah mendapat poin 0
II. Essay
No

Jawaban

11.

A. Pembuluh arteri : memiliki dinding
pembuluh yang tebal dan elastis,
tersembunyi dari permukaan tubuh,
memiliki satu katup yang terletak pada
pangkal aorta, jika terjadi luka darah
memancar, tekanan darah kuat dan denyut
pembuluh terasa

Indikator

Skor

Menyebutkan
1 1
bagian dengan benar
Menjelaskan 1 ciri- 5
ciri dengan benar
Total

15

B. Pembuluh vena : letaknya dekat dengan
permukaan tubuh, dindingnya tipis dari
arteri dan kurang elastis, memiliki katup
yang banyak di sepanjang pembuluh, jika
terjadi luka darah menetes, denyut
pembuluh lemah dan tekanan darahnya
lemah
C. Pembuluh kapiler : letaknya tersembunyi
dalam tubuh, dindingnya tersusun atas
selaps sel dan kurang elastis, tidak terdapat
katup, tekanan darah lemah, jika terjadi
luka darah menetes dan denyut pembuluh
lemah
12. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan Linda Menyebutkan
1 2
bagian
dengan
benar
kelelahan atau kurang makan-makanan yang
mengandung glukosa atau protein sehingga
mengakibatkan tekanan pada diastoliknya
rendah. Selain itu tekanan darah Linda tidak pada
tekanan normal yaitu 70-100 mmHg dengan
tekanan normal sistole 110-160 mmHg. Upaya
Linda untuk menaikan kembali tekanan darah nya
yaitu istirahat terlebih dahulu , meminum dua
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gelas air putih, dan memakan makanan yang Total
mengandung glukosa atau protein.

8

13. Jika pembuluh darah di otak mengalami Menyebutkan
1 2
aneurisma maka ada pelebaran dinding bagian dengan benar
pembuluh darah. Apabila pembuluh darah
4
semakin lebar maka akan pecah dan Total
menimbulkan stroke

14.

Menyebutkan
Proses vitamin K dan ion Ca2+ dapat menutup bagian
luka Andi adalah vitamin K membantu Total
melarutkan protombin yang dihasilkan oleh
organ hati dan proses pembentukan protombin
dari trombokinase. Ion Ca2+ berfungsi untuk
mengaktifkan protombin menjadi aktivator.
Lalu setelah protombin tercampur dengan ion
Ca2+ berubah menjadi trombin, sehingga luka
Andi dapat mengering.

1 2
10

15. Trombosit
pecah
dan
mengeluarkan Menyebutkan
1 2
trombokinase.
Vitamin
K
membantu bagian dengan benar
trombokinase untuk dirubah menjadi
16
protombin. Protrombin yang sudah tercampur Total
dengan ion Ca2+ akan berubah menjadi
thrombin. Trombin akan merangsang fibrinogen
menjadi fibrin. Benang-benang fibrin akan
membuat luka tertutup.
Fungsi dari protombin adalah membantu proses
pengikatan yang dilakukan oleh trombosit
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agar mempercepat pembentukan thrombin
Fungsi dari fibrin adalah menangkap sel darah
merah, plasma darah, dan trombosit untuk
membantu proses pembuatan jaringan agar
darah yang keluar akibat luka bisa dikurangi.
Nilai siswa= Jumlah skor yang diperoleh X 100
Skor maksimal
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RUBRIK PENILAIAN SIKAP

Aspek Yang Dinilai
Aktif

Kriteria Penilaian
16

1. Menanggapi proses diskusi bersama kelompok
2. Mampu memberikan solusi atau jawaban
didalam diskusi
3. Perhatian dalam proses diskusi berlangsung
4. Berani menanggapi jawaban atau solusi yang
diberikan oleh anggota kelompok

Kerjasama

1. Saling berkomunikasi antar kelompok
2. Saling memberikan pendapat dalam kegiatan
kelompok
3. Saling membantu antar anggota kelompok
4. Menghargai pendapat yang diberikan oleh
anggota

Bertanggungjawab

1. Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan cara
yang diberikan
2. Mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang
ditentukan
3. Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan
kelompok yang sudah ditentukan
4. Mengumpulkan tugas sesuai dengan tugas yang
diberikan

Jujur

1. Tidak menyalin jawaban tugas sesuai dengan
individu/kelompok lain/ sumber lain
2. Menyelesaikan tugas berdasarkan sumber yang
mendukung (buku cetak, internet)
3. Menyelesaikan tugas dengan menggunakan
bahasa sendiri
4. Mengerjakan LKS berdasarkan kesepakatan
diskusi kelompok

Nilai siswa : Skor yang diperoleh X 100
Keterangan
1

: Jika terdapat 1 aspek yang terlihat

2

: Jika terdapat 2 aspek yang terlihat

3

: Jika terdapat 3 aspek yang terlihat

4

:Jika terdapat 4 aspek yang terlihat
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Lampiran 17
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Lampiran 18
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Lampiran 19
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Lampiran 20
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Lampiran 21

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
144

Lampiran 22
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Lampiran 23
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Lampiran 24
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Lampiran 25
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Lampiran 26
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Lampiran 27
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