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ABSTRAK
PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN LIFT THE FLAP BOOK
UNTUK MATERI SISTEM PEREDARAN DARAH PADA MANUSIA
KELAS VIII SMP
Fransiska Savitri Indriyani
161434014
Hasil belajar merupakan perubahan yang terjadi pada diri siswa baik yang
menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Hal ini dapat dicapai dengan
menggunakan bantuan media pembelajaran. Berdasarkan hasil survei guru
membutuhkan media pembelajaran yang menunjang pemahaman siswa selain buku
pegangan siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui media apa saja yang
telah dikembangkan guru dalam materi sistem peredaran darah pada manusia,
mengetahui desain pengembangan media pembelajaran Lift the Flap Book, dan
mengetahui kualitas media pembelajaran Lift the Flap Book untuk materi sistem
peredaran darah pada manusia.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan.
Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah
(1) potensi masalah, (2) pengumpulan desain, (3) desain produk, (4) validasi dan
(5) revisi produk. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini divalidasi oleh
1 ahli media, 1 ahli materi, dan 2 guru IPA SMP.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media yang telah dikembangkan
guru adalah PPT, lembar kerja siswa, video, dan alat dan bahan praktikum. Media
didesain dengan menumpuk beberapa kertas dan mengunci salah satu sisi untuk
dapat dibuka, ditutup, ditarik, dilengkapi juga dengan bagian yang ditarik, ditempel
serta terdapat petunjuk dan latihan soal. Perolehan skor rerata dari hasil validasi
adalah 3,4 dengan kriteria “sangat baik”. Berdasarkan rerata skor tersebut media
pembelajaran lift the flap book layak untuk diujicobakan dalam skala terbatas
dengan perbaikan berdasarkan saran.

Kata Kunci : research and development, media pembelajaran, lift the flap book,
dan sistem peredaran darah pada manusia
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ABSTRACT
DEVELOPMENT OF LEARNING MEDIA LIFT THE FLAP BOOK
MATERIAL CIRCULATORY SYSTEM IN HUMAN FOR GRADE VIII
JUNIOR HIGH SCHOOL
Fransiska Savitri Indriyani
161434014
The learning media that has been used ini schools in the circulatory system
in humans are power point, worksheet, video playback tools and material in
laboratories. Based on the results of the survey the teacher needed learning media
that supported student understanding in addition to student handbooks. The
purpose of this research is to know what media has been developed teacher in the
circulatory sistem material in humans, to find out design of the Lift the Flap Book
and to determinethe quality of the Lift the Flap Book for material on the circulatory
system in humans.
This research uses research and development methods. The steps used in
this research and development are (1) potential problem, (2) design collection, (3)
product design, (4) validation, and (5) product revision. The product developed was
validated by one media expert, one material expert, and two junior high school
science teachers.
The result of this study indicate that the product developed in the form of a
windowed book is worth trying out. Media is designed by stacking several papaers
and locking one side so that it can be opened, closed, also equiped with parts that
are pulled, pasted and there are instructions and practice questions. The score from
the validation results is 3,4 which is “very good”. Based on the average score the
Lift the Flap Book is feasible to be tested on limited scale with improvements based
on suggestions.

Keywords

: research and development, learning media, Lift the Flap book,
circulatory system in human
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Kegiatan pembelajaran merupakan interaksi yang melibatkan guru,
siswa dan sumber belajar. Sebagai fasilitator guru dituntut untuk mampu
menyajikan materi dengan bervariasi agar siswa mudah memahami materi
yang disampaikan. Dalam menyampaikan materi, guru membutuhkan
model dan media pembelajaran yang tepat dengan kondisi siswa di sekolah
agar hasil belajar siswa dapat maksimal. Menurut Susanto (2013),
mengatakan bahwa hasil belajar merupakan perubahan yang terjadi pada
diri siswa baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.
Visual merupakan penyajian pengetahuan melalui “pengalaman
melihat” atau dapat diartikan sebagai metode yang menyampaikan
informasi berdasarkan prinsip psikologis yang menyatakan bahwa
seseorang memperoleh pengertian yang lebih baik dari sesuatu yang dilihat
dan dibaca (Munadi, 2013). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat
dipahami bahwa pembelajaran interaktif adalah pembelajaran yang
melibatkan siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Salah satu
media interaktif yang dapat digunakan adalah media visual karena selain
memberikan informasi, media ini juga melibatkan gerak motorik siswa
dalam penggunaannya.
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Menurut Adam dam Muhammad (2015), media pembelajaran
adalah segala sesuatu baik berupa fisik maupun teknis dalam proses
pembelajaran yang dapat membantu guru untuk mempermudah dalam
menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa sehingga memudahkan
pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Berdasarkan
pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa media pembelajaran adalah
sarana penyalur informasi yang disampaikan oleh guru kepada penerima
informasi yaitu siswa. Adanya media pembelajaran dapat mempermudah
siswa dalam memahami materi yang sulit dipahami.
Berdasarkan analisis kebutuhan yang dilakukan di SMP Kristen
Kalam Kudus Yogyakarta, SMP BOPKRI 2 Yogyakarta, SMP Negeri 5
Yogyakarta, dan SMP Negeri 6 Yogyakarta diketahui bahwa media yang
telah digunakan untuk materi sistem peredaran darah pada manusia yaitu
PPT, lembar kerja siswa, video, dan alat dan bahan praktikum. Menurut
pendapat guru, penerapan media yang sudah dilakukan masih kurang
optimal. Hal tersebut dikatakan oleh guru berdasarkan indikator Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM). Sebanyak 75% siswa belum mencapai nilai
KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah. Guru mengatakan hal tersebut
dikarenakan minat siswa untuk membaca masih sangat kurang. Kegiatan
studi literatur yang ditugaskan oleh guru juga dirasa masih kurang efektif
karena banyak siswa yang kurang tertarik dengan buku pegangan siswa.
Berdasarkan analisis kebutuhan tersebut, sekolah membutuhkan
suatu media pembelajaran yang memudahkan guru dalam menyampaikan
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materi dan memudahkan siswa dalam memahami materi. Media tersebut
juga harus disajikan dengan bentuk yang menarik agar menarik minat siswa
untuk membaca. Menurut Pribadi (2011), media dapat diklasifikasikan
menjadi beberapa bagian yang meliputi orang, objek, teks, audio, visual,
video, multimedia, dan internet.
Media Lift the Flap Book merupakan media pembelajaran
konvensional yang dikemas dengan menyusun atau menumpuk kertas
(Dewantari, 2014). Media ini dipilih karena dalam penggunaannya
melibatkan gerak motorik siswa. Media ini juga dilengkapi dengan aktivitas
siswa seperti membuka, menutup, dan menarik, sehingga siswa akan mudah
memahami materi dengan melihat dan tertarik untuk mendapat kejutan
informasi pada bagian yang berjendela. Media ini didesain menggunakan
bantuan aplikasi Microsoft Word.
Berdasarkan hasil wawancara, guru mengharapkan pengembangan
media yang dapat menarik minat siswa untuk membaca dan membantu
siswa untuk lebih mudah memahami materi. Media yang dikembangkan
diharapkan memiliki penyajian yang kreatif dan menarik agar pembelajaran
dapat berlangsung dengan menyenangkan. Media yang dikembangkan
mencakup Kompetensi Dasar (KD) yang sesuai dengan sajian materi,
kegiatan siswa, dan soal-soal.
Oleh karena itu, disusunlah pengembangan media pembelajaran Lift
the Flap Book untuk materi sistem peredaran darah pada manusia kelas VIII
SMP. Media pembelajaran Lift the Flap Book tidak mengubah isi materi
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atau pengetahuan yang sudah ada, melainkan lebih berorientasi pada
penyajian yang unik dan menarik.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Apa saja media pembelajaran yang telah dikembangkan guru pada
materi sistem peredaran daran pada manusia?
2. Bagaimana desain media pembelajaran Lift the Flap Book pada materi
sistem peredaran darah pada manusia?
3. Bagaimana kualitas media pembelajaran Lift the Flap Book pada materi
sistem peredaran darah pada manusia?

C. Batasan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah di atas serta menyesuaikan tingkat
kesulitan penelitian, maka dibuatlah batasan masalah sebagai fokus
penelitian yang meliputi:
1. Materi yang terdapat dalam Lift the Flap Book hanya mencakup KD 3.7
Menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami
gangguan pada sistem peredaran darah, serta upaya menjaga kesehatan
sistem peredaran darah dan 4.7 Menyajikan hasil percobaan pengaruh
aktivitas (jenis, intensitas, atau durasi) pada frekuensi denyut jantung.
2. Analisis kebutuhan dilakukan untuk mengetahui pengembangan media
yang dibutuhkan sekolah, analisis dilaksanakan di SMP Kristen Kalam
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Kudus Yogyakarta, SMP BOPKRI 2 Yogyakarta, SMP Negeri 5
Yogyakarta, dan SMP Negeri 6 Yogyakarta
3. Penelitian “Pengembangan Media Pembelajaran Lift the Flap Book
untuk Materi Sistem Peredaran Darah pada Manusia Kelas VIII SMP”
ini dilakukan sampai tahap revisi produk.
4. Membutuhkan media pembelajaran lain pada saat kegiatan praktikum
komponen penyusun darah dan faktor yang mempengaruhi frekuensi
detak jantung.

D. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui media apa saja yang telah dikembangkan guru pada materi
sistem peredaran darah pada manusia.
2. Mengetahui bagaimana mendesain media pembelajaran lift the flap book
pada materi sistem peredaran darah pada manusia.
3. Mengetahui kualitas media media pembelajaran lift the flap book pada
materi sistem peredaran darah pada manusia.

E. Manfaat
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi Peneliti
Penelitian yang dilakukan memberikan manfaat juga kepada
peneliti untuk semakin mendalami mengenai pembuatan media
pembelajaran yang inovatif bagi peserta didik dan mempersiapkan
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penyampaian materi sedemikian rupa tanpa menghilangkan inti dari
materi tersebut akan tetapi, tetap dapat disampaikan dengan baik.
2. Bagi Guru
Penelitian mengenai pembuatan media pembelajaran Lift the Flap
Book dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi guru untuk
membuat media pembelajaran konvensional yang inovatif dan menarik.
3. Bagi Sekolah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan andil positif bagi
sekolah dalam memberikan pandangan mengenai media pembelajaran
yang inovatif seperti Lift the Flap Book dan inventarisasi media
pembelajaran konvensional bagi siswa.
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembelajaran
Menurut Pane dan Dasopang (2017), pembelajaran merupakan
proses mengatur mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa
sehingga mampu menumbuhkan dan mendorong untuk melaksanakan
proses belajar. Proses pembelajaran ditandai dengan adanya interaksi
edukatif berupa interaksi yang sadar dengan ketercapaian suatu tujuan.
Menurut Widoyoko (2009), faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan dalam proses pembelajaran antara lain:
a. Guru
Guru memiliki kewajiban untuk terlibat langsung dalam proses
pendidikan. Guru memiliki fungsi utama untuk merencanakan,
mengarahkan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Keterlibatan
langsung guru mempengaruhi ketercapaian tujuan dalam proses
pendidikan.
b. Tujuan
Tujuan merupakan pedoman utama guru dalam melaksanakan
proses pembelajaran, tujuan yang jelas dan tegas mempermudah guru
dalam melaksanakan langkah-langkah pembelajaran. Selain pedoman
utama tujuan berfungsi untuk mengetahui ketercapaian dari siswa dalam

7
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memenuhi tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Dalam

merumuskan tujuan guru harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut:
1) Spesifik dalam menyatakan perilaku yang akan dicapai
2) Membatasi keadaan, pengetahuan, perilaku yang diharapkan
3) Menggambarkan secara spesifik kriteria perubahan perilaku dan
standar minimal perilaku yang dapat diterima dan dicapai
c. Materi pembelajaran
Materi pembelajaran merupakan substansi yang diberikan dalam
proses pembelajaran sebagai salah satu bahan inti dalam perubahan sikap
dan perilaku (Syaiful dan Zain, 2006). Materi pembelajaran harus
disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan sehingga mampu
memenuhi tujuan yang telah direncanakan dan mencapai standar
kompetensi yang telah disusun.
d. Metode Pembelajaran
Metode pembelajaran merupakan cara atau langkah yang digunakan
dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran
(Majid, 2014). Metode dalam proses pembelajaran yang bervariatif akan
memberikan suasana belajar yang menarik dan tidak membosankan
dalam kegiatan pembelajaran (Syaiful dan Zain, 2006).
Menurut Pane dan Muhammad (2017), faktor yang dapat
mempengaruhi dalam metode pembelajaran berupa:
1) Tujuan yang bermacam-macam jenis dan fungsinya
2) Peserta didik yang berbagai macam tingkat usianya
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3) Situasi yang berbagai macam keadaannya
4) Fasilitas yang berbagai macam kualitas dan kuantitasnya
5) Pribadi guru serta kemampuan profesionalnya yang berbeda-beda
e. Evaluasi
Evaluasi merupakan komponen yang digunakan untuk mengetahui
ketercapaian dari tujuan pembelajaran, kekurangan dan kelebihan dalam
pemanfaatan komponen pembelajaran. Evaluasi dalam pendidikan
dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran.
f. Media Pembelajaran
Media pembelajaran merupakan alat bantu bagi guru untuk
menyalurkan pesan berupa materi kepada penerima materi yaitu peserta
didik. Media pembelajaran ini juga dapat merangsang perhatian peserta
didik untuk dapat lebih mudah menerima materi yang diberikan oleh
guru. Media pembelajaran dapat berupa orang, makhluk hidup, bendabenda dan segala sesuatu yang dapat dijadikan perantara guru dalam
menyampaikan informasi.

B. Media Pembelajaran
Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dengan tujuan
penyampaian pesan atau materi kepada subyek penerima pesan yang
diharapkan (Prawiradilaga, 2008). Definisi tersebut tampak bahwa
pengertian media mengacu kepada penggunaan suatu benda atau alat yang
didesain sedemikian rupa oleh ‘pengirim pesan’ untuk membantu proses
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penyampaian pesan tersebut. Asosiasi Pendidikan Nasional (Nation
Education Association/NEA) mengungkapkan adanya batasan tentang
media yaitu bentuk komunikasi dalam bentuk cetakan atau berupa audio
visual serta berbagai peralatan yang mendukung. Media pendidikan adalah
suatu sumber belajar yang dapat diartikan dalam bentuk benda dan manusia
atau peristiwa yang membuat siswa memperoleh suatu materi belajar dan
hal baru dalam rangka mengembangkan pengetahuan. Selain ilmu
pengetahuan, siswa juga akan memperoleh sikap dan keterampilan. Figur
sentral atau sosok yang dapat ditiru sebagai model juga penting dalam
proses penyampaian pesan dalam proses pendidikan yang terwujud melalui
proses interaksi edukatif selain penyampaian pesan melalui alat.
Media pembelajaran adalah media yang dapat menyampaikan suatu
pesan pembelajaran atau biasa disebut pesan edukatif yang mengandung
suatu muatan untuk membelajarkan seseorang hingga membuat seseorang
bertambah ilmu pengetahuannya (Newby, 2000). Menurut Arsyad (2011),
media merupakan suatu perantara atau pengantar pesan yang berasal dari
pengirim dan ditujukan kepada penerima pesan. Beberapa pengertian
tersebut dapat diartikan bahwa media pembelajaran merupakan suatu media
yang dibuat secara kreatif untuk digunakan dalam penyampaian atau
memberikan materi pelajaran kepada siswa sehingga proses belajar
mengajar di kelas dapat berlangsung efektif dan menyenangkan.
Media pembelajaran dibagi menjadi 4 kelompok, yang meliputi
sebagai berikut:
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1. Media cetak
Media cetak merupakan proses penyampaian materi yang melalui
proses mekanis dalam pembuatannya. Contoh media cetak adalah modul,
buku teks, majalah, dan buku pelajaran.
2. Media audio-visual
Media audio-visual merupakan proses penyampaian pesan yang
menggunakan audio dan visual. Contoh media audio-visual adalah video
atau film.
3. Media komputer
Media komputer merupakan media yang digunakan dalam
penyampaian informasi atau materi secara digital. Terdapat berbagai
aplikasi dalam komputer yang dapat digunakan untuk mendukung
kegiatan belajar seperti Microsoft word, Microsoft exel, power point dan
lain-lain.
4. Media gabungan
Media gabungan merupakan suatu cara untuk menghasilkan dan
menyampaikan materi dengan menggabungkan beberapa jenis media.
Contoh media gabungan adalah slide, poster, dan LCD.

Media pembelajaran memiliki andil yang besar dan berpengaruh
terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Berikut merupakan
beberapa manfaat dari media atau alat pembelajaran dalam proses belajar
mengajar, antara lain:
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a. Untuk memperjelas penyajian pesan berupa materi agar disampaikan
tidak terlalu verbalitas (dalam bentuk kata tertulis atau hanya kata lisan)
b. Mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan daya indera, misalnya
obyek yang terlalu besar bisa digantikan dengan realita, gambar, film
bingkai, film atau model. Obyek yang terlalu kecil dapat dibantu dengan
proyektor mikro, film bingkai, film atau gambar. Kejadian yang telah
terjadi di masa lampau dapat ditampila kembali berupa rekaman film,
video atau foto obyek yang kompleks, dapat tersaji dengan model,
diagram atau melalui program komputer animasi. Konsep yang terlalu
luas (gempa bumi, gunung berapi, iklim, planet dan yang lainnya) dapat
divisualisasikan dalam bentuk film ataupun gambar.
c. Penggunaan media pembelajaran secara tepat dan variatif dapat
mengatasi sikap pasif dari anak didik. Media pembelajaran berguna
untuk menimbulkan motivasi belajar, memungkinkan interaksi langsung
antara anak didik dengan lingkungan secara langsung, memungkinkan
peserta didik belajar mandiri sesuai dengan kemampuan dan minat dari
dirinya sendiri.
d. Latar belakang dan pengalaman yang berbeda pada setiap peserta didik
dalam memahami materi pelajaran yang ditentukan sama untuk semua
dapat diatasi dengan media pembelajaran yang akan memberikan
perangsang yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan
persepsi yang sama.
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C. Lift the Flap Book
Pada tahun 1543 Lift the Flap Book pertama kali dikembangkan oleh
Andreas Vesalius. Lift the Flap Book digunakan untuk membantu
mempermudah menjelaskan susunan anatomi tubuh kepada para medis.
Inovasi Lift the Flap Book yang dikembangkan pada saat itu menggunakan
teknik buka tutup. Kertas bergambar dapat dibuka dan berisi gambar yang
bisa terlihat saat kertas diatasnya diangkat. Tujuan dari inovasi ini yaitu agar
pembaca memiliki pengalaman yang asik saat menyelidiki bagian tubuh
manusia.
Pada saat ini Lift the Flap Book juga disebut sebagai buku berjendela
yaitu buku interaktif yang halam bukunya harus dibuka untuk mengetahui
kejutan dibalik halaman tersebut. Lift the Flap Book dikemas dengan
menumpuk beberapa kertas kemudian mengunci salah satu bagian kertas
dan menyisakan bagian kertas lain agar dapat dibuka dan ditutup kembali
(Dewantari, 2014). Media pembelajaran Lift the Flap Book memiliki ciri
yang khas tersendiri yang terdapat dalam teknisnya. Selain sebagai media
permainan anak, media Lift the Flap Book juga dapat memberikan beragam
informasi berupa materi pembelajaran.
Menurut Kusumawati (2016), mengatakan bahwa ketika anak-anak
secara tidak langsung melakukan kegiatan melihat, membuka, menutup
gambar pada Lift the Flap Book dapat melatih perkembangan motorik pada
anak-anak. Perkembangan motorik yang menjadi sasaran media Lift the
Flap Book sesuai dengan Teori Multiple Intelligence Howard Gardner
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tentang

kecerdasarn

spasial/visual

spasial/visual.

merupakan

kecerdasan

Menurut

Gardner

yang

melibatkan

kecerdasan
kepekaan

mengobservasidan kemampuan berpikir dalam gambar (Astuti, 2018).
Tabel 2.1 Contoh Bentuk-bentuk Lift the Flap Book

Bentuk Lift The Flap Book

Contoh

Kertas bertumpuk

Sumber : stuffparentsneed.com
Gambar

Sumber : imafulltimemummy.com
Menurut Ardhana (2016), menyebutkan beberapa kelebihan dari
media pembelajaran Lift the Flap Book yang meliputi:
a. Bahan mudah diperoleh
b. Dapat ditempatkan dimana saja
c. Tidak embutuhkan peralatan khusus dalam pembuatannya
Menurut Sugianto (2015), menjelaskan bahwa buku berjendela
memiliki manfaat yang dapat digunakan untuk merangkum materi, sehingga
terlihat lebih fokus. Sedangkan Wardhani (2015), mengemukakan bahwa
Lift the Flap Book dapat membantu perkembangan motorik siswa saat siswa
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secara langsung melakukan kegiatan melihat, membuka, dan menutup.
Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Lift the Flap Book
merupakan media yang unik dan menarik yang dapat memudahkan siswa
dalam memahami materi. Penyajian Lift the Flap Book dapat dibuka dan
ditarik, sehingga dapat dijadikan sebagai media interaktif yang juga dapat
mengembangkan motorik siswa.

D. Materi Sistem Peredaran Darah pada Manusia
Materi sistem peredaran darah pada manusia merupakan materi yang
diajarkan di semester ganjil. Kompetensi Dasar materi Sistem peredaran
Darah yaitu 3.7 Menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan
memahami gangguan pada sistem peredaran darah, serta upaya menjaga
kesehatan sistem peredaran darah dan 4.7 Menyajikan hasil percobaan
pengaruh aktivitas (jenis, intensitas, atau durasi) pada frekuensi denyut
jantung. Pokok bahasan yang dibahas dalam materi ini terdiri dari darah,
jantung, dan gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya
untuk mencegah serta menanggulanginya.
Materi sistem peredaran darah pada manusia memiliki karakteristik
yang tidak dapat diamati secara langsung karena mempelajari tentang
organ-organ yang letaknya di dalam tubuh. Materi ini juga memiliki
cakupan yang cukup kompleks karena mempelajari tentang sejumlah organ
yang saling berkaitan sehingga disebut sebagai sistem. Media Lift the Flap
Book dapat dijadikan alternatif media pembelajaran karena dapat memuat
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gambar, ringkasan materi, petunjuk, dan latihan soal yang memudahkan
siswa untuk memahami materi tersebut.

E. Penelitian Relevan
Terdapat beberapa penelitian yang relevan yang mendukung dalam
penelitian ini, berikut tabel penelitian yang relevan sebagai berikut:

No

Nama Penulis

Tabel 2.2 Penelitian relevan
Judul Penelitian
Hasil penelitian

1

Nurbaya (2018)

Pengembangan
Media Lift the Flap
Book
Berbasis
Grafis pada Materi
Metamorfosis
di
Kelas IV Sekolah
Dasar

Tujuan dari penelitian ini
untuk
mengetahui
prosedur pengembangan,
kevalidan pengembangan,
kepraktisan
pengembangan,
dan
keefektifan media Lift the
Flap Book berbasis grafis
pada
materi
metamorphosis di kelas IV
SD. Validasi kelayakan
produk divalidasi oleh ahli
materi dan ahli media,
kepraktisan media dilihat
dari respon guru dan siswa
melalui lembar angket.
Hasil
penelitian
menunjukkan
media
dinyatakan valid untuk
digunakan
pada
pembelajaran.

2

Handayani
(2016)

Pengembangan
Buku Lift the Flap
Book Ensiklopedia
Anak tentang 16
Pakaian Adat di
Indonesia Bagian
Tengah dan Timur

Tujuan dari penelitian ini
untuk
mendeskripsikan
dan
mendeskripsikan
kualitas
produk
pengembangan buku Lift
the
Flap
Book
ensiklopedia anak tentang
16 pakaian adat di
Indonesia bagian tengan
dan timur. Kualitas produk
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No

Nama Penulis

Judul Penelitian

Hasil penelitian
divalidasi oleh 2 dosen dan
guru.
Berdasarkan
validaasi produk termasuk
dalam kategori “sangat
baik”.

3

Ardhana (2016)

Pengembangan
Media
Grafis
Berbentuk Lift the
Flap Book Sebagai
Media
Pembelajaran dalam
Mata Pelajaran IPS
Materi
Bentuk
Muka Bumi dan
Aktivitas Penduduk
Indonesia

Tujuan dari penelitian ini
untuk
mengetahui
langkah-langkah
pengembangan
media
grafis berbentuk Lift the
Flap Book dengan materi
bentuk permukaan bumi
dan aktivitas penduduk
Indonesia sebagai media
pembelajaran IPS SMP
kelas VII serta mengetahui
kelayakan media grafis
berbentuk Lift the Flap
Book
ditinjau
dari
penilaian ahli materi,
penilaian ahli media, guru,
dan tanggapan peserta
didik SMP Kelas VII. Uji
kelayakan produk media
pembelajaran dilakukan
dengan validasi oleh ahli
materi, penilaian ahli
media,
guru,
dan
tanggapan peserta didik
SMP Kelas VII. Hasil
penelitian menunjukkan
bahwa produk yang dibuat
termasuk kedalam kategori
baik dan layak untuk
digunakan dalam proses
pembelajaran.

Setelah membaca penelitian relevan di atas, dapat disimpulkan
bahwa ketiga penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu pada media yang
dikembangkan yang berupa Lift the Flap Book. Penelitian pertama dan
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kedua memiliki persamaan yaitu pengembangan media untuk tingkat SD.
Perbedaan ketiga penelitian tersebut terdapat pada materi yang
dikembangkan, penelitian pertama untuk materi metamorphosis, penelitian
kedua materi 16 pakaian adat di Indonesia bagian tengah dan timur,
sedangkan penelitian ketiga bentuk muka bumi dan aktivitas penduduk di
Indonesia.
Berdasarkan ketiga penelitian di atas, dapat diketahui adanya
relevansi antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu samasama mengembangkan media Lift the Flap Book. Selain relevansi, adapula
perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan
tersebut terletak pada materi yang dikembangkan yaitu materi sistem
peredaran darah pada manusia dan target penggunaan media yaitu untuk
kelas VIII SMP.
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Berikut ini adalah literatur map penelitian Lift the Flap Book yang relevan:
Nurbaya (2018)

Handayani (2016)

Ardhana (2016)

Pengembangan Media
Lift the Flap Book
Berbasis Grafis

Pengembangan Buku
Lift the Flap Book
Ensiklopedia Anak

Pengembangan Media
Grafis Berbentuk Lift the
Flap Book

Mata pelajaran
untuk SD

Mata pelajaran IPS
untuk SD

Mata pelajaran IPS untuk
SMP

Materi 16 Pakaian
Adat di Indonesia
Bagian Tengah dan
Timur

Materi bentuk muka
bumi dan aktivitas
penduduk indonesia

IPA

Materi metamorfosis

Indriyani, (2019)
Pengembangan Media Pembelajaran Lift the
Flap Book
Mata pelajaran IPA untuk SMP
Materi sistem peredaran darah pada manusia
Gambar 2.1. Bagan Penelitian Relevan
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F. Kerangka Berpikir
Kegiatan pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila siswa dapat
mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Keberhasilan dalam
proses pembelajaran tidak terlepas dari metode pembelajaran dan media
yang digunakan dalam penyampaian materi. Media pembelajaran ini
berfungsi sebagai sarana guru dalam menyampaikan materi agar mudah
dipahami oleh siswa.
Materi sistem peredaran darah tergolong materi yang sulit dipahami
karena sifatnya yang tidak bisa diamati secara langsung, padahal peredaran
darah merupakan komponen penting dalam tubuh manusia. Penyampaian
materi sistem peredaran darah yang dilakukan guru selama ini
menggunakan praktikum sederhana dengan menggunakan bahan-bahan
yang ada di laboratorium dan menampilkan video. Penggunaan mikroskop
pada materi ini juga sangat terbatas karena kurangnya fasilitas dan
kemampuan dalam menggunakan mikroskop.
Berdasarkan

alasan

tersebut

peneliti

mencoba

untuk

mengembangkan media pembelajaran untuk materi sistem peredaran darah
pada manusia kelas VIII SMP. Media pembelajaran yang dikembangkan
yaitu Lift the Flap Book yang digunakan sebagai media pembelajaran serta
dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi maupun siswa
dalam memahami materi tersebut.
Berikut adalah bagan kerangka berpikir berdasarkan analisis
kebutuhan yang dilakukan di 4 sekolah yang ada di Yogyakarta meliputi:
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1. Sifat materi sistem peredarah darah yang tidak dapat diamati secara
langsung
2. Media yang digunakan kurang variatif
3. Kurangnya alternatif media yang digunakan saat di sekolah serta
kurangnya ketersediaan alat dan bahan untuk praktikum serta
mikroskop

Dibutuhkan media pembelajaran yang penyajiannya menarik sehingga
dapat menarik minat siswa untuk membaca dan memahami materi
sistem peredaran darah

Pengembangan media
pembelajaran Lift the Flap Book
yang menarik dan relevan
dengan standar KI, KD pada
materi sistem peredaran darah
yang sesuai dengan kurikulum

Manfaat Lift the Flap Book
yaitu menjadi sumber belajar
dan media yang
memudahkan siswa dalam
memahami materi sistem
peredaran darah

Dihasilkan media pembelajaran
Lift the Flap Book yang menarik
dan layak digunakan dalam proses
pembelajaran di sekolah
Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berpikir
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BAB III
METODE
A. Jenis dan Rancangan Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian Research and Development
(RnD). Menurut Sukmadinata (2013), penelitian dan pengembangan yang
dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk dapat mengembangkan
produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada sebelumnya
sesuai dengan analisis kebutuhan.

B. Prosedur Penelitian
Prosedur pengembangan yang digunakan berdasarkan pada prosedur
Borg dan Gall dalam Sugiyono (2013) dengan modifikasi. Berdasarkan
Sugiyono (2013), menjelaskan terdapat 10 tahapan dalam penelitian R&D,
namun dalam penelitian ini hanya menggunakan 5 tahapan, sebagai berikut:
Potensi dan
masalah

Potensi dan
masalah

Potensi dan
masalah

Potensi dan
masalah

Potensi dan
masalah

Gambar 3.1 Bagan Langkah Penelitian RnD menurut Sugiyono (2013)
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Penelitian pengembangan media pembelajaran Lift the Flap Book
materi sistem peredaran darah pada manusia kelas VIII SMP ini dilakukan
sampai pada tahapan pengembangan prototipe produk hasil revisi. Langkahlangkah tahapan pengembangan media pembelajaran Lift the Flap Book
materi sistem peredaran darah pada manusia kelas VIII SMP adalah sebagai
berikut:
1. Potensi dan Masalah
Peneliti menganalisa permasalahan dengan melakukan analisis
kebutuhan media pembelajaran yang ada di sekolah. Analisis kebutuhan
dilakukan di SMP Kristen Kalam Kudus Yogyakarta, SMP BOPKRI 2
Yogyakarta, SMP Negeri 5 Yogyakarta, dan SMP Negeri 6 Yogyakarta.
Kegiatan analisis kebutuhan dilakukan dengan cara mewawacarai guru
IPA kelas VIII yang dimulai pada bulan September 2019. Wawancara
dilakukan berdasarkan panduan daftar pertanyaan wawacara yang sudah
direvisi pada lampiran 8.
2. Mengumpulkan Data
Setelah melakukan analisis permasalahan tahap yang dilakukan
berikutnya adalah mengumpulkan informasi. Pengumpulan informasi
dilakukan dengan mencatat informasi hasil wawancara guru IPA kelas
VIII di 4 sekolah yang di Yogyakarta serta merangkumnya dan dijadikan
acuan dalam pembuatan suatu produk media pembelajaran yang dapat
mengatasi permasalahan yang ada sebagai penunjuang informasi peneliti
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mencari literatur berupa buku, jurnal dan hasil penelitian sebagai dasar
teori dalam pembuatan produk akhir yaitu Lift the Flap Book.
3. Desain Produk
Setelah tahap pengumpulan informasi, tahap yang dilakukan
berikutnya adalah membuat desain produk. Dalam penelitian R&D ini,
produk yang dibuat adalah Lift the Flap Book yang berisi materi sistem
peredaran darah pada manusia. Produk Lift the Flap Book yang
dihasilkan bertujuan untuk mempermudah peserta didik dalam
memahami materi sistem peredaran darah pada manusia. Materi yang
terdapat di dalam Lift the Flap Book disusun urut berdasarkan materi
yang terdapat dalam buku paket siswa kelas VIII. Urutan materi tersebut
dimulai dari struktur dan fungsi peredaran darah dan gangguan atau
kelainan pada sistem peredaran darah serta upaya untuk mencegah atau
menanggulangi.
Pada sisi sampul bagian depan diberi gambar yang berkaitan
dengan materi sistem peredaran darah pada manusia. Sisi sampul bagian
depan Lift the Flap Book dituliskan judul, logo universitas, identitas
penulis, dan materi yang dikembangkan. Bagian awal Lift the Flap Book
berisi Kompetensi Dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang akan
dicapai. Isi dari Lift the Flap Book meliputi gambar, keterangan dan soalsoal. Di dalam Lift the Flap Book juga dihias dengan kreatif dan disertai
gambar-gambar. Lift The Flap Book ini juga berisi ringkasan materi yang
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disajikan dengan menarik agar peserta didik tertarik untuk membaca dan
lebih mudah untuk memahami materi.
4. Validasi Desain
Setelah produk dibuat, dilakukan validasi untuk mengetahui
kelayakan produk. Validasi dilakukan oleh validator yang ahli dan
memiliki pengalaman untuk menilai produk yang telah dibuat. Lift the
Flap Book divalidatori ahli materi, ahli media, dan guru IPA SMP.
5. Revisi Desain
Produk yang telah divalidasi oleh ahli materi, ahli media, dan guru
IPA SMP kemudian diperbaiki berdasarkan komentar dan saran.
Kelemahan tersebut dapat dilihat dari hasil kuesioner yang telah diisi
oleh pakar ahli. Revisi produk yang dilakukan berdasarkan hasil validasi
agar prototipe produk yang dibuat memiliki kualitas yang baik.

C. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan
Berikut ini merupakan spesifikasi produk yang dikembangkan,
meliputi:
1. Kertas yang digunakan untuk Lift the Flap Book adalah kertas ivory
210 gram ukuran A4.
2. Lift the Flap Book berisi pengembangan dari Kompetensi Dasar 3.7
dan 4.7 yaitu tentang sistem peredaran darah pada manusia.
3. Lift the Flap Book dijilid menggunakan spiral kawat.
4. Bagian cover media Lift the Flap Book menggunakan hard cover.
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5. Lift the Flap Book berisi gambar, latihan soal, kegiatan siswa, dan
ringkasan materi sistem peredaran darah pada manusia.

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data
Teknik

pengumpulan

data

penelitian

pengembangan

media

pembelajaran Lift the Flap Book untuk materi sistem peredaran darah pada
manusia kelas VIII SMP ini menggunakan instrument sebagai berikut:
1. Angket Analisis Kebutuhan
Angket analisis kebutuhan digunakan untuk memperoleh data
mengenai kebutuhan sekolah terkait media yang dibutuhkan dalam
pembelajaran. Analisis kebutuhan ini juga bertujuan untuk mengetahui
persoalan materi yang sulit dipahami oleh siswa. Angket analisis
kebutuhan ini dipakai untuk mewawancarai guru di SMP Negeri 5
Yogyakarta, SMP Negeri 6 Yogyakarta, SMP Kristen Kalam Kudus
Yogyakarta, dan SMP BOPKRI 2 Yogyakarta. Instrument pertanyaan
yang tertera dalam angket analisis kebutuhan adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1 Kisi-kisi Analisis Kebutuhan
No.

Aspek Pertanyaan

Nomor Pertanyaan

Analisis Kebutuhan
1.

Karakteristik siswa

1

2.

Model Pembelajaran

2

3.

Metode Pembelajaran

3

3.

Media Pembelajaran

4 – 14

4.

Lift the Flap Book

15, 16
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Instrumen pertanyaan untuk analisis kebutuhan dapat dilihat pada
lampiran 8.
2. Angket Validasi
Angket

validasi

digunakan

untuk

menguji

produk

yang

dikembangkan yaitu media pembelajaran Lift the Flap Book untuk materi
sistem peredaran darah pada manusia kelas VIII SMP. Angket validasi
ini diberikan kepada validator yaitu ahli materi, ahli media, dan dua orang
guru IPA SMP kelas VIII. Berdasarkan hasil validasi, kekurangan produk
yang dibuat akan diperbaiki sesuai dengan saran yang diberikan agar
menjadi sebuah produk akhir yang lebih baik. Kisi-kisi angket validasi
tersebut adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2 Kisi-kisi Lembar Validasi Materi
No

Aspek Penilaian

Jumlah

Nomor Item

1

Kurikulum

2

1,2

2

Isi

3

3,4,5

3

Penyajian

3

6,7,8

4

Bahasa

2

9,10

Instrumen validasi untuk ahli materi beserta rubriknya dapat dilihat
pada lampiran 4.
Tabel 3.3 Kisi-kisi Lembar Validasi Media
No

Aspek Penilaian

Jumlah

Nomor Item

1

Tampilan

5

1,2,3,4,5

2

Penyajian

3

6,7,8,9

3

Efektivitas media

3

10,11,12
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Instrumen validasi untuk ahli media beserta rubriknya dapat dilihat
pada lampiran 5.
Tabel 3.4 Kisi-kisi Lembar Validasi Guru
No

Aspek Penilaian

Jumlah

Nomor Item

1

Kurikulum

2

1,2

2

Isi

3

3,4,5

3

Penyajian

7

6,7,8,9,10,11,12

4

Bahasa

2

13,14

5

Tampilan

5

15,16,17,18,19

6

Efektivitas
penggunaan media

3

20,21,22

Instrumen validasi untuk guru beserta rubriknya dapat dilihat pada
lampiran 6.

E. Analisis Data
Metode analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kuantitatif dan
kualitatif dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Analisis Kualitatif
Analisis kualitatif terdiri dari 2 data yaitu hasil wawancara dan
komentar validasi produk yang dikembangkan. Hasil wawancara dicatat
dan dianalisis sebagai hasil analisis kebutuhan, sedangkan komentar
merupakan kritik dan saran produk yang dikembangkan saat validasi.
Komentar tersebut berkaitan dengan kelayakan dan kualitas produk yang
dikembangkan. Komentar tersebut selanjutnya dianalisis dan dijdikan
acuan untuk perbaikan produk.
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2. Analisis Kuantitatif
Analisis kuantitaif merupakan skor yang didapat dari intrumen
penilaian yang dinilai oleh dua ahli media dan dua guru IPA kelas VIII
SMP. Adapun kategori penilaian pengembangan Lift the Flap Book
untuk materi sistem peredaran darah pada manusia adalah sangat kurang
baik (1), kurang baik (2), baik (3), dan sangat baik (4).
Berikut adalah rumus Skala Likert menurut Arikunto (2009),
yang dijadikan pedoman untuk menentukan rentang skala skor yang
diperoleh, sebagai berikut:
Rumus:
RS = (m-n)/b
RS

: Rentang skala

m

: Angka tertinggi dalam pengukuran

n

: Angka terendah dalam pengukuran

b

: kategori yang dibentuk
Tabel 3.5 Skala Likert
Interval Skor
Kategori
3,25 ≤ x ˂ 4
Sangat Baik
2,5 ≤ x ˂ 3,25
Baik
1,75 ≤ x ˂ 2,5
Kurang Baik
1 ≤ x ˂ 1,75
Sangat Kurang Baik
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Hasil dari perhitungan skor yang diperoleh selanjutnya diratarata, lalu dikonversikan dari data kuantitatif menjadi data kualitatif
berdasarkan kategori yang ada pada Skala Likert.

F. Indikator Keberhasilan Penelitian
Indikator keberhasilan penelitian ini yaitu berdasarkan hasil validasi
oleh ahli materi, ahli media, dan guru IPA. Pengembangan media
pembelajaran Lift the Flap Book untuk materi sistem peredaran darah pada
manusia kelas VIII SMP dianggap berhasil apabila memenuhi kriteria
“sangat baik” dan produk yang dibuat layak untuk diujicobakan dalam skala
terbatas.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini terdiri dari hasil dan pembahasan yang terdiri dari hasil analisis
kebutuhan, deskripsi pengembangan produk awal, hasil validasi produk, revisi
produk, dan kajian produk. Bagian-bagian tersebut dapat diuraikan sebagai
berikut:
A. Hasil Penelitian
1. Data Hasil Analisis Kebutuhan
Pengembangan media pembelajaran Lift the Flap Book
dikembngkan melalui langkah-langkah yang telah ditentukan. Tahap
pertama yang dilakukan adalah melakukan analisis kebutuhan untuk
mengetahui kebutuhan sekolah akan media pembelajaran. Analisis
kebutuhan dilakukan di empat sekolah yang terdiri dari dua sekolah
swasta dan dua sekolah negeri. Sekolah-sekolah tersebut adalah SMP
Kristem Kalam Kudus Yogyakarta, SMP BOPKRI 2 Yogyakarta, SMP
Negeri 5 Yogyakarta, dan SMP Negeri 6 Yogyakarta.
Berikut ini adalah tabel hasil analisis kebutuhan yang dilakukan
di 4 sekolah, sebagai berikut:

31
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Tabel 4.1 Hasil Wawancara Analisis Kebutuhan
SMP Negeri 6
Yogyakarta

SMP Negeri 5
Yogyakarta

Karakteristik
siswa

Karakteristik
siswa
sangat
bervariasi
tergantung
dengan metode
pembelajaran
yang digunakan.
Siswa akan cepat
bosan
apabila
guru
menggunakan
metode
searah
saja
seperti
ceramah.

Karakteristik
siswa cukup aktif
saat
mengikuti
pelajaran
di
kelas. Keaktifan
siswa tergantung
dengan
materi
yang
disukai
siswa.
Siswa
kurang
senang
apabila
ditugaskan untuk
membaca buku
tanpa
adanya
kegiatan lain.

Model
pembelajaran

Ceramah,
Discovery
Discovery
Discovery
observasi,
dan Learning
dan Learning
dan Learning,
Problem Based Problem Based Problem Based Inquiry,
Learning.
Learning.
Learning.
Cooperatif
learning, Picture
and picture, dan
Problem Based
Learning.

Metode
pembelajaran

Metode
yang
digunakan yaitu
cermah,
observasi,
praktikum dan
penugasan
karena
guru
bukan dari latar
belakang
pendidikan
biologi, sehingga
sejauh ini juga
masih
harus

Aspek

Metode
yang
digunakan yaitu
ceramah,
pemutaran video,
dan praktikum.

SMP Kristen
Kalam Kudus
Yogyakarta
Karakteristik
siswa
saat
mengikuti
pembelajaran
sangat aktif dan
antusias apabila
metode
yang
digunakan
bervariasi.
Kegiatan
yang
membuat siswa
kurang menarik
adalah membaca
buku
tanpa
adanya
metode
atau media yang
menarik

Metode
yang
digunakan adalah
praktikum
dan
penugasan.

SMP BOPKRI
2 Yogyakarta
Karakteritik
siswa
dalam
mengikuti
pembelajaran di
kelas berbedabeda.
Siswa
akan
antusias
apabila metode
yang digunakan
menarik
dan
siswa menyukai
bateri
yang
dibahas.

Metode
pembelajaran
yang
sering
digunakan
adalah
praktikum,
pemutaran video
dan akses ke
internet.
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SMP Negeri 5
Yogyakarta

SMP Kristen
Kalam Kudus
Yogyakarta

SMP BOPKRI
2 Yogyakarta

Materi
IPA Materi
yang
kelas VIII yang tergolong sulit
tergolong sulit adalah
materi
tentang biologi
tentang sistem,
salah
satunya
sistem peredaran
darah karena latar
belakang
pendidikan guru
bukan
dari
pendidikan
biologi sehingga
kurang
menguasai

Materi
yang
tergolong
sulit
yaitu
getaran,
gelombang,
bunyi,
cahaya,
optik, dan materi
tentang sistem

Materi peredaran
darah adalah salah
satu materi yang
sulit karena tidak
dapat
diamati
secara langsung
dan guru tidak
memiliki cukup
waktu
untuk
mengembangkan
media
terkait
materi
sistem
peredaran darah
pada
manusia,
sehingga
biasanyan siswa
hanya
diberi
penugasan

Materi
yang
lumayan
sulit
dipahami oleh
siswa
adalah
materi
terkait
biologi karena
siswa
kurang
suka

Media
pembelajaran
yang
telah
dikembangkan
pada
materi
sistem
peredaran
darah
pada
manusia

Media
yang
sudah
pernah
digunakan yaitu
PPT, video, dan
alat dan bahan
praktikum.

Media
yang
sering digunakan
adalah PPT, LKS,
video.

Media
Alat dan bahan
pembelajaran
di laboratrium.
yang
telah
digunakan
meliputi
video,
gambar, LKS.

Kebutuhan
media
pembelajaran

Media yang telah
digunakan sudah
baik,
namun
siswa
kurang
tertarik apabila
penjelasan hanya
menggunakan
PPT. penggunaan
video
sebagai
media
pembelajaran
sebenarnya sudah

Media yang telah
digunakan
selama ini sudah
cukup
baik.
Hanya saja guru
memiliki kendala
saat mecari video
yang
sesuai
dengan
tujuan
pembelajaran,
sedangkan guru
tidak
memiliki

Media yang telah
digunakan sejauh
ini
terkendala
pada
proses
persiapan
yaitu
sulitnya mencari
video yang sesui
dengan
tujuan
pembelajaran
yang akan dicapai,
sedangkan waktu
yang guru miliki

Aspek

SMP Negeri 6
Yogyakarta
mendalami
materi biologi.

Guru sejauh ini
hanya
menggunakan
metode
pembelajaran
yang
disukai
oleh
siswa,
dalam
materi
biologi
siswa
lebih
senang
melakukan
kegiatan
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Aspek

SMP Negeri 6
Yogyakarta

SMP Negeri 5
Yogyakarta

cukup menarik
hanya saja masih
ada siswa yang
kurang
paham
saat diputarkan
video sehingga
hasil
akhir
berdampak pada
nilai siswa yang
tidak memenuhi
KKM.

waktu
yang
cukup
untuk
membuat video
sendiri.
Saat
ditampilkan
video
ada
beberapa siswa
yang
kurang
paham mengenai
inti dari video
yang diputarkan
guru. Hal tersebut
berpengaruh
terhadap
nilai
siswa
yang
kurang lebih 75%
tidak memenihi
KKM.

Lift the Flap Apabila
Book
konsepnya sesuai
Lift the Flap
Book
akan
menjadi media
yang menarik dan
patut
untuk
dicoba terlebih
dahulu

SMP Kristen
Kalam Kudus
Yogyakarta
untuk menyiapkan
tidak
banyak.
Padahal
siswa
cenderung lebih
tertarik
dengan
media-media yang
menarik.

Lift the Flap Baik untuk dicoba
Book cocok untuk karena menarik
dibuat
asal dan interaktif
dengan catatan
tetap mengikuti
jumlah petemuan
dalam
buku
pegangan guru

SMP BOPKRI
2 Yogyakarta
praktikum dan
observasi. Siswa
kurang senang
apabila
diharuskan
membaca buku,
sehingga guru
harus
menjelaskan.

Bagus
untuk
diterapkan
karena
akan
menjadi media
yang interaktif
dan
menarik
bagi siswa untuk
memahami
materi

Berdasarkan hasil wawancara analisis kebutuhan di atas,
diperlukan pengembangan media yang memudahkan guru dalam
menyampaikan informasi. Media pembelajaran yang diharapkan guru
adalah media yang penyajiannya kreatif dan menarik serta yang
menarik

minat

siswa untuk

membaca.

Menurut

guru, saat

menggunakan media video ada beberapa siswa yang kurang paham,
sedangkan apabila

melakukan kegiatan praktikum terkendala
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kurangnya alat dan bahan serta penguasaan guru dalam menggunakan
alat dan bahan praktikum. Hal ini tidak sesuai dengan teori visual
interaktif yang disampaikan oleh Arsyad (2002), yang mengatakan
bahwa media pembelajaran interaktif atau interactive video adalah
suatu sistem penyampaian pengajaran yang meyajikan materi video
rekaman dengan pengendalian komputer kepada siswa yang tidak
hanya mendengar dan melihat video dan suara, tetapi juga memberikan
respon aktif, dan respon itu menentukan kecepatan dan efisiensi
penyajian.
Berdasarkan analisis kebutuhan di atas, pengembangan media
pembelajaran Lift the Flap Book materi sistem peredaran darah pada
manusia mendapat dukungan dari guru. Media Lift the Flap Book
dipilih karena memiliki cara penyajian menarik yang diharapkan dapat
menarik minat siswa untuk membaca. Bentuk khas dari Lift the Flap
Book yang berupa tumpukan kertas yang dikunci salah satu sisinya juga
diharapkan dapat melatik motorik siswa. Hasil wawancara dengan
guru di sekolah mengatakan bahwa selama ini belum ada
pengembangan media pembelajaran yang serupa. Pengembangan
media pembelajaran Lift the Flap Book diharapkan dapat memudahan
guru dalam menyampaikan materi sistem peredaran darah dan
memudahkan siswa dalam memahami materi.
2. Deskripsi Produk Awal
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Tahap awal yang dilakukan oleh peneliti yaitu menentukan
Kompetensi Dasar, Indikator dan tujuan pembelajaran yang akan
dikembangkan. Langkah selanjutnya yaitu membuat perangkat
pembelajaran berupa Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP) sesuai dengan Kompetensi Dasar yang dikembangkan. Setelah
itu, peneliti membuat desain media yang dikembangkan serta
komponen yang ada di dalam media. Isi komponen pada media berupa
gambar, ringkasan materi, dan soal-soal latihan siswa.

B. Hasil Validasi Produk
Produk Lift the Flap Book yang telah dibuat, selanjutnya divalidasi
oleh ahli materi, ahli media, dan guru IPA SMP. Validasi ini bertujuan untuk
mengetahui kualitas kelayakan produk yang dikembangkan oleh peneliti.
Kategori skor validasi dapat dilihat pada tabel 3.12.
1. Data Hasil Validasi Pakar/Ahli Materi Pembelajaran
Media pembelajaran Lift the Flap Book yang telah dibuat dan
dikembangkan oleh peneliti divalidasi oleh ahli materi. Adapun ahli
materi yang menjadi validator adalah Ibu Y.M.L.F. Media pembelajaran
Lift the Flap Book divalidasi sebanyak satu kali. Aspek-aspek yang
divalidasi oleh ahli media adalah sebagai berikut:
a. Aspek kurikulum
b. Aspek isi
c. Aspek penyajian
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d. Aspek bahasa
Tabel 4.2 Rekapitulasi Data Hasil Validasi oleh Ahli Materi
Aspek yang dinilai

Hasil perolehan Skor

Kurikulum

5

Isi

9

Penyajian

10

Bahasa

8

Total skor keseluruhan

32

Jumlah seluruh item

10

Rerata

3,2

Kriteria

Baik

Hasil validasi oleh bapak Y.M.L.F sebagai ahli media
mendapatkan rerata dengan jumlah 3,2. Hasil tersebut termasuk ke dalam
kriteria “Baik”. Media pembelajaran Lift the Flap Book materi sistem
peredaran darah pada manusia layak digunakan dengan revisi sesuai
saran. Hasil validasi tersebut dirincikan sebagai berikut:
a. Total aspek kurikulum 5
b. Total aspek isi 9
c. Total aspek penyajian 10
d. Total aspek bahasa 8
Total skor keseluruhan yang meliputi semua aspek adalah 32,
skor tersebut kemudian dirata-rata. Hasil rerata dari perhitungan tersebut
adalah 3,2 yang termasuk ke dalam kriteria “Baik”.
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Pada hasil validasi terdapat beberapa komentar dan saran yang
diberikan oleh ahli materi. Adapun komentar dan saran tersebut sebagai
berikut:
Tabel 4.3 Komentar dan saran perbaikan oleh ahli materi
No

Komentar/saran

1

Kegiatan dalam media belum sampai level analisis.
Bisa ditambahkan soal-soal dengan level kognitif C4

2

Media tidak mengakomodasi KD 4

3

Belum mengakomodasi indikator 3.7.4

4

Latihan halaman 16 jawaban nomor 1 tidak tersedia

5

Halaman 16 poin penjelasan tidak sama dengan poinpoin pada gambar

6

Halaman 17 nomor 1 tidak ada jawaban

2. Data Hasil Validasi Pakar/Ahli Media Pembelajaran
Media pembelajaran Lift the Flap Book yang telah dibuat dan
dikembangkan oleh peneliti divalidasi oleh ahli media. Adapun ahli
media yang menjadi validator adalah bapak H.M.A. Media pembelajaran
Lift the Flap Book divalidasi sebanyak satu kali. Aspek-aspek yang
divalidasi oleh ahli media adalah sebagai berikut:
a. Aspek tampilan
b. Aspek penyajian
c. Aspek efektivitas media
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Tabel 4.4 Rekapitulasi Data Hasil Validasi Oleh Ahli Media
Aspek yang dinilai

Hasil perolehan Skor

Tampilan

19

Penyajian

14

Efektivitas media

10

Total skor keseluruhan

43

Jumlah seluruh item

12

Rerata

3,5

Kriteria

Sangat baik

Hasil validasi oleh bapak H.M.A sebagai ahli media mendapatkan
rerata dengan jumlah 3,5. Hasil tersebut termasuk ke dalam kriteria
“sangat baik”. Media pembelajaran Lift the Flap Book materi sistem
peredaran darah pada manusia layak digunakan dengan revisi sesuai
saran. Hasil validasi tersebut dirincikan sebagai berikut:
a. Total aspek tampilan 19
b. Total aspek penyajian 14
c. Total aspek efektivitas media 10
Total skor keseluruhan yang meliputi semua aspek adalah 43,
skor tersebut kemudian dirata-rata. Hasil rerata dari perhitungan tersebut
adalah 3,5 yang termasuk kedalam kriteria “sangat baik”.
Pada hasil validasi terdapat beberapa komentar dan saran yang
diberikan oleh ahli materi. Adapun komentar dan saran tersebut sebagai
berikut:
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Tabel 4.5 Komentar dan saran perbaikan oleh ahli media
No

Komentar/saran

1

Idealnya penggunaan variasi huruf tidak melebihi 3 jenis

2

Kejelasan petunjuk penyajian
 Petunjuk halaman 3 perlu ditambahkan informasi tentang
amplop yang disediakan
 Petunjuk halaman 10 perlu ditambah informasi untuk
membuka amplop
 Petunjuk halaman 12 perlu ditambah informasi untuk
membuka amplop
 Petunjuk halaman 14 perlu ditambah informasi untuk
membuka amplop
 Informasi tertulis di halaman 13 satuan barel ubah ke satuan
SI agar siswa mudah untuk memahami
 Petunjuk halaman 18 perlu ditambah dimana tempat untuk
menggambar bagan yang dimaksud
 Petunjuk halaman 21 perlu ditambah informasi untuk
membuka amplop

3. Data Hasil Validasi Guru IPA Kelas VIII
Validasi produk oleh guru dilakukan oleh ibu Y.S dari SMP Negeri
2 Abung Semuli dan ibu N.S.N dari SMP Muhammadiyah Abung Timur.
Terdapat beberapa aspek yang dinilai oleh guru, yaitu:
a. Aspek kurikulum
b. Aspek isi
c. Aspek penyajian
d. Aspek Bahasa
e. Aspek tampilan
f. Efektivitas penggunaan media
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Berikut ini adalah hasil rekapitulasi data validasi oleh guru IPA
kelas VIII:
Tabel 4.6 Rekapitulasi data validasi oleh guru IPA kelas VIII
Aspek yang Dinilai

Hasil Perolehan Skor
Validator
(Y.S)

Validator
(N.S.N)

Rata-rata

Kurikulum

8

8

8

Isi

11

10

10,5

Penyajian

23

26

24,5

Bahasa

7

6

6,5

Tampilan

17

18

17,5

Efektivitas penggunaan
media

11

9

10

Total skor keseluruhan

77

77

77

Jumlah seluruh item

22

22

22

Rerata

3,5

3,5

3,5

Kriteria

Sangat baik

Sangat baik Sangat baik

Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh ibu Y.S terhadap
media pembelajaran Lift the Flap Book materi sistem peredaran darah
untuk kelas VIII SMP, menunjukkan skor rata-rata 3,5, sehingga skor
tersebut termasuk dalam kriteria “sangat baik”. Media pembelajaran Lift
the Flap Book layak digunakan tanpa adanya revisi. Berikut adalah hasil
rincian validasi oleh ibu Y.S, meliputi:
a. Total skor aspek kurikum 8
b. Total skor aspek isi 11
c. Total Total skor aspek penyajian 23
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d. Total skor aspek Bahasa 7
e. Total skor aspek tampilan 17
f. Total skor aspek efektivitas penggunaan media 11
Hasil validasi yang meliputi 6 aspek memperoleh skor 77. Hasil
rerata yang didapat yaitu 3,5, perhitungan tersebut berdasarkan rumus
pada bab III (Jumlah skor/jumlah keseluruhan item). Hasil rerata tersebut
apabila dikonversikan ke data kulitatif maka termasuk ke dalam kriteria
“sangat baik”.
Tabel 4.7 Komentar dan Saran Oleh Ibu Y.S
No

Komentar/Saran

1

Halaman 10 gambar tabung dihapus dan diganti gambar
pembuluh darah pada bagian yang dibuka paling akhir

2

Halaman 14 gambar sebaiknya langsung diberi keterangan dan
siswa menjelaskan dan mencari fungsi bagian tersebut

3

Halaman 16 kegiatan mengerjakan di LKPD dihilangkan karena
akan membingungkan
Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh ibu N.S.N

terhadap media pembelajaran Lift the Flap Book materi sistem peredaran
darah untuk kelas VIII SMP, menunjukkan skor rata-rata 3,5, sehingga
skor tersebut termasuk dalam kriteria “sangat baik”. Media pembelajaran
Lift the Flap Book layak digunakan dengan adanya revisi sesuai dengan
saran. Berikut adalah hasil rincian validasi oleh ibu N.S.N, meliputi:
a. Total skor aspek kurikum 8
b. Total skor aspek isi 10
c. Total Total skor aspek penyajian 26
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d. Total skor aspek Bahasa 6
e. Total skor aspek tampilan 18
f. Total skor aspek efektivitas penggunaan media 9
Hasil validasi yang meliputi 6 aspek memperoleh skor 77. Hasil
rerata yang didapat yaitu 3,5, perhitungan tersebut berdasarkan rumus
pada bab III (Jumlah skor/jumlah keseluruhan item). Hasil rerata tersebut
apabila dikonversikan ke data kulitatif maka termasuk ke dalam kriteria
“sangat baik”.
Tabel 4.8 Komentar dan saran Ibu N.S.N
No

Komentar/Saran

1

Tambahkan materi pada setiap awal sub pembahasan agar siswa
lebih tertarik

Tabel 4. 9 Data Hasil Rekapitulasi Ahli media, Ahli Materi dan 2
guru IPA kelas VIII
No

Validator

Skor Validasi Lift the
Flap Book

1

Ahli Materi pembelajaran

3,2

2

Ahli Media Pembelajaran

3,5

3

Guru IPA SMP N 2 Abung Semuli

3,5

4

Guru IPA SMP Muhammadiyah

3,5

Jumlah Skor

13,7

Rerata

3,4

Kriteria

Sangat Baik
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C. Revisi Produk
Media pembelajaran Lift the Flap Book materi sistem peredaran darah pada manusia direvisi sesuai dengan komentar
dan saran validator. Hasil perbaikan dari komentar/saran validator dijabarkan pada tabel 4.10, sebagai berikut:
No

Komentar

Revisi

1

Menggunakan macam-macam font lebih dari 3 Menggunakan 3 jenis font dengan ketentuan petunjuk
jenis
(Tahoma), judul (Cooper Black), dan isi (Comic Sans MS)

2

Media tidak mengakomodasi KD 4

Gambar produk sebelum direvisi

Mencantumkan KD 4 dan menambahkan lembar kerja siswa
dalam media yaitu LKS tentang komponen penyusun darah
dan LKS tentang faktor yang mempengaruhi frekuensi detak
jantung
Gambar produk setelah direvisi
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No

3

Komentar

Media belum mengakomodasi indikator 3.7.4

Gambar sebelum direvisi

Revisi

Menambahkan sub materi terkait indikator 3.7.4 yang berupa
lembar kerja untuk praktikum guna mengatahui faktor yang
mempengaruhi frekuensi denyut jantung
Gambar setelah direvisi
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No
4

Komentar

Revisi

Perlu ditambahkan informasi tentang amplop Menambahkan informasi tentang amplop yang sudah
yang disediakan
disediakan pada bagian petunjuk penggunaan media
Gambar sebelum direvisi

Gambar setelah direvisi
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No
5

Komentar

Revisi

 Halaman 10 gambar tabung dihapus dan  Mengganti gambar dibagian depan dengan gambar
diganti gambar pembuluh darah agar gambar
pembuluh darah
tidak berulang
Gambar sebelum direvisi
Gambar setelah direvisi
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No
6

Komentar
 Pada bagian petunjuk perlu ditambahkan
informasi untuk membuka amplop
 Kegiatan dalam media belum sampai pada
level kognitif C4
Gambar sebelum revisi

Revisi
 Menambahkan informasi untuk membuka amplop
 Menambahkan beberapa soal dengan level kognitif C4
yang dapat dilihat pada lampiran 2 (hal 104).
Gambar sesudah revisi
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No
7

Komentar
Informasi menarik tentang jantung
menggunakan satuan barel
Gambar sebelum revisi

Revisi
Mengubah satuan barel ke satuan SI
Gambar sesudah revisi
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No
8

Komentar
Gambar sebaiknya langsung diberi keterangan
dan siswa yang mencari fungsi bagian yang
ditunjuk
Gambar sebelum direvisi

Revisi
Memberikan keterangan pada gambar jantung dan
memberikan petunjuk kepada siswa untuk menuliskan fungsi
masing-masing bagian yang ditunjuk pada bagian yang
disediakan
Gambar sesudah direvisi
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No

Komentar

Revisi

9

 Kegiatan menuliskan fungsi di LKPD
sebaiknya diganti kegiatan menempel saja
agar tidak membingungkan siswa
 Petunjuk yang ditarik sebaiknya tidak
terlepas karena akan mudah hilang
Gambar sebelum revisi

 Mengganti kegiatan dengan menempelkan jawaban pada
bagian gambar yang ditunjuk
 Membuat pengait agar petunjuk yang ditarik tidak
terlepas dan hilang saat digunakan
Gambar sesudah revisi
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No

Komentar

Revisi

10

 Poin-poin pada gambar tidak sama dengan
penjelasan
 Kegiatan menuliskan di LKPD sebaiknya
dihilangkan

 Menambahkan poin-poin penjelasan agar sama dengan
poin pada gambar
 Menghilangkan kegiatan menuliskan di LKPD dan
dibagian ini siswa hanya diminta untuk membaca
ringkasan yang disediakan
Gambar sesudah revisi

Gambar sebelum revisi
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No
11

Komentar
Tidak ada petunjuk untuk membuka amplop
Gambar sebelum revisi

Revisi
Menambahkan petunjuk untuk membuka amplop
Gambar sesudah revisi
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No
12

Komentar

Revisi

Tidak ada petunjuk dimana siswa harus
menuliskan bagan

Menambahkan petunjuk dimana siswa harus menggambar
bagan

Gambar sebelum revisi

Gambar sesudah revisi

Tabel 4.10 Revisi Produk

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
55

D. Penyempurnaan Produk Akhir
Hasil akhir pada penelitian dan pengembangan media pembelajaran
ini adalah berupa produk akhir. Media yang telah divalidasi dan diberi
komentar/saran oleh ahli materi, ahli media, dan dua orang guru IPA SMP,
selanjutnya diperbaiki berdasarkan kritik dan saran tersebut. Perbaikan
tersebut bertujuan agar produk yang dihasilkan menjadi lebih baik dan layak
untuk diujicobakan dalam skala terbatas. Berikut ini adalah tampilan Lift the
Flap Book yang telah diperbaiki:
1. Sampul depan
Desain tampilan sampul pada produk awal dan produk revisi
masih sama. Menurut validator desain sampul sudah baik, sehingga
tidah perlu diperbaiki. Gambar sampul dapat dilihat pada gambar 4.1

Gambar 4.1 Sampul depan sesudah revisi
2. Daftar isi
Tampilan daftar isi pada produk awal dan produk akhir media
pembelajaran Lift the Flap Book untuk materi sistem peredaran darah
manusia kelas VIII SMP memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut
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terletak pada variasi huruf yang digunakan. Hal tersebut dapat dilihat
pada gambar 4.2.

Gambar 4.2 Daftar isi sesudah revisi
3. Kompetensi Dasar dan Indikator
Bagian Kompetensi Dasar dan indikator masih memiliki perbedaan.
Perbedaan tersebut dapat dilihat pada Kompetensi Dasar 4.7 yang
ditambahkan dalam media. Pada indikator juga ditambahkan indikator
tentang Kompetensi Dasar 4.7. Media juga dilengkapi dengan lembar
kerja siswa yang berupa petunjuk kegiatan praktikum untuk melengkapi
Kompetensi Dasar yang ditambahkan. Selain itu, perbedaannya terletak
pada variasi huruf yang digunakan. Hal tersebut dapat dilihat pada
gambar 4.3.

Gambar 4.3 Kompetensi Dasar dan Indikator sesudah revisi
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4. Tujuan pembelajaran
Terdapat perbedaan tentang tujuan pembelajaran pada produk awal
dan produk setelah validasi. Perbedaan tersebut pada penambahan
tujuan pembelajaran tentang Kompetensi Dasar 4.7.
Selain itu, perbedaannya terletak pada variasi huruf yang digunakan. Hal
tersebut dapat dilihat pada gambar 4.4.

Gambar 4.4 Tujuan pembelajaran sesudah revisi

5. Panduan penggunaan media
Pada panduan penggunaan media terdapat perbedaan yang meliputi
tambahan informasi adanya amplop yang berisi jawaban yang akan
ditempelkan siswa. Selain itu, perbedaan tampak pada keterangan
halaman yang menunjukkan adanya tambahan halaman yang berisi
aktivitas siswa. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 4.5.
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Gambar 4.5 Petunjuk penggunaan media sesudah revisi
6. Isi materi
Dalam isi materi pengembangan media pembelajaran Lift the
Flap Book ada beberapa perubahan yang terletak pada bagian petunjuk,
latihan soal, gambar, petunjuk aktivitas siswa, dan ringkasan materi.
Pada bagian petunjuk diberikan keterangan adanya amplop yang berisi
jawaban. Latihan soal yang dibuat belum mencapai level kognitif C4,
sehingga ditambahkan soal-soal dengan level kognitif C4 yang dapat
dilihat pada bagian lampiran 2 (hal 104). Gambar darah yang terdapat
dalam sub materi darah perlu dihilangkan karena sudah ada kegiatan
siswa yang akan menggambarkan gambar tersebut. Dalam media juga
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ditambahkan aktivitas siswa yang berisi panduan kegiatan praktikum
dan bahan diskusi untuk siswa berupa pertanyaan-pertanyan terkait hasil
dari kegiatan praktikum. Penjelasan yang tidak sesuai dengan gambar
juga diperbaiki dan diberikan penjelasan yang sesuai dengan keterangan
pada gambar. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 4.6.
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Gambar 4.6 Isi Lift the Flap Book sesudah revisi
7. Sampul Belakang
Tampilan sampul belakangan media pembelajaran Lift the Flap
Book untuk materi sistem peredaran darah pada manusia kelas VIII
SMP tidak mengalami perubahan.

Gambar 4.13 Sampul belakang Lift the Flap Book
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E. Pembahasan
Pengembangan media pembelajaran Lift the Flap Book untuk materi
sistem peredaran darah pada manusia diawali dengan tahap analisis
kebutuhan. Analisis kebutuhan dilakukan di Yogyakarta terdiri dari dua
sekolah negeri dan dua sekolah swasta. Sekolah tersebut adalah SMP Negeri
5 Yogyakarta. SMP Negeri 6 Yogyakarta, SMP Kristen Kalam Kudus
Yogyakarta, dan SMP BOPKRI 2 Yogyakarta. Hasil analisis kebutuhan
selanjutnya dirangkum dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam
memilih materi dan media pembelajaran yang akan dikembangkan.
Tujuan pengembangan media pembelajaran Lift the Flap Book untuk
materi sistem peredaran darah pada manusia adalah menumbuhkan rasa
keingintahuan siswa dan menarik minat siswa untuk membaca melalui
media konvensional interaktif. Penyajian materi juga disusun dengan
sederhana agar siswa mudah untuk memahami materi sistem peredaran
darah pada manusia. Media pembelajaran Lift the Flap Book ini
dikembangkan berdasarkan kurikulum 2013. Kompetensi Dasar yang pilih
adalah KD 3.7 dan 4.7. Materi yang terkandung di dalam media
pembelajaran Lift the Flap Book mencakup sub bab tentang darah, jantung,
dan gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah pada manusia.
Pengembangan media pembelajaran Lift the Flap Book untuk materi
sistem peredaran darah pada manusia memiliki isi kegiatan yang bervariasi
untuk membuat siswa dapat memahami materi secara konkrit. Adanya
latihan-latihan soal yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
62

pemahaman siswa terhadap materi. Selain itu, media juga dilengkapi dengan
kegiatan menempel, membuka, dan menarik yang berfungsi melatih
motorik siswa. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh
Handayani (2016) bahwa buku berjendela merupakan buku yang
halamannya terdapat gambar yang dilengkapi dengan sistem membuka
jendela untuk memperoleh kejutan informasi atau gambar yang berada
dibaliknya. Di dalam media juga dilengkapi ringkasan materi yang tersedia
di bagian berjendela, sehingga akan menarik perhatian siswa untuk
membuka dan membaca bagian-bagian yang ditumpuk.
Berdasarkan hasil validasi, ada beberapa komentar dan saran yang
diberikan validator untuk perbaikan produk yang dikemangkan. Saran yang
diberikan oleh validator yaitu terkait dengan kurikulum. Pada bagian ini
validator memberikan saran agar media yang dikembangkan harus
mengakomodasi Kompetensi Dasar 4.7 agar aspek kurikulum menjadi
lengkap. Aspek yang ditambahkan peneliti untuk melengkapi KD 4.7 yaitu
dengan menambahkan LKS panduan praktikum tentang komponen
penyusun darah dan panduan praktikum tentang faktor yang mempengaruhi
frekuensi detak jantung pada manusia.
Pada aspek isi ada beberapa saran yang diberikan oleh validator
berupa kesesuaian isi dengan tujuan pembelajaran. Terdapat sub materi
yang belum terakomodasi di dalam isi media yaitu pada indikator 3.7.4,
pada bagian ini peneliti tidak menambahkan ringkasan materi. Hal ini
dikarenakan sub materi indikator tersebut berkaitan dengan kegiatan
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praktikum tentang faktor yang mempengaruhi frekuensi detak jantung pada
manusia, sehingga perlu melakukan kegiatan praktikum. Selain melakukan
praktikum, siswa secara mandiri diminta untuk melakukan studi literatur
melalui berbagai sumber untuk memperdalam pengetahuan tentang sub
materi tersebut.
Validator juga memberikan komentar bahwa kegiatan dan soal-soal
belum sampai pada level kognitif C4. Berdasarkan masukan tersebut
peneliti mengubah soal-soal dengan level kognitif C4 yang dapat dilihat
pada bagian lampiran 2 (hal 104). Hal ini bertujuan agar kemampuan siswa
meningkat sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku. Hal ini juga
sesuai dengan rumusan kemendikbud yang merumuskan bahwa paradigm
pembelajaran abad 21 menekankan pada kemampuan siswa dalam mencari
tahu dari beberapa sumber, merumuskan permasalahan, berpikir analitis,
dan bekerjasama serta berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah
(Litbang Kemendikbud, 2013).
Pada bagian isi materi validator juga menyarankan perlu
ditambahkan rangkuman materi. Menurut validator materi yang disajikan
dalam media hanya berupa ringkasan singkat, sehingga perlu ditambahkan
rangkuman materi yang lebih lengkap. Hal ini bertujuan agar media yang
dibuat menjadi lengkap dan pada saat digunakan tidak memerlukan media
lain sebagai alat bantu siswa dalam mencari literatur materi sistem
peredaran darah. Penambahan materi di dalam media juga bertujuan agar
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dapat menarik minat siswa untuk membaca sehingga pengetahuan siswa
menjadi lebih luas.
Aspek lain yang perlu diperbaiki yaitu pada aspek tampilan. Dalam
media pembelajaran Lift the Flap Book untuk materi sistem peredaran darah
pada manusia menggunakan banyak variasi huruf. Perlu adanya perbaikan
variasi penggunaan huruf agar dibuat konsisten, sehingga pada bagian judul
dari awal hingga akhir menggunakan jenis font yang sama. Begitu juga
dengan bagian-bagian lainnya agar dapat menggunakan jenis font yang
konsisten. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa tipografi
menjadi salah satu unsur yang penting dalam sebuah desain karena secara
tidak langsung pemilihan tipografi akan mendukung visualisasi dan
ilustrasi. Perbedaan ukuran dan jenis teks dapat mengurutkan informasi
yang disajikan serta menentukan hirarki seperti judul dan sub judulnya
(Patria dan Nova, 2017).
Pada aspek penyajian ada beberapa petunjuk yang belum jelas.
Petunjuk yang kurang jelas tersebut tertera pada bagian untuk membuka
amplop, sehingga di beberapa halaman yang tersedia amplop perlu
ditambahkan pentunjuk untuk membuka amplop. Menurut Rayandra
Asyhar (2012), mengatakan bahwa media pembelajaran harus jelas dan rapi
dalam penyajiannya. Aspek yang harus diperbaiki yaitu pada bagian
petunjuk penggunaan media perlu ditambahkan informasi bahwa terdapat
amplop yang disajikan berisi jawaban dari soal-soal latihan. Selain tu,
dibagian informasi menarik peneliti menggunakan satuan barel. Satuan ini
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tidak sesuai dengan Standar Internasional, sehingga satuan tersebut perlu
diubah ke satuan SI menjadi liter. Hal ini bertujuan agar siswa yang
menggunakan media lebih mudah untuk memahami.
Dalam pengembangan media ini terdapat kelebihan dan kekurangan.
Kelebihan dari produk yang dikembangkan terletak pada desainnya yang
menarik dan dilengkapi dengan warna-warna yang beragam. Hal ini sesuai
dengan yang dikemukakan oleh Rahmawati (2018), yang mengatakan
bahwa warna merupakan salah satu elemen yang dapat menarik perhatian,
meningkatkan mood, dan menggambarkan sebuah citra. Media yang
dikembangkan juga cukup interaktif yang dilengkapi dengan kegiatan
membuka, menarik, dan menempelkan. Hal ini juga dapat melatih motorik
siswa. Peryataan ini juga sesuai dengan pernyataan Dewantari (2014),
mengatakan bahwa anak-anak secara tidak langsung melakukan kegiatan
melihat, membuka, dan menutup gambar pada Lift the Flap Book dapat
melatih perkembangan motorik mereka.

F. Keterbatasan Penelitian
Pengembangan media pembelajaran Lift the Flap Book untuk
materi sistem peredaran darah pada manusia dalam penyusunannya
mengalami keterbatasan dalam pengembangannya. Berikut

adalah

keterbatasan tersebut:
1. Pemilihan media bukan berdasarkan masukan dari guru, melainkan
berdasarkan subjektif peneliti.
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2. Analisis kebutuhan hanya mencakup 4 sekolah di Yogyakarta, sehingga
informasi yang didapat cukup terbatas. Hal ini disebabkan karena
keterbatasan peneliti dan keterbatasan waktu yang tersedia.
3. Jenis kertas yang digunakan untuk pembuatan media sulit didapat diluar
area Yogyakarta, sehingga pembuatan media sempat terkendala saat
peneliti pulang ke kampung karena adanya pandemi Covid-19. Hal
tersebut dapat teratasi saat peneliti kembali ke Yogyakarta dan
melanjutkan pembuatan media.
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BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, kajian produk akhir dan pembahasan
tentang pengembangan media pembelajaran Lift the Flap Book materi
sistem peredaran darah pada manusia untuk kelas VIII SMP, dapat
disimpulkan bahwa:
1. Guru telah mengembangkan media pembelajaran adalah PPT, lembar
kerja siswa, video, dan alat dan bahan praktikum di laboratorium dalam
materi sistem peredaran darah pada manusia.
2. Media pembelajaran Lift the Flap Book didesain dengan menumpuk
beberapa kertas dan mengunci salah satu sisi untuk dapat dibuka, ditutup,
ditarik, dilengkapi juga dengan bagian yang ditarik, ditempel serta
terdapat petunjuk dan latihan soal.
3. Hasil penelitian dan pengembangan media pembelajaran Lift the Flap
Book untuk materi sistem peredaran darah pada manusia kelas VIII SMP
memiliki rerata skor 3,4 dengan kategori “sangat baik”, sehingga produk
lyak untuk diujicobakan skala terbatas.

67
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B. Saran
Setelah peneliti mengembangkan media pembelajaran Lift the Flap
Book materi sistem peredaran darah pada manusia untuk kelas VIII SMP,
saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:
1. Pemilihan media sebaiknya berdasarkan masukan dari guru, bukan
dipilih berdasarkan subjektif peneliti.
2. Analisis kebutuhan sebaiknya tidak hanya kepada 4 sekolah saja, karena
analisis tersebut belum tentu relevan dengan sekilah yang memiliki
karakteristik siswa yang berbeda dan kondisi guru serta fasilitas yang
berbeda
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LAMPIRAN
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Lampiran 1
SILABUS
Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kelas/semester

: VIII/I

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

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

Materi

3.7 Menganalisis A. Struktur
dan
sistem
Fungsi
peredaran
Peredaran
darah
pada
Darah
manusia dan
B. Jantung
memahami
dan
gangguan
Pembuluh
pada sistem
Darah
peredaran
C. Gangguan
darah,
serta
atau
upaya
Kelainan
menjaga
pada
kesehatan
Sistem
Peredaran
sistem

Kegiatan
Pembelajaran

TM
 Mengkarakteristika
n
komponen
penyusun darah.
 Membedakan
pembuluh
nadi
(arteri)
dengan
pembuluh
balik
(vena).
 Mengemukakan
sistem
peredaran
darah kecil dan
sistem
peredaran

Indikator

Penilaian
Teknik

3.7.1Mengkarakteris
tikan
komponen
penyusun
darah.
3.7.2
Mengidentifik
asi komponen
penyusun
darah
3.7.3 Membedakan
pembuluh
nadi (arteri)

Tes
dan
Non
tes

Bentuk
Instrumen

Alokas
i
Waktu

1. Instrumen 7 x 40
tertulis
menit
berupa
soal isian
singkat
dan essai
2. Instrumen
non
tes
berupa
lembar
observasi

Sumber
Belajar

Anonim,
2017, Ilmu
Pengetahu
an Alam
Kelas VIII
SMP/MTs,
Kementria
n
Pendidika
n
dan
Kebudaya
an,
Jakarta.
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Kompetensi Dasar

peredaran
darah
4.7 Menyajikan
hasil
percobaan
pengaruh
aktivitas
(jenis,
intensitas,
atau durasi)
pada frekuensi
denyut
jantung

Materi

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator

Darah
darah besar pada
dengan
serta
manusia.
pembuluh
Upaya
 Menafsirkan
balik (vena).
untuk
gangguan
dan 3.7.4 Menjelaskan
Mencega
kelainan
pada
sistem
h
serta
sistem
peredaran
peredaran
Menangg
darah dan upaya
darah
kecil
ulangi
untuk mencegah dan
dan
sistem
mengatasinya.
PT
peredaran
darah besar
 Mengidentifikasi
pada manusia.
komponen
3.7.5 Menafsirkan
penyusun darah
gangguan dan
 Menyusun
hasil
percobaan tentang
kelainan pada
faktor
yang
sistem
memengaruhi
peredaran
frekuensi
denyut
darah
dan
jantung.
upaya untuk
KMTT
mencegah dan
mengatasinya.

Penilaian
Teknik

Bentuk
Instrumen

Alokas
i
Waktu

Sumber
Belajar

Novel,
Sinta
Sasika, S.
Si, 2012,
Superleng
kap
Biologi
SMP,
GagasMed
ia, Jakarta.

Saktiyono,
dan Ch.
Eny
Wijayanti
S.
Si,
2004, IPA
Biologi 2
SMP dan
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Kompetensi Dasar

Materi

Kegiatan
Pembelajaran

Indikator

Membuat
 Membuat
model 4.7.1
sistem
peredaran
model sistem
darah pada manusia
peredaran
darah.
4.7.2
Menyusun
hasil
percobaan
tentang faktor
yang
memengaruhi
frekuensi
denyut
jantung.

Penilaian
Teknik

Bentuk
Instrumen

Alokas
i
Waktu

Sumber
Belajar

MTs untuk
Kelas VIII,
Erlangga,
Jakarta.
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Lampiran 2
RENCANA PELAKSAAN PEMBELAJARAN
A. Identitas Sekolah
Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Kelas/Semester

: VIII/I

Materi Pokok

: Sistem Peredaran Darah pada Manusia

Alokasi Waktu

: 7 x 40 menit

B. Kompetensi Inti
KI 1.

Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

KI 2.

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

KI 3.

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

KI 4.

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

C. Kompetensi Dasar dan Indikator
Kompetensi Dasar

Indikator

3.7
Menganalisis
sistem 3.7.1Mengkarakteristikan komponen
peredaran darah pada manusia
penyusun darah.
dan memahami gangguan pada 3.7.2 Mengidentifikasi komponen
sistem peredaran darah, serta
penyusun darah
upaya menjaga kesehatan sistem 3.7.3 Membedakan pembuluh nadi
peredaran darah.
(arteri) dengan pembuluh balik
(vena).
4.7 Menyajikan hasil percobaan
3.7.4
Mengemukakan
perbedaan sistem
pengaruh
aktivitas
(jenis,
peredaran darah kecil dan sistem
intensitas, atau durasi) pada
frekuensi denyut jantung.
peredaran darah besar pada
manusia.
3.7.5 Menafsirkan gangguan dan
kelainan pada sistem peredaran
darah dan upaya untuk mencegah
dan mengatasinya.
4.7.1 Membuat model sistem peredaran
darah.
4.7.2 Menyusun hasil percobaan
tentang
faktor
yang
memengaruhi frekuensi denyut
jantung.
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D. Tujuan Pembelajaran
3.7.1

Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu mengkarakteristikan
komponen penyusun darah dengan benar.

3.7.2

Melalui kegiatan praktikum, siswa mampu mengidentifikasi
komponen penyusun darah dengan tepat.

3.7.3

Melalui diskusi dan studi literatur, siswa mampu
membedakan antara pembuluh nadi (arteri) dan pembuluh
balik (vena) dengan tepat.

3.7.4

Melalui diskusi dan studi literatur, siswa mampu
mengemukakan perbedaan sistem peredaran darah kecil dan
sistem peredaran darah besar pada manusia dengan tepat.

3.7.5

Melalui diskusi dan studi literatur, siswa mampu
menafsirkan gangguan dan kelainan pada sistem peredaran
darah dan upaya untuk mencegah dan mengatasinya dengan
benar.

4.7.1

Melalui penugasan proyek, siswa mampu membuat model
sistem peredaran darah dengan benar.

4.7.2

Melalui kegiatan percobaan dan studi literatur, siswa mampu
menyusun hasil percobaan tentang faktor yang memengaruhi
frekuensi denyut jantung dengan tepat.

E. Karakter yang diharapkan, meliputi: sikap jujur, toleransi, tanggung jawab,
menghargai pendapat teman, kerjasama, dan mampu mengemukakan pendapat
dengan sopan.

F. Materi Pembelajaran
1.

Faktual

: Jantung memiliki empat ruang (serambi kanan, serambi

kiri, bilik kanan, bilik kiri), pembuluh darah dibagi menjadi 3, yaitu arteri,
vena, dan kapiler
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2.

Konseptual

: Pembuluh nadi (arteri) memiliki dinding tebal, kuat dan

elastis, serta aliran darahnya menuju ke jantung
3.

Prosedural

: Mekanisme peredaran darah pada manusia

4.

Metakognitif : Memahami manfaat memiliki pengetahuan tentang organorgan yang berperan dan berhubungan dengan aktivitas kehidupan seharihari

G. Pendekatan, Model dan Metode
Pendekatan : Saintific
Model

: Discovery Learning

Metode

: Diskusi, Penugasan, Percobaan, Investigasi, Tanya-jawab

H. Media dan Alat / Bahan
1. Media

: Lift the Flap Book, Microsoft Power point, Lembar Kerja

Siswa (LKS)
2. Alat dan Bahan : Papan tulis, spidol, laptop, alat tulis, stopwatch

I. Sumber Pelajaran
1) Anonim, 2017, Ilmu Pengetahuan Alam Kelas VIII SMP/MTs, Jakarta:
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
2) Novel, Sinta Sasika, S.Si. 2012, Superlengkap Biologi SMP, Jakarta: Gagas
Media.
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3) Saktiyono, dan Ch. Eny Wijayanti S.Si. 2004, IPA Biologi 2 SMP dan MTs
untuk Kelas VIII, Jakarta: Erlangga.

J. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan pertam (2 x40 menit)
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan
Guru

Pendahuluan

Orientasi

Siswa
Orientasi

 Melakukan
pembukaan  Menjawab salam yang
dengan
salam
untuk
diberikan oleh guru
memanjatkan syukur kepada
Tuhan Yang Maha Esa
 Meminta salah satu siswa
untuk
memimpin
doa  Perwakilan siswa maju
sebelum memulai pelajaran
untuk memimpin doa
 Memeriksa kehadiran siswa  Siswa menjawab hadir
sebagai wujud sikap disiplin Apersepsi
Apersepsi
 Siswa
mendengarkan
 Mengaitkan
penyampaian guru
materi/tema/kegiatan
pembelajaran yang akan
dilakukan
dengan
pengalaman siswa dengan
materi/tema/kegiatan
 Siswa
mengingat
sebelumnya
kembali
materi
prasyarat
 Membantu
siswa
mengingatkan
kembali
 Siswa
menjawab
materi prasyarat
pertanyaan
yang
 Mengajukan pertanyaan yang
diberikan
oleh
guru
memiliki keterkaitan dengan
pelajaran
yang
akan
dipelajari, meliputi:
 “Pernahkah
bagian
tubuhmu terluka?”
 “Proses apa yang terjadi
sehingga luka pada bagian
tubuhmu tersebut tidak
mengeluarkan darah lagi?”

Alokasi
Waktu
7 menit
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Kegiatan

Deskripsi Kegiatan
Guru
 “Apa yang selanjutkan
terjadi apabila darah pada
luka
tersebut
terus
mengalir?”
Motivasi

Kegiatan Inti

Siswa

Alokasi
Waktu

Motivasi
 Mempelajari
gambaran
tentang manfaat mempelajari
materi yang akan dipelajari
dalam kehidupan sehari-hari
 Apabila materi/tema/projek
ini dikerjakan dengan baik
dan
sungguh-sungguh
dikuasai dengan baik, maka
siswa diharapkan dapat
menjelaskan tentang materi:
Struktur
dan
fungsi  Siswa
mendengarkan
peredaran
darah
pada
penyampaian
tujuan
manusia
pembelajaran oleh guru
 Menyampaikan
tujuan
pembelajaran yang akan
dicapai pada pertemuan yang
berlangsung
Pemberian Acuan
Pemberian Acuan
 Siswa
mendengarkan
 Menyampaikan
materi
penyampaian
materi
pembelajaran yang akan
yang akan dipelajari
dibahas pada pada pertemuan  Siswa
mendengarkan
yang berlangsung
penyampaian
 Menyampaikan Kompetensi
Kompetensi
Inti,
Inti, Kompetensi Dasar,
Kompetensi Dasar dan
indikator,
dan
Kriteria
Kriteria
Ketuntasan
Kettuntasan Minimal pada
Minimal
pertemuan yang berlangsung
Stimulation
Stimulation
68
(stimulasi/pemberian
(stimulasi/pemberian
menit
rangsangan)
rangsangan)
 Guru membimbing siswa  Siswa
membentuk
mengorganisasi
diri
kelompok
dengan
membentuk
kelompok
anggota 4-5 orang
beranggotakan 4-5 orang
 Siswa mencermati materi
 Guru memberi rangsangan
darah dan komponen
dengan mencermati dan
penyusun darah yang ada
memahami materi darah dan
pada Lift the Flap Book
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Kegiatan

Deskripsi Kegiatan
Guru

Siswa

komponen penyusun darah
yang terdapat dalam media
Lift the Flap Book
Problem
Statement Problem
Statement
(pernyataan/identifikasi
(pernyataan/identifikasi
masalah)
masalah)
 Siswa dengan rasa ingin
tahu
mengajukan
pertanyaan terkait dengan
informasi
yang
belum
dipahami
 Guru
menanggapi
pertanyaan siswa, serta
mengarahkan peserta didik
untuk menjawab pertanyaan
yang berkaitan dengan
konsep yang akan dibangun
pada pembelajaran tersebut.
Jelaskan pengertian darah?
Komponen apa saja yang
menyusun darah?

 Siswa mengangangkat
tangan dan mengajukan
pertanyaan
 Siswa
mendengarkan
tanggapan guru dan
menjawab
pertanyaan
yang diberikan guru

Data Collection
(Pengumpulan Data)

Data Collection
(Pengumpulan Data)

 Siswa
diminta
untuk
melakukan kegiatan sesuai
dengan petunjuk kegiatan
pada Lift the Flap Book
 Siswa menuliskan hasil
kegiatan dengan jujur sesuai
hasil kegiatan pada lembar
kerja yang disediakan
 Data Processing (pengolahan
data)
 Siswa berdiskusi dengan
anggota kelompok dan
melakukan studi literatur
untuk menafsirkan data dan
menjawab
pertanyaan
terkait dengan kegiatan
pada lembar kerja siswa

 Siswa
melakukan
kegiatan sesuai petunjuk
kegiatan pada Lift the
Flap Book
 Siswa menuliskan hasil
kegiatan pada lembar
kerja yang disediakan
Data Processing
(pengolahan data)
 Siswa bersama kelompok
berdiskusi
dan
menafsirkan data

Alokasi
Waktu
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Kegiatan

Deskripsi Kegiatan
Guru

Siswa

Alokasi
Waktu

 Guru membimbing dan
memfasilitasi
kegiatan
Verification (pembuktian)
diskusi siswa
Verification (pembuktian)
 Siswa
maju
dan
meyampaikan
hasil
 Siswa secara komunikatif
diskusi
menyampaikan hasil diskusi

Memberikan
tanggap
didepan kelas
terhadap kelompok yang
 Siswa lainnya memberikan
melakukan presentasi
tanggapan
maupun

Penutup

pertanyaan
terhadap
kelompok yang melakukan
presentasi
 Guru membimbing jalannya
diskusi dan mengarahkan
seluruh
siswa
untuk
memahami
topik
pembahasan
Generalization (menarik
Generalization
(menarik
kesimpulan/generalisasi)
kesimpulan/generalisasi)
 Siswa
mengerjakan
 Guru meminta siswa untuk
latihan soal halaman 14
mengerjakan latihan soal
pada Lift the Flap Book
halaman 14 pada Lift the
 Siswa menyimak dan
Flap Book
mengkoreksi
 Guru mengkonfirmasi hasil
penyampaian konfirmasi
kerja siswa
guru
Kesimpulan
Kesimpulan
5 menit
 Guru memberi penguatan
dan bersama dengan peserta
didik membuat kesimpulan
tentang materi yang telah
dipelajari
 Guru
meminta
siswa
mempelajari materi yang
akan dibahas pada pertemuan
berikutnya yaitu materi
tentang
jantung
dan
pembuluh darah

 Siswa
mendengarkan
penguatan materi yang
dibahas
guru
dan
membuat
kesimpulan
materi yang dibahas
 Siswa
mendengarkan
arahan guru mengenai
materi
yang
akan
dipelajari
pada
pertemuan berikutnya
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Pertemuan kedua (3 x 40 menit)
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan
Guru

Pendahuluan

Orientasi

Siswa
Orientasi

 Melakukan
pembukaan  Siswa menjawab salam
dengan
salam
untuk
yang diberikan oleh guru
memanjatkan syukur kepada
Tuhan Yang Maha Esa
 Meminta salah satu siwa  Perwakilan siswa maju
memimpin doa
untuk
memimpin
doa

Siswa menjawab hadir
sebelum memulai pelajaran
 Memeriksa kehadiran siswa
sebagai wujud sikap disiplin Apersepsi
Apersepsi
 Siswa
melakukan
 Guru meminta siswa untuk
merasakan
denyut
merasakan denyut di bagian
dibagian dada
dada
 Siswa
memperhatikan
 Guru meminta siswa untuk
gambar
bagian-bagian
memperhatikan
gambar
jantung yang ditampilkan
bagian-bagian jantung pada
oleh guru
Lift the Flap Book
 Siswa
menyebutkan
 Guru meminta siswa untuk
bagian-bagian jantung
menyebutkan bagian-bagian  Siswa menuliskan fungsi
jantung berdasarkan gambar
bagian-bagian
jantung
yang ditampilkan
pada Lift the Flap Book
 Guru
meminta
siswa
menuliskan fungsi bagianbagian jantung pada Lift the
Flap Book
Motivasi
Motivasi
 Siswa
mendengarkan
 Mempelajari
gambaran
penyampaian
tujuan
tentang manfaat mempelajari
pembelajaran oleh guru
materi yang akan dipelajari
dalam kehidupan sehari-hari
 Apabila materi/tema/projek
ini dikerjakan dengan baik
dan
sungguh-sungguh
dikuasai dengan baik, maka
siswa diharapkan dapat
menjelaskan tentang materi:
jantung dan pembuluh darah

Alokasi
Waktu
10
menit
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Kegiatan

Deskripsi Kegiatan
Guru
 Menyampaikan
tujuan
pembelajaran yang akan
dicapai pada pertemuan yang
berlangsung
Pemberian Acuan

Kegiatan Inti

 Menyampaikan
materi
pembelajaran yang akan
dibahas pada pada pertemuan
yang berlangsung
 Menyampaikan Kompetensi
Inti, Kompetensi Dasar,
indikator,
dan
Kriteria
Ketuntasan Minimal pada
pertemuan yang berlangsung
 Pembagian kelompok belajar
Stimulation
(stimulasi/pemberian
rangsangan)
 Guru membimbing siswa
mengorganisasi
diri
membentuk
kelompok
beranggotakan 4-5 orang
 Guru meminta siswa untuk
mempelajari
dan
mengerjakan pembahasan
tentang struktur jantung,
pembuluh darah, dan sistem
peredaran darah manusia
pada Lift the Flap Book
Problem Statement
(pernyataan/identifikasi
masalah)
 Siswa dengan rasa ingin
tahu
mengajukan
pertanyaan terkait dengan
informasi
yang
belum
dipahami
 Guru
bertanya
jawab
dengan
peserta
didik
tentang hal yang belum
dipahami

Siswa

Alokasi
Waktu

Pemberian Acuan
 Siswa
mendengarkan
penyampaian
materi
yang akan dipelajari
 Siswa
mendengarkan
penyampaian
Kompetensi
Inti,
Kompetensi Dasar dan
Kriteria
Ketuntasan
Minimal
Stimulation
95
(stimulasi/pemberian
menit
rangsangan)
 Siswa
membentuk
kelompok
dengan
anggota 4-5 orang
 Siswa
mempelajari
mengerjakan
pembahasan
tentang
struktur
jantung,
pembuluh darah, dan
sistem peredaran darah
manusia pada Lift the
Flap Book
Problem Statement
(pernyataan/identifikasi
masalah)
 Siswa mengangangkat
tangan dan mengajukan
pertanyaan
 Siswa
mendengarkan
tanggapan guru
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Kegiatan

Deskripsi Kegiatan
Guru
Data Collection
(Pengumpulan Data)
 Siswa
diminta
untuk
melakukan kegiatan sesuai
dengan petunjuk kegiatan
pada Lift the Flap Book
 Siswa menuliskan hasil
kegiatan dengan jujur sesuai
hasil kegiatan pada lembar
kerja yang disediakan

 Data Processing (pengolahan
data)
 Siswa berdiskusi dengan
anggota kelompok dan
melakukan studi literatur
untuk menafsirkan data dan
menjawab
pertanyaan
terkait dengan kegiatan
pada lembar kerja yang
disediakan
 Guru membimbing dan
memfasilitasi
kegiatan
diskusi siswa
Verification (pembuktian)
 Siswa secara komunikatif
menyampaikan hasil diskusi
didepan kelas
 Siswa lainnya memberikan
tanggapan
maupun
pertanyaan
terhadap
kelompok yang melakukan
presentasi
 Guru membimbing jalannya
diskusi dan mengarahkan
peserta
didik
untuk
memahami
topik
pembahasan
Generalization
(menarik
kesimpulan/generalisasi)
 Siswa
menyampaikan
rangkuman
maupun

Siswa
Data Collection
(Pengumpulan Data)
 Siswa
melakukan
kegiatan sesuai petunjuk
pada Lift the Flap Book
 Siswa menuliskan hasil
kegiatan pada lembar
kerja yang disediakan

Data Processing
(pengolahan data)
 Siswa bersama kelompok
berdiskusi
dan
menafsirkan data

Verification (pembuktian)
 Siswa
maju
dan
meyampaikan
hasil
diskusi
 Memberikan
tanggap
terhadap kelompok yang
melakukan presentasi

Generalization (menarik
kesimpulan/generalisasi)
 Siswa
menyampaikan
rangkuman
maupun

Alokasi
Waktu
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Kegiatan

Deskripsi Kegiatan
Guru



Penutup









kesimpulan dari kegiatan
yang telah dilakukan
Guru
mengkonfirmasi
terhadap
informasi/hasil
rangkuman
yang
disampaikan oleh siswa
Guru meminta siswa untuk
menutup semua buku paket
dan
catatan
serta
mengerjakan soal post test
secara mandiri
Guru
memberikan
penguatan dan bersama
dengan
peserta
didik
membuat
kesimpulan
tentang materi yang telah
dibahas
Guru memberikan arahan
kepada peserta didik untuk
mempelajari materi yang
akan
dibahas
pada
pertemuan berikutnya yaitu
tentang gangguan pada
sistem peredaran darah dan
upaya untuk mencegah dan
menanggulanginya
Guru menjelaskan tugas
proyek
tentang
model
sistem peredaran darah pada
manusia kepada siswa
meliputi perencanaan yang
harus
dilakukan,
pelaksanaan,
waktu
pengumpulan tugas dan
sistem penilaian

Alokasi
Waktu

Siswa
kesimpulan
kegiatan

dari

hasil

 Siswa mengerjakan soal 15
post-test secara mandiri
menit
 Siswa mendengarkan dan
menjawab
penguatan
materi yang dibahas oleh
guru dan bersama-sama
membuat
kesimpulan
materi yang telah dibahas
 Siswa
mendegarkan
arahan yang disampaikan
oleh guru mengenai
materi
yang
akan
dipelajari
pada
pertemuan berikutnya
 Siswa mencermati arahan
guru
tentang
tugas
proyek
yang
harus
dikerjakan
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Pertemuan ketiga (2 x 40 menit)
Kegiatan

Deskripsi Kegiatan
Guru

Pendahuluan

Siswa

Orientasi

Orientasi

 Melakukan
pembukaan
dengan memberi salam untuk
memanjatkan syukur kepada
Tuhan Yang Maha Esa
 Meminta salah satu siswa
untuk
memimpin
doa
sebelum memulai pelajaran
 Memeriksa kehadiran siswa
sebagai wujud sikap disiplin
Apersepsi

 Siswa menjawab salam
yang diberikan oleh
guru

 Perwakilan siswa maju
ke depan kelas untuk
memimpin doa
 Siswa menjawab hadir
Apersepsi
 Guru memberikan pertanyaan,
berupa:
 Siswa
menjawab
 “pernahkah
kalian
pertanyaan guru
mendengar
tentang
seseorang yang terkena
serangan
jantung
atau
penyakit stroke?”
 “Bagaimana gejala atau
tanda-tanda dari penyakit
tersebut?”
 “Menurut kalian, upaya apa
yang dapat dilakukan untuk
menghindari
terjadinya
gangguan
penyakit
tersebut?”
 “Usaha apa yang dapat kalian
lakukan
apabila
kalian
menjumpai seseorang yang
tiba-tiba
mengalami
serangan jantung penyakit
stroke?”
Motivasi
Motivasi
 Siswa
mendengarkan
 Mempelajari
gambaran
penyampaian
tujuan
tentang manfaat mempelajari
pembelajaran oleh guru
materi yang akan dipelajari
dalam kehidupan sehari-hari

Alokasi
Waktu
10
menit
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Kegiatan

Deskripsi Kegiatan
Guru

Siswa

Alokasi
Waktu

 Apabila materi/tema/projek  Siswa
menjawab
ini dikerjakan dengan baik dan
pertanyaan
yang
sungguh-sungguh
dikuasai
diberikan oleh guru
dengan baik, maka siswa
diharapkan dapat menjelaskan
tentang materi: Gangguan dan
kelainan
pada
sistem
peredaran darah dan upaya
untuk
mencegah
dan
menanggulanginya
 Menyampaikan
tujuan
pembelajaran yang akan
dicapai pada pertemuan yang
berlangsung
Pemberian Acuan
Pemberian Acuan
 Menyampaikan
materi  Siswa
mendengarkan
pembelajaran yang akan
penyampaian
materi
dibahas pada pada pertemuan
yang akan dipelajari
yang berlangsung
 Siswa
mendengarkan
 Menyampaikan Kompetensi
penyampaian
Inti,
Kompetensi
Dasar,
Kompetensi
Inti,
indikator,
dan
Kriteria
Kompetensi Dasar dan
Ketuntasan Minimal pada
Kriteria
Ketuntasan
pertemuan yang berlangsung
Minimal
Kegiatan Inti Stimulation
Stimulation
65
(stimulasi/pemberian
(stimulasi/pemberian
menit
rangsangan)
rangsangan)
 Guru membimbing siswa  Siswa
membentuk
mengorganisasi
diri
kelompok
dengan
membentuk
kelompok
anggota 4-5 orang
beranggotakan 4-5 orang
 Siswa
mencermati
 Guru meminta siswa untuk
materi kelainan dan
mempelajari
tentang
gangguan pada sistem
kelainan dan gangguan pada
peredaran
darah
sistem peredaran darah
manusia
 Problem Statement
Problem Statement
(pernyataan/identifikasi
(pernyataan/identifikasi
masalah)
masalah)
 Siswa dengan rasa ingin tahu
mengajukan
pertanyaan  Siswa mengangangkat
tangan dan mengajukan
terkait dengan informasi
pertanyaan
yang belum dipahami
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Kegiatan

Deskripsi Kegiatan
Guru

Siswa

 Guru
menanggapi  Siswa
mendengarkan
pertanyaan siswa
tanggapan guru
Data Collection
Data Collection
(Pengumpulan Data)
(Pengumpulan Data)
 Guru
meminta
siswa
melakukan studi literatur dan
berdiskusi
untuk
mengumpulkan
informasi
tentang
gangguan
dan
kelainan
pada
sistem
peredaran darah
 Data Processing (pengolahan
data)
 Guru meminta siswa untuk
mengerjakan latihan halaman
23 pada Lift the Flap Book
 Guru membimbing dan
memfasilitasi
kegiatan
diskusi siswa
Verification (pembuktian)

 Siswa melakukan studi
literatur
dan
mengumpulkan
informasi
tentang
gangguan dan kelainan
pada sistem peredaran
darah
Data Processing
(pengolahan data)
 Siswa
bersama
kelompok
berdiskusi
menjawab pertanyaan
dalam Lift the Flap Book
Verification (pembuktian)

berdiri
dan
 Siswa secara komunikatif  Siswa
meyampaikan
hasil
menyampaikan hasil diskusi
diskusi
didepan kelas
 Siswa lainnya memberikan  Memberikan tanggap
terhadap kelompok yang
tanggapan
maupun
melakukan presentasi
pertanyaan
terhadap
kelompok yang melakukan
presentasi
 Guru membimbing jalannya
diskusi dan mengarahkan
peserta
didik
untuk
memahami
topik
pembahasan
Generalization
(menarik
Generalization (menarik
kesimpulan/generalisasi)
kesimpulan/generalisasi)
 Guru meminta siswa untuk
 Siswa
mengerjakan
mengerjakan latihan soal
latihan soal dihalaman
dihalaman 24 Lift the Flap
24 Lift the Flap Book
Book
 Siswa menyimak dan
 Guru
mengkonfirmasi
mengoreksi konfirmasi
jawaban latihan soal
guru

Alokasi
Waktu
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Kegiatan

Penutup

Deskripsi Kegiatan
Guru

Siswa

 Guru memberikan penguatan
dan bersama dengan siswa
membuat kesimpulan tentang
materi yang telah dibahas
 Guru
meminta
siswa
mempersiapkan diri untuk
mengikuti Ulangan Harian
pada pertemuan selanjutnya

 Siswa
mendengarkan
dan
menjawab
penguatan materi oleh
guru dan bersama-sama
membuat kesimpulan
 Siswa
mendengarkan
arahan guru
untuk
mempersiapkan
diri
untuk
mengikuti
Ulangan Harian

Alokasi
Waktu
5
Menit

K. Penilaian Hasil Belajar
No.

Aspek

Teknik Penilaan

1.

Penilaian Sikap

Observasi

2.

Penilaian Pengetahuan

Tes Tertulis

3.

Penilaian Keterampilan

Penugasan

L. Lampiran
1. Uraian Materi
2. Media Pembelajaran
3. Lembar Kerja Peserta Didik
4. Instrumen Penilaian

Instrumen
- Lembar penilaian sikap spiritual
- Lembar penilaian sikap sosial
Post test, Essay
- Lembar panilaian proyek
- Lembar penilaian kinerja
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Uraian Materi
SISTEM PEREDARAN DARAH PADA MANUSIA
a. Darah tersusun dari plasma darah, sel darah merah (eritrosit), sel darah putih
leukosit), keping-keping darah (trombosit). Kurang lebih 55% bagian dari darah
adalah plasma darah, kurang lebih 45% bagian dari darah adalah sel darah
merah, dan sisanya adalah sel darah putih.
b. Plasma darah tersusun atas 91,5% air dan 8,5% zat-zat terlarut, terutama protein.
Selain protein zat-zat terlarut dalam plasma darah antara lain nutrisi (glukosa,
lemak, asam amino, dan vitamin), hormon, enzim, gas-gas (O2 , CO2 , dan N 2 ),
dan zat-zat sisa seperti urea dan amonia (NH3 ). Di dalam plasma juga terdapat
elektrolit ion kalium (K+), ion natrium (Na+), ion kalsium (Ca2+), dan ion
klorida (Cl-).
c. Sel darah merah (eritrosit) berbentuk bulat pipih dengan bagian tengahnya
cekung (bikonkaf). Sel darah merah tidak memiliki inti sel. Eritrosit tidak
berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel seluruh tubuh.
Satu millimeter kubik darah (kurang lebih sekitar satu tetes) terdiri dari lima juta
sel darah merah. Warna merah pada darah disebabkan karena adanya
hemoglobin (Hb) dalam sel darah merah.
d. Ketika dalam paru-paru, hemoglobin dalam sel darah merah mempunyai daya
ikat yang tinggi terhadap oksigen, sehingga akan mengikat oksigen membentuk
kompleks oksihemoglobin.
e. Ketika sel darah merah berada dalam jaringan tubuh, daya ikat hemoglobin
terhadap oksigen berkurang, sehingga oksigen terlepas dari hemoglobin menuju
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sel-sel tubuh. Sebaliknya saat berada dalam jaringan tubuh, daya ikat
hemoglobin terhadap karbondioksida tinggi. Karbondiokssida membentuk
ikatan dengan hemoglobin membentuk karbamino-hemoglobin. Sel darah merah
yang mengandung karbamino-hemoglobin selanjutnya menuju paru-paru. Di
dalam paru-paru karbon dioksida dilepaskan untuk dikeluarkan dari tubuh.
f. Sel darah merah hanya berusia sekitar 120 hari. Sel yang telah tua dan usangakan
dihancurkan di hati dan limpa. Selanjutnya, di dalam hati, hemoglobin dirombak,
kemudian dijadikan pigmen bilirubin (pigmen empedu).
g. Sel darah putih (leukosit) memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid
dan mempunyai inti. Fungsi utama dari sel darah putih adalah melawan
kuman/bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh dan membentuk antibodi. Satu
milimeter kubik darah mengandung sekitar 8.000 sel darah putih.
h. Berdasarkan ada tidaknya butir-butir kasar (granula) dalam sitoplasma, leukosit
dapat dibedakan menjadi granulosit dan agranulosit. Leukosit jenis granulosit
terdiri atas eosinophil, basophil, dan netrofil. Agranulosit terdiri atas limfosit dan
monosit.
i. Bentuk trombosit beraneka ragam, yaitu bulat, oval, dan memanjang. Trombosit
tidak berinti dan bergranula. Keping darah sangat berhubungan dengan proses
mengeringnya luka, sehingga tidak heran jika ada yang menyebut keeping darah
dengan sel darah pembeku.
j. Fungsi darah adalah menjaga kestabilan suhu tubuh, sistem kekebalan tubuh, alat
transportasi dan sisa metabolisme, alat transportasi O2 .
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k. Jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi (atrium) kiri dan serambi (atrium)
kanan serta bilin (ventrikel) kiri dan bilik (ventrikel) kanan.
l. Darah dari seluruh tubuh, akan masuk pertama kali ke serambi kanan, sehingga
darah dalam serambi kanan banyak mengandung CO2 . Dari serambi kanan, darah
akan melewati katup trikuspidalis (berdaun tiga) menuju bilik kanan. Darah yang
ada dalam bilik kanan, dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis
menuju paru-paru agar CO2 dalam darah terlepas dan menjadi pengikat O2 .
Darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri,
sehingga darah dalam serambi kiri banyak mengandung O2 . Darah dari serambi
kiri turun melalui katup bikuspidalis (berdaun dua) menuju bilik kiri. Bilik kiri
akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta.
m. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu pembuluh darah nadi
(arteri), pembuluh balik (vena), dan kapiler. Arteri merupakan pembuluh darah
yang mengalirkan darah keluar jantung, sedangkan vena mengalirkan darah
masuk ke dalam jantung. Ujung arteri dan vena mengalirkan darah masuk ke
dalam jantung. Ujung arteri dan vena bercabang-cabang menjadi pembuluhpembuluh kecil yang disebut pembuluh kapiler.
n. Faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung, antara lain kegiatan atau
aktivitas tubuh, jenis kelamin, suhu tubuh, umur dan komposisi ion.
o. Gangguan pada sistem peredaran darah antara lain jantung coroner, stroke,
varises, anemia, hipertensi, dan hipotensi.
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Lembar Kerja Peserta Didik
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
(Komponen Penyusun Darah)
Tujuan:
1. Mengkarakteristikkan komponen penyusun darah
2. Mengidentifikasi komponen penyusun darah
A. Alat
 1 buah tabung reaksi
 3 buah pipet tetes
 3 gelas ukur
B. Bahan
 Minyak goreng
 Air
 Pewarna makanan
 Pelumas mesin atau oli
C. Cara Kerja
1) Buatlah kelompok yang terdiri dari 4-5 orang!
2) Ukurlah 5 mL minyak goreng dengan menggunakan gelas ukur! Lakukan
pengukuran dengan cermat dan teliti. Tuangkan minyak goreng tersebut
ke dalam tabung reaksi.
3) Ukurlah 5 mL oli menggunakan gelas ukur! Lakukan pengukuran dengan
cermat dan teliti. Tuangkan oli tersebut ke dalam tabung reaksi.
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4) Ukurlah 5 mL air menggunakan gelas ukur! Lakukan pengukuran dengan
cermat dan teliti. Tuangkan oli tersebut ke dalam tabung reaksi.
5) Tambahkan tambahkan beberapa tetes zat pewarna makanan pada
campuran minyak goreng, oli, dan air.
6) Tutuplah tabung reaksi dengan cara menyumbat mulut tabung
menggunakan ibu jari.
7) Kocoklah beberapa saat hingga seluruh komponen tercampur dengan
cukup sempurna. Lakukan dengan hati-hati agar tabung reaksi tidak
terjatuh.
8) Diamkan tabung reaksi beberapa saat, biarkan larutan terpisah. Lakukan
kegiatan dengan teliti dan cermat agar mendapatkan hasil yang tepat!
9) Jawablah pertanyaan berikut!
1. Ada berapa lapisan yang terbentuk?
2. Gambarlah lapisan yang terbentuk dalam lapisan tersebut!
3. Analogikan setiap lapisan yang terbentuk dengan komponenkomponen penyusun darah!
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LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
(Faktor-faktor yang Memengaruhi Frekuensi Denyut Jantung)
Tujuan:
1. Menemukan beberapa faktor yang memengaruhi frekuensi denyut jantung
A. Alat
1. Stopwatch atau jam
2. Kertas
3. Pena
B. Langkah-langkah Kegiatan
1) Buatlah kelompok dengan anggota 4-5 orang! Usahakan agar dalam satu
kelompok terdapat anggota laki-laki dan perempuan.
2) Tentukan anggota kelompok yang akan menghitung denyut nadi,
memerhatikan stopwatch, dan melakukan aktivitas.
Kegiatan I
a. Mintalah teman yang melakukan aktivitas untuk duduk dengan tenang
selama 1 menit.
b. Temukan denyut nadi yang ada di pergelangan tangan menggunakan
jari telunjuk dan jari tengah.
c. Hitunglah dengan seksama jumlah denyut nadi temanmu selama 1
menit. Catatlah hasilnya pada tabel!
d. Ulangi kegiatan 1-3, tetapi setelah temanmu duduk dengan tenang
selama 2 menit.
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Kegiatan II
a. Mintalah teman yang melakukan aktivitas untuk berjalan santai
selama 1 menit.
b. Temukan denyut nadi yang ada di pergelangan tangan menggunakan
jari telunjuk dan jari tengah.
c. Hitunglah dengan seksama jumlah denyut nadi temanmu selama 1
menit. Catatlah hasilnya pada tabel!
d. Ulangi kegiatan 1-3, tetapi setelah temanmu untuk berjalan santai
selama 2 menit.
Kegiatan III
a. Mintalah teman yang melakukan aktivitas untuk berlari-lari kecil
selama 1 menit.
b. Temukan denyut nadi yang ada di pergelangan tangan menggunakan
jari telunjuk dan jari tengah.
c. Hitunglah dengan seksama jumlah denyut nadi temanmu selama 1
menit. Catatlah hasilnya pada tabel!
d. Ulangi kegiatan 1-3, tetapi setelah temanmu untuk berlari-lari kecil
selama 2 menit.
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Nama
siswa

Jenis dan Intensitas Aktivitas
Duduk Tenang

Berjalan Santai

1
menit

1
menit

2
menit

2
menit

Berlari Kecil
1
menit

2
menit

Siswa lakilaki
Siswa
perempuan
Rata-rata

Pertanyaan
1. Mengapa kita dapat menghitung denyut jantung dengan cara
menghitung denyut nadi? Apakah frekuensi denyut jantung sama
dengan denyut nadi?
2. Pada saat duduk tenang, antara denyut nadi laki-laki dan perempuan
manakah yang lebih tinggi frekuensinya? Mengapa demikian?
3. Manakah diantara kegiatan berjalan selama 1 menit dan berlari
selama 1 menit yang menyebabkan frekuensi denyut jantung paling
tinggi? Mengapa demikian?
4. Manakah diantara kegiatan berlari selama 1 menit dan berlari selama
2 menit yang menyebabkan frekuensi denyut jantung paling tinggi?
Mengapa demikian?
5. Menurut kalian, apakah jenis kelamin dan intensitas aktivitas
memengaruhi frekuensi denyut jantung? Jelaskan!
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Kesimpulan
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………
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INTRUMEN PENILAIAN
A. Penilaian afektif (Sikap)
1. Penilaian Sikap Spiritual
a. Jurnal
Satuan Pendidikan

: Sekolah Menengah Pertama

Tahun Pelajaran

: 2020/2021

Kelas/ Semester

: VIII/ Genap

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Waktu

Nama

Kejadian/
Perilaku

Butir
Sikap

+/-

Tindak
Lanjut
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b. Penilaian Observasi
Pedoman Pengamatan Sikap Spiritual
No

Nama
Siswa

Aspek Penilaian
Taat
Ibadah

Syukur

Toleransi

Berbagi

Empati

Horma
t
Orang
Tua

Disiplin

Peduli

Pedoman Pengamatan Sikap Sosial
No

Nama
Siswa

Aspek Penilaian
Tanggung
Jawab

Kerja
Sama

Santun Tekun Jujur

Keterangan


Jumlah sikap yang dinilai dikalikan jumlah kriteria (100 x 7) = …..



Kode nilai/ predikat:
75,01 - 100,00

= Sangat Baik (SB)

50,01 - 75,00

= Baik (B)

25,01 - 50,00

= Cukup (C)

00,00 - 25,00

= Kurang (K)
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b. Penilaian Kognitif (Pengetahuan)
1. Tertulis
Isian Singkat
Kisi-kisi
PERTEMUAN PERTAMA
Kompetensi
Dasar (KD)

Indikator

3.7
Menganalisis
sistem
peredaran
darah pada
manusia dan
memahami
gangguan
pada sistem
peredaran
darah, serta
upaya
menjaga
kesehatan
sistem
peredaran
darah

3.7.1Mend Darah
eskripsika
n
karakterist
ik masingmasing
komponen
penyusun
darah
3.7.2
Membuat
komponen
penyusun
darah

4.7
Menyajika
n
hasil
percobaan
pengaruh
aktivitas
(jenis,
intensitas,
atau durasi)
pada
frekuensi

Materi

Indikator Soal

Level
Kognitif

Teknik
Penilaia
n

Bentuk Nom
Soal
or
Soal

Natrium
sitrat
dapat mencegah
pembekuan
darah,
hal
tersebut
dikarenakan…

C1

Tes
tertulis

Isian
Singkat

1

Fungsi
dari
komponen darah
eritrosit
adalah….

C1

Tes
tertulis

Isian
Singkat

2

Orang yang
memiliki
golongan darah
O tidak boleh
mendapat
tranfusi dari
orang yang
memiliki
golongan darah
A. Mengapa?

C4

Tes
tertulis

Isian
Singkat

3

Banyaknya
oksigen yang
dapat diangkut
oleh darah
manusia
tergantung
pada…

C2

Tes
tertulis

Isian
Singkat

4
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PERTEMUAN PERTAMA
Kompetensi
Dasar (KD)

Indikator

Materi

denyut
jantung

Indikator Soal

Level
Kognitif

Tranfusi darah
donor
bergolongan A
ke resipien yang
bergolongan B
akan
menyebabkan
aglutinasi
karena….

C4

Teknik
Penilaia
n

Bentuk Nom
Soal
or
Soal

Tes
tertulis

Isian
Singkat

5

Rubrik penilaian Isian singkat
PERTEMUAN PERTAMA
No.

Soal

Jawaban

Bobot

Natrium sitrat dapat
mencegah pembekuan darah,
hal tersebut dikarenakan…

Mengendapkan ion Ca2+ dan
darah

20

2.

Fungsi dari komponen darah
eritrosit adalah….

Mengedarkan O2 dari paru-paru
ke seluruh tubuh

20

3.

Orang yang memiliki
golongan darah O tidak boleh
mendapat tranfusi dari orang
yang memiliki golongan
darah A. Mengapa?

Karena dalam plasma darah
golongan darah O terdapat
antibodi
a
yang
akan
mengumpulkan
eritrosit
golongan darah A

20

4.

Banyaknya oksigen yang
dapat diangkut oleh darah
manusia tergantung pada…

Jumlah sel darah merah

20

5.

Tranfusi darah donor
bergolongan A ke resipien
yang bergolongan B akan
menyebabkan aglutinasi
karena….

Bertemunya aglutinogen
dengan aglutinin alfa

1.

A

Kriteria
Penilaian
Benar = 1
Salah = 0

20
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PERTEMUAN KETIGA
Kompetensi
Dasar (KD)

Indikator

Materi

Indikator Soal

Level
Kognitif

Teknik
Penilaia
n

Bentuk
Soal

Nom
or
Soal

3.7
Menganalisis
sistem
peredaran
darah pada
manusia dan
memahami
gangguan
pada sistem
peredaran
darah, serta
upaya
menjaga
kesehatan
sistem
peredaran
darah

3.7.3
Membedak
an
pembuluh
nadi
(arteri)
dengan
pembuluh
balik
(vena).
3.7.4
Mengemu
kakan
perbedaan
sistem
peredaran
darah kecil
dan sistem
peredaran
darah
besar pada
manusia.
3.7.5
Menafsirk
an
gangguan
dan
kelainan
pada
sistem
peredaran
darah dan
upaya
untuk
mencegah
dan
mengatasi
nya.

Jantung
dan
pembul
uh
darah

Vena
pulmonalis
merupakan salah
satu alat
peredaran darah
yang banyak
mengandung
oksigen.

C4

Tes
tertulis

Isian
Singkat

1

Salah satu ciri
dari pembuluh
vena adalah
sebagai tempat
keluarnya darah
yang berasal
dari jantung.

C1

Tes
tertulis

Isian
Singkat

2

Pada saat
seseorang
menderita
demam
berdarah,
komponen darah
yang akan
mengalami
penurunan
adalah leukosit.

C4

Tes
tertulis

Isian
Singkat

3

Tekanan sistol
pak Beny lebih
besar dari 140
mmHg dan
tekanan diastol
lebih dari 99
mmHg.
Kelainan pada
tubuh pak Beny
ini disebut
Hipotensi.

C4

Tes
tertulis

Isian
Singkat

4

4.7
Menyajika
n
hasil
percobaan
pengaruh
aktivitas
(jenis,
intensitas,
atau durasi)
pada
frekuensi
denyut
jantung

Ganggu
an dan
kelaina
n pada
sistem
peredar
an
darah
dan
upaya
untuk
menceg
ah serta
menang
gulangi
nya
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PERTEMUAN KETIGA
Kompetensi
Dasar (KD)

Indikator

Materi

Indikator Soal

Level
Kognitif

Teknik
Penilaia
n

Bentuk
Soal

Nom
or
Soal

Hemofilia
merupakan
gangguan pada
sistem peredaran
darah yang
bersifat genetik.

C2

Tes
tertulis

Isian
Singkat

5

Rubrik penilaian Isian singkat
PERTEMUAN KETIGA
No.

Soal

Jawaban

Bobot

Kriteria
Penilaian

Vena pulmonalis merupakan salah satu alat
peredaran darah yang banyak mengandung oksigen.

Benar

20

Benar = 1

2.

Salah satu ciri dari pembuluh vena adalah sebagai
tempat keluarnya darah yang berasal dari jantung.

Salah

20

3.

Pada saat seseorang menderita demam berdarah,
komponen darah yang akan mengalami penurunan
adalah leukosit.

Salah

20

4.

Tekanan sistol pak Beny lebih besar dari 140 mmHg
dan tekanan diastol lebih dari 99 mmHg. Kelainan
pada tubuh pak Beny ini disebut Hipotensi.

Salah

20

5.

Hemofilia merupakan gangguan pada sistem
peredaran darah yang bersifat genetik.

Benar

20

1.

Salah = 0

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
108

Post-test
Kisi-kisi post-test
PERTEMUAN PERTAMA
Kompetensi
Dasar (KD)

Indikator

3.7
3.7.3
Menganalisis Mengidenti
sistem
fikasi
peredaran
perbedaan
darah pada antara
manusia dan pembuluh
memahami
nadi (arteri)
gangguan
dengan
pada sistem
pembuluh
peredaran
darah, serta balik (vena)
3.7.4
upaya
Mendeskrip
menjaga
sikan
kesehatan
beberapa
sistem
faktor yang
peredaran
memengaru
darah
hi frekuensi
4.7
denyut
Menyajika
jantung
n
hasil
3.7.5
percobaan
Membedak
pengaruh
an sistem
aktivitas
peredaran
(jenis,
darah kecil
intensitas,
dan
atau
peredaran
durasi)
darah besar
pada
pada
frekuensi
manusia
denyut
jantung

Materi

Jantung
dan
pembul
uh
darah

Indikator
Soal

Level
kogni
tif

Teknik
Penilaia
n

Bentuk
Soal

Nom
or
Soal

Jelaskan secara
rinci tahap kerja
jantung!

C2

Tes
tertulis

Essay

1

Tuliskan
perbedaan
antara arteri dan
vena!

C1

Tes
tertulis

Essay

2

Sebutkan dan
jelaskan faktorfaktor yang
mempengaruhi
denyut jantung!

C1

Tes
tertulis

Essay

3

Jelaskan
peredaran darah
berikut!

C2

Tes
tertulis

Essay

4

Tes
tertulis

Essay

5

a. Peredaran
darah besar
b. Peredaran
darah kecil
Sebutkan dan
jelaskan
macam-macam
sistem
peredaran darah
yang terdapat
dalam tubuh
manusia?

C1
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Rubrik Penilaian post-test
PERTEMUAN KEDUA
No

Soal

1 Jelaskan
.
secara rinci
cara kerja
jantung!

Jawaban

Bobot

Kriteria Penilaian

Jantung bekerja dalam proses memompa
dan memasok darah ke seluruh tubuh.
Atrium kanan menerima darah dari
seluruh tubuh melalui vena cava, yang
kemudian dialirkan ke ventrikel kanan.
Darah dari ventrikel kanan dipompa
keluar jantung menuju paru-paru untuk
pertukaran karbon dioksida dan oksigen.
Darah yang sudah dipenuhi oksigen akan
dipompa masuk ke atrium kiri, kemudian
ke ventrikel kiridan selanjutnya akan
dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta

16

16= menjelaskan secara
rinci mulai dari darah
berasal dari tubuh dan
dialirkan kembali ke
seluruh
tubuh
serta
meyebutkan komponen
yang terlibat dalam kerja
jantung
12= menyebutkan dan
menjelaskan 3 komponen
yang terlibat
dalam
proses kerja jantung
8= menyebutkan dan
menjelaskan 2 komponen
yang terlibat
dalam
proses kerja jantung
4= menyebutkan dan
menjelaskan 1 komponen
yang terlibat
dalam
proses kerja jantung

2 Jelaskan
.
perbedaan
antara arteri
dan vena!

Arteri
 Lebih tebal
 Klep hanya pada tempat tertentu
 Terletak di bagian dalam tubuh
 Arah aliran keluar jantung
 Berwarna merah
 Sifat darah bersih, kecuali arteri
pulmonalis (membawa darah ke paruparu)
Vena
 Lebih tipis
 Klep banyak
 Terletak di bagian luar
 Arah aliran menuju jantung
 Berwarna merah tua kebiruan

20

20= dapat menjelaskan 6
perbedaan berdasarkan
ciri yang diamati
15= dapat menjelaskan 5
perbedaan
10= dapat menjelaskan 4
perbedaan
5= dapat menjelaskan 3
perbedaan
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PERTEMUAN KEDUA
No

.

.

Soal

3 Sebutkan
dan jelskan
faktorfaktor yang
mempengar
uhi denyut
jantung!

4 Jelaskan
peredaran
darah
berikut!
a. Peredaran
darah
besar

Jawaban
 Sifat darah kotor, kecuali vena
pulmonalis (membawa darah dari paruparu kembali ke jantung)
 Kegiatan atau aktivitas tubuh, orang
yang beraktivitasmemerlukan lebih
banyak sumber energi berupa glukosa
dan oksigen dibanding dengan orang
yang tidak memerlukan aktivitas
 Jenis kelamin, umumnya perempuan
memiliki denyut jantung yang lebih
tinggi daripada laki-laki. Pada kondisi
normal denyut jantung perempuan
berkisar antara 72-80 denyut/menit,
sedangkan denyut jantung laki-laki
berkisar antara 64-72 denyut/menit
 Suhu tubuh, semakin tinggi suhu tubuh
semakin cepat frekuensi denyut
jantung. Hal ini terjadi karena adanya
peningkatan proses metabolisme,
sehingga diperlukan peningkatan
pasokan O2 dan pengeluaran CO2
 Umur, pada janin denyut jantung dapat
mencapai 140-160 denyut/menit.
Semakin bertambah umur seseorang
semakin rendah frekuensi denyut
jantung. Hal ini berhubungan erat
dengan
berkurangnya
proporsi
kebutuhan energinya
 Komposisi ion, berdenyutnya jantung
secra normal tergantung pada
keseimbangan komposisi ion di dalam
darah. Ketidakseimbangan ion dapat
menyebabkan bahaya bagi jantung
a. Peredaran darah besar, darah dari
jantung dipompa keluar melalui arcus
aorta ke seluruh bagian tubuh.
Selanjutnya, darah dari jaringan
diangkut kembali ke jantung melalui
pembuluh vena cava superior dan
inferior. Darah yang dipompakan
meruapakan darah bersih yang
dipompakan dari paru-paru

Bobot

Kriteria Penilaian

24

24=dapat menyebutkan
dan menjelaskan 5 faktor
yang
mempengaruhi
denyut jantung
18=dapat menyebutkan
dan menjelaskan 3 faktor
yang
mempengaruhi
denyut jantung
12=dapat menyebutkan 5
faktor
yang
mempengaruhi denyut
jantung
6=dapat
menyebutkan
dan menjelaskan 1 faktor
yang
mempengaruhi
denyut jantung

20

20=dapat menjelelaskan
dengan benar perbedaan
sistem peredaran darah
kecil
dan
sistem
peredaran darah besar
15=dapat
menjelaskan
sistem peredaran darah
kecil
dengan
tepat,
namun penjelasan sistem
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PERTEMUAN KEDUA
No

Soal

Jawaban

b. Peredaran
darah
kecil

b. Peredaran darah kecil, darah dipompa
dari jantung menuju paru-paru melalui
pembuluh arteri pulmonalis. Darah
yang dipompakan merupakan darah
kotor, darah tersebut berasal dari
seluruh bagian tubuh yang diangkut
kembali ke jantung melalui pembuluh
balik. Selanjutnya, setelah melepaskan
CO2 dan meenyerap banyak O2 darah
diangkut kembali ke jantung melalui
vena pulmonalis

5 Sebutkan
 Peredaran darah terbuka, darah
.
dan jelaskan
dialirkan tidak melalui pembuluh
macamdarah melainkan langsung dialirkan ke
macam
rongga tubuh
sistem
 Peredaran darah tertutup, dalah
peredaran
dilairkan melalui pembuluh-pembuluh
darah yang
darah yang saling berhubungan
terdapat
 Peredaran darah kecil, darah dari
dalam tubuh
ventrikel kanan – paru-paru – atrium
manusia?
kiri
 Peredran darah besar, darah dari
ventrikel kiri – seluruh tubuh – atrium
kanan
 Peredaran darah tunggal, darah
melewati jantung satu kali
 Peredaran darah ganda, darah
melewati jantung dua kali

Bobot

Kriteria Penilaian
peredaran darah besar
kurang tepat
10=dapat
menjelaskan
salah
satu
sistem
peredaran darah dengan
tepat
5=dapat menjelaskan 2
sistem peredaran darah
namun
penjelasakan
kurang tepat

20

20=dapat menyebutkan
dan menjelaskan 6 sistem
peredaran darah dalam
tubuh manusia
15= dapat menyebutkan
dan menjelaskan 5 sistem
peredaran darah dalam
tubuh manusia
10= dapat menyebutkan
dan menjelaskan 4 sistem
peredaran darah dalam
tubuh manusia
5= dapat menyebutkan
dan menjelaskan
3
sistem peredaran darah
dalam tubuh manusia
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Ulangan Harian
Kisi-kisi Ulangan Harian
PERTEMUAN PERTAMA
Kompetensi
Dasar (KD)

Indikator

Materi

3.7
Menganalisis
sistem
peredaran
darah pada
manusia dan
memahami
gangguan
pada sistem
peredaran
darah, serta
upaya
menjaga
kesehatan
sistem
peredaran
darah

3.7.1Mengk
arakteristik
an
komponen
penyusun
darah
3.7.2Mengi
dentifikasi
komponen
penyusun
darah
3.7.3Memb
edakan
pembuluh
nadi (arteri)
dengan
pembuluh
balik
(vena)
3.7.4Mene
mukan
faktor yang
memengar
uhi
frekuensi
denyut
jantung
3.7.5Menge
mukakan
perbedaan
antara
sistem
peredaran
darah kecil
dan

Sistem
peredara
n darah
pada
manusia

4.7
Menyajika
n
hasil
percobaan
pengaruh
aktivitas
(jenis,
intensitasa
tau durasi)
pada
frekuensi
denyut
jantung

Indikator
Soal

Level
kogniti
f

Teknik
Penilaian

Bentuk
Soal

Nomor
Soal

Sebutkan dan
jelaskan 5
fungsi sistem
peredaran
darah pada
manusia?

C1

Tes
tertulis

Essay

1

Sebutkan
komponen
penyusun
sistem
peredaran
darah
manusia?

C1

Tes
tertulis

Essay

2

Sistem
peredaran
darah dikenal
memiliki tiga
pembuluh
darah
meliputi
arteri, vena
dan kapiler.
Jelaskan
masingmasing
fungsi
pembuluh
darah
tersebut?

C2

Tes
tertulis

Essay

3

Jelaskan
urutan
jalannya
sistem
peredaran

C3

Tes
Tertulis

Essay

4
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PERTEMUAN PERTAMA
Kompetensi
Dasar (KD)

Indikator

peredaran
darah besar
pada
manusia
3.7.6Menaf
sirkan
gangguan
dan
kelainan
pada sistem
peredaran
darah dan
upaya
untuk
mencegah
dan
mengatasin
ya

Materi

Indikator
Soal

Level
kogniti
f

Teknik
Penilaian

Bentuk
Soal

Nomor
Soal

Jelaskan
proses
terjadinya
denyut
jantung?

C3

Tes
tertulis

Essay

5

Sebutkan
fungsi
eritrosit?

C1

Tes
tertulis

Essay

6

Jelaskan cara
kerja
jantung?

C2

Tes
tertulis

Essay

7

Tulislah alur
proses
pembekuan
darah pada
manusia

C2

Tes
tertulis

Essay

8

Sebutkan 3
ciri
pembuluh
arteri?

C1

Tes
tertulis

Essay

9

Sebutkan dan
jelaskan
kelainan dan
gangguan
pada sistem
peredaran
darah?

C2

Tes
tertulis

Essay

10

darah besar
pada tubuh
manusia?
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Rubrik Penilaian Ulangan Harian
No

Soal

Jawaban

Bobot

1

Sebutkan
dan
jelaskan 3 fungsi
sistem peredaran
darah
pada
manusia?

 Mengedarkan oksigen dari paruparu keseluruh tubuh dan
mengangkut karbon dioksida
dari seluruh tubuh ke paru-paru
 Mengatur suhu tubuh
 Mengangkut
nutrisi
yang
diperlukan untuk metabolisme
tubuh

4

Kriteria
4=dapat menyebutkan 3
fungsi
3=dapat menyebutkan 2
fungsi
2=dapat menyebutkan 1
fungsi
1=tidak menyebutkan
sama sekali

2

Sebutkan
Plasma darah, eritrosit, leukosit, dan
komponen
trombosit
penyusun sistem
peredaran darah
manusia?

4

4=dapat menyebutkan 4
komponen
3=dapat menyebutkan 23 komponen
2=dapat menyebutkan 1
komponen

3

4

Sistem peredaran
darah
dikenal
memiliki
tiga
pembuluh darah
meliputi
arteri,
vena dan kapiler.
Jelaskan masingmasing
fungsi
pembuluh darah
tersebut?

Arteri (pembuluh nadi), berfungsi
untuk membawa darah keluar dari
jantung

Jelaskan urutan
jalannya sistem
peredaran darah
besar pada tubuh
manusia?

Ventrikel kiri (bilik kiri)-aortaseluruh tubuh-vena cava-arterium
kanan (serambi kanan)-ventrikel
kanan (bilik kanan)-arteri-paru
paru-vena
pulmonalis-anterium
kanan (serambi kanan)

10

10=dapat menjelaskan 3
fungsi
7=dapat menjelaskan 2
fungsi

Vena (pembuluh balik), berfungsi
untuk mengangkut darah yang
berasal dari seluruh tubuh menuju
serambi kanan jantung

4=dapat menjelaskan 1
fungsi

Pembuluh
kapiler,
berfungsi
sebagai penghubung arteri dan vena
12

12=dapat mengurutkan
dengan benar 9 urutan
8=dapat mengurutkan
dengan benar 6 urutan
4=dapat menurutkan
dengan benar 3 urutan
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5

6

Jelaskan proses Denyut jantung terjadi krena 12
terjadinya denyut mekanisme yang berulang - siklus
jantung?
jantung melakukan siklus periodik
sistolik dan diastolik – sel otot
jantung
melakukan
kontraksi
dengan tujuan memompa darah dan
menyeebarrkan melalui membran
sel otot – terjadilah denyut jantung
secara berirama

12=dapat menjelaskan 4
tahapan

Sebutkan ciri-ciri  Berbentuk bulat bikonkaf
eritrosit?
 Berwarna merah
 Tidak memiliki inti sel

4=dapat menuliskan 3 ciri

4

8=dapat menjelaskan 3
tahapan
4=dapat menjelaskan 2
tahapan

3=dapat menuliskan 2 ciri
2=dapat menuliskan 1 ciri

7

8

9

Jelaskan
cara  Jika otot jantung berkontraksi, 10
maka
bilik
jantung
akan
kerja jantung?
mengucup dan darah akan keluar
 Kontraksi bilik kanan akan
menyebabkan darah keluar dari
paru-paru
 Kontraksi
bilik
kiri
akan
menyebabkan darah keluar dari
seluruh tubuh
 Jika otot jantung relaksasi, maka
bilik jantung mengembang dan
darah akan mengalir darir serambi
ke bilik
Buatlah
alur  Trombosit
pecah
dan 15
mengeluarkan tombokinase
proses
pembekuan darah  Dengan bantan ion Ca+ dan K,
tombokinase akan diubah menjadi
pada manusia
protrombin trombin
 Tombin
akan
menrangsang
pengubahan fibrinogen menjadi
fibrin
 Benang-benang
fibrin
akan
membuat luka tertutup
Sebutkan 3 ciri  Denyut terasa bila dipegang
10
pembuluh arteri?  Dinding tebal dan elastis
 Terletak dalam permukaan tubuh

10=dapat menjelaskan 4
tahap
7=dapat menjelaskan 3
tahap
4=dapat menjelaskan 2
tahap

15=dapat menjelaskan 4
alur
10=dapat menjelaskan 3
alur
5=dapat menjelaskan 2
alur

10=dapat menyebutkan 3
ciri
7=dapat menyebutkan 2
ciri
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4=dapat menyebutkan 1
ciri
10

Sebutkan
dan
jelaskan kelainan
dan
gangguan
pada
sistem
peredaran darah?

Anemia, kekurangan hemoglobin 15
karena kada hemoglobin rendah

15=dapat menjelaskan 4
penyakit

Leukemia,
penyakit
yang
disebabkan sel darah putih yang
melebihi batas normal

10=dapat menjelaskan 3
penyakit

Hipertensi, keadaan tekanan darah
yang melebihi batas normal

5=dapat menjelaskan 2
penyakit

Varises, pelebaarn pemblh darah

C. Penilaian Keterampilan
1. Produk

No

Nama Kelompok

Kriteria/Aspek
4
1
2
3

Keterangan:
Tahap perencanaan pembuatan poster (1)
Tahap proses pembuatan proses (2)
Persiapan materi pembelajaran poster (3)
Inovasi poster (4)

Skor

Nilai
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Penskoran

: tiap indikator 1-5, dengan ketentuan semakin lengkap

jawaban dan ketepatan dalam proses pembuatan maka semakin tinggi
nilainya
2. Penilaian Kinerja
Sangat
No

Aspek yang Dinilai

Baik

Baik
(75)
(100)

1

Kesesuaian hasil percobaan
dengan literatur

2

Partisipasi dalam kelompok

3

Kesesuaian kegiatan percobaan
dengan langkah-langkah kegiatan

4

Kemampuan untuk membuat
kesimpulan

Cukup
baik
(50)

Kurang
Baik

Kriteria penilaian (skor)
100

= Sangat Baik

75

= Baik

50

= Cukup Baik

25

= Kurang Baik

Cara mencari nilai (N) = Jumlah skor yang diperoleh siswa dibagi jumlah
skor maksimal dikali skor ideal (100)

(25)
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3. Penilaian Proyek
No

Aspek yang Dinilai

Skor
1

1

Perencanaan alat dan bahan

2

Kemampuan bekerja sama dalam
kelompok
Sistemtika dalam pengerjaan tugas

3
4
5

Tanggung jawab dalam menjalankan
tugas
Membuat proyek

6

Mempresentasikan hasil proyek

2

3

4

Keterangan:
1 = Sangat baik
2 = Baik
3 = Cukup baik
4 = Kurang baik
Rubrik Penilaian proyek
No

Indikator

Rubrik

1

Perencanaan
dan bahan

alat 4= menyiapkan seluruh alat dan bahan yang
diperlukan dengan kelompok
3= menyiapkan sebagian alat dan bahan yang
diperlukan dengan kelompok
2 = menyiapkan alat dan bahan secara individual
1= tidak menyiapkan alat dan bahan yang
diperlukan

2

Kemampuan
4 = komunikasi berjalan baik dengan seluruh
bekerja
sama anggota kelompok
dalam kelompok
3 = komunikasi berjalan baik dengan sebagian
anggota kelompok
2 = komunikasi berjalan baik dengan beberapa
anggota kelompok
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No

Indikator

Rubrik
1 = tidak ada komunikasi antar anggota kelompok

3

Sistematika dalam 4 = mengerjakan setiap tahapan tugas sesuai batas
pengerjaan tugas
waktu
3 = mengerjakan tahapan tugas dengan kurang
maksimal pada saat batas pengumpulan
2 = mengerjakan tahapan tugas dengan kurang
maksimal melebihi batas waktu pengumpulan
1= tidak mengerjakan tahapan tugas sesuai batas
waktu

4

Tanggung jawab 4= menyelesaikan tugas dengan baik sesuai batas
dalam
waktu yang ditentukan
menjalankan tugas 3= tugas diselesaikan dengan kurang maksimal
sesuai batas waktu yang ditentukan
2 = tugas diselesaikan dengan kurang baik melebihi
batas waktu pengumpulan
1 = tugas tidak diselesaikan saat batas waktu yang
ditentukan

5

Membuat proyek

6

4 = mampu membuat proyek
prosedur
3 = mampu membuat proyek
sebagian prosedur saja
2 = kurang mampu membuat
mengikuti prosedur
1 = tidak mampu membuat
mengikuti prosedur

dengan mengikuti
dengan mengikuti
proyek dan tidak
proyek dan tidak

Mempresentasikan 4 = mampu mempresentasikan hasil proyek dengan
hasil proyek
benar secara substantif, bahasa mudah dimengerti,
dan disampaikan dengan percaya diri
3 = mampu mempresentasikan hasil proyek dengan
benar secara substantif, bahasa yang mudah
dimengerti, namun penyampaikan kurang percaya
diri
2 = mampu mempresentasikan proyek dengan
benar secara substantif, bahasa sulit dimengerti, dan
penyampaian kurang percaya diri
1= tidak mampu mempresentasikan hasil proyek
dengan benar secara substantif, bahasa yang sulit
dimengerti, dan penyampaikan tidak percaya diri
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Perhitungan skor:
Nilai =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚

Kriteria penilaian (skor):
100

= Sangat Baik

75

= Baik

50

= Cukup Baik

25

= Kurang Baik

x 100
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Lampiran 3
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA ANALISIS KEBUTUHAN

No.

Pertanyaan

1.

Menurut pengamatan bapak/ ibu, bagaimana
karakteristik siswa di SMP ini khususnya dalam
mengikuti mata pelajaran IPA?

2.

Apa saja model pembelajaran yang digunakan
oleh guru IPA di kelas?

3.

Apa saja metode pembelajaran yang sudah
digunakan pada materi sistem peredaran darah
selama ini?

4.

Apa saja materi yang tergolong sulit untuk
diajarkan ke siswa?

5.

Apa saja media pembelajaran pada materi sistem
peredaran darah yang sudah dilaksanakan
selama ini?

6.

Bagaimana respon siswa terhadap media
pembelajaran sistem peredaran darah tersebut?

7.

Apa hambatan atau tantangan dalam penerapan
media pembelajaran tersebut?

8.

Apakah ada workshop atau pelatihan terkait
pembuatan dan penerapan media pembelajaran?

9.

Media seperti apa yang kira-kira dibutuhkan
guru untuk menyampaikan materi ke siswa?

10.

Menurut bapak/ibu karakteristik media seperti
apa yang cocok digunakan dalam materi sistem
peredaran darah?

11.

Apakah pernah ada mahasiswa yang melakukan
penelitian dan menciptakan suatu media
pembelajaran untuk mata pelajaran IPA?

12.

Apakah guru IPA pernah membuat dan
menerapkan suatu media terkait media
pembelajaran IPA yang diajarkan oleh
mahasiswa?

Jawaban
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No.

Pertanyaan

13.

Jika pernah, bagaimana tanggapannya bapak/ibu
terhadap media pembelajaran tersebut?

14.

Apakah media tersebut dilanjutkan atau tidak?

15.

Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Lift the
Flap Book

16.

Menurut bapak/ibu apakah Lift the Flap Book
cocok digunakan sebagai media dalam materi
sistem peredaran darah?

Jawaban
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Lampiran 4
LEMBAR VALIDASI UNTUK AHLI MATERI
Judul Produk

: Media Pembelajaran Lift the Flap Book Sistem Peredaran
Darah pada Manusia

Satuan Pendidikan

: SMP/MTs

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam

Nama Validator

:………………………….

Pekerjaan

:………………………….

Petunjuk

:

1. Mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara memberikan
tanda centang (√) pada kolom yang telah disediakan sesuai dengan bobot
media.

Katerangan
(1) : Kurang Baik
(2) : Cukup
(3) : Baik
(4) : Sangat Baik
2. Apabila Bapak/Ibu menganggap media perlu direvisi, maka mohon
menuliskan butir-butir revisi pada bagian saran.
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3. Berikut meruapakan kisi-kisi, lembar validasi dan rubrik penilaian untuk ahli
materi.
Kisi-kisi Lembar Validasi Materi
No

Aspek Penilaian

Jumlah

Nomor Item

1

Kurikulum

2

1,2

2

Isi

3

3,4,5

3

Penyajian

3

6,7,8

4

Bahasa

2

9,10

Instrumen Validasi Materi
No

1

Aspek
yang
Dinilai

Indikator
1

Kurikulum Kesesuaian tujuan pembelajaran
dengan Kompetensi Inti (KI) dan
Kompetensi Dasar (KD)
Kesesuaian isi materi dengan
Kompetensi
Dasar
(KD),
indikator,
dan
tujuan
pembelajaran

2

Isi

Kesesuaian isi materi dengan
tujuan pembelajaran
Kesesuaian urutan materi
Kesesuaian latihan soal dengan
materi sistem peredaran darah
pada manusia

3

Penyajian

Skor

Materi disajikan sesuai dengan
perkembangan peserta didik
Materi disajikan dengan secara
sederhana sehingga
mudah
dipahami
Kelengkapan penyajian materi

2

3

4
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No

4

Aspek
yang
Dinilai
Bahasa

Indikator

Skor
1

2

3

4

Bahasa bersifat komunikatif
Kejelasan petunjuk pengerjaan
latihan soal

Komentar dan Saran Perbaikan Produk
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Kesimpulan (Mohon dilingkari salah satu) :
1. Media pembelajaran Lift the Flap Book materi sistem peredaran darah pada
manusia layak digunakan tanpa adanya revisi.
2. Media pembelajaran Lift the Flap Book materi sistem peredaran darah pada
manusia layak digunakan dengan revisi sesuai dengan saran.
3. Media pembelajaran Lift the Flap Book materi sistem peredaran darah pada
manusia tidak layak digunakan kegiatan pembelajaran.
Validator

(……………………………...)
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Rubrik Instrumen Validasi Materi
No

Pernyataan
Aspek yang Dinilai

A. Aspek Kurikulum
1 Kesesuaian isi media dengan Kompetensi
Inti (KI) Kompetensi Dasar (KD)
1. KI 3. Memahami dan menerapkan
pengetahuan (faktual, konseptual, dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya terkait fenomena
dan kejadian tampak mata
2. 3.7 Menganalisis sistem peredaran darah
pada manusia dan memahami gangguan
pada sistem peredaran darah, serta upaya
menjaga kesehatan sistem peredaran
darah
3. 4.7 Menyajikan hasil percobaan
pengaruh aktivitas (jenis, intensitas, atau
durasi) pada frekuensi denyut jantung

2

Kesesuaian
indikator
pembelajaran
dengan Kompetensi Inti (KI) dan
Kompetensi Dasar (KD) yang terdiri dari:
1. Mengkarakteristikan
komponen
penyusun darah
2. Mengidentifikasi komponen penyusun
darah
3. Menjelaskan perbedaan pembuluh
nadi (arteri) dengan pembuluh balik
(vena)
4. Mengemukakan perbedaan sistem
peredaran darah kecil dan sistem
peredaran darah besar pada manusia
5. Menafsirkan gangguan dan kelainan
pada sistem peredaran darah dan upaya
untuk mencegah dan mengatasinya
6. Membuat model sistem peredaran
darah
7. Menyusun hasil percobaan tentang
faktor yang memengaruhi frekuensi
denyut jantung
B. Aspek Isi

Indikator

Skor

Memenuhi 3
aspek

4

Memenuhi 2
aspek

3

Memenuhi 1
aspek

2

Tidak memenuhi
semua aspek

1

Memenuhi 5-6
indikator

4

Memenuhi 3-4
indikator

3

Memenuhi 1-2
indikator

2

Tidak memenuhi
semua indikator

1
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No
3

4

Pernyataan
Aspek yang Dinilai
Kesesuaian
materi
dengan
tujuan
pembelajaran, meliputi:
1. Melalui kegiatan diskusi, peserta
didik mampu mengkarakteristikan
komponen penyusun darah
2. Melalui kegiatan praktikum, peserta
didik
mampu
mengidentifikasi
komponen penyusun darah
3. Melalui diskusi dan studi literatur,
peserta didik mampu membedakan
pembuluh nadi (arteri) dengan
pembuluh balik (vena)
4. Melalui studi literatur, peserta didik
mampu menemukan beberapa faktor
yang memengaruhi frekuensi denyut
jantung
5. Melalui diskusi dan studi literatur,
peserta didik mampu mengemukakan
perbedaan antara sistem peredaran
darah kecil dan peredaran darah besar
pada manusia
6. Melalui diskusi dan studi literatur,
peserta didik mampu menafsirkan
gangguan dan kelainan pada sistem
peredaran darah dan upaya untuk
mencegah dan mengatasinya
7. Melalui kegiatan investigasi dan studi
literatur, peserta didik mampu
menyusun hasil percobaan tentang
faktor yang memengaruhi frekuensi
denyut jantung
Kesesuaian urutan materi
1. Struktur dan Fungsi Perdaran Darah
2. Jantung dan Pembuluh Darah
3. Gangguan atau Kelainan pada Sistem
Peredaran Darah serta Upaya untuk
Mencegah serta Menanggulangi

5

Kesesuaian latihan soal dengan materi
sistem peredaran darah pada manusia

Indikator

Skor

Memenuhi 5-6
aspek

4

Memenuhi 3-4
aspek

3

Memenuhi 1-2
aspek

2

Tidak memenuhi
semua aspek

1

Memenuhi 3
aspek
Memenuhi 2
aspek
Memenuhi 1
aspek
Tidak memenuhi
semua aspek
Memenuhi 3
aspek
Memenuhi 2
aspek

4
3
2
1
4
3
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No

Pernyataan
Aspek yang Dinilai

1. Soal-soal latihan berkaitan dengan
materi sistem peredaran darah pada
manusia
2. Latihan soal memuat indikator yang
akan dicapai
3. Latihan soal sesuai dengan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai
C. Aspek Penyajian
6
Materi
disajikan
sesuai
dengan
perkembangan peserta didik
1. Latihan soal mengajak peserta didik
untuk berpikir kreatif
2. Kreasi media mengajak peserta didik
untuk berpikir secara inovatif
3. Latihan soal digunakan untuk menguji
kemampua peserta didik dalam
memahami materi
7
Materi disajikan dengan secara sederhana
sehingga mudah dipahami
1. Menggunakan bahasa yang mudah
dipahami
2. Disajikan secara singkat dan lengkap
3. Isinya mudah dipahami

8

Kelengkapan penyajian media
1. Cover
2. Daftar isi
3. KD dan Indikator
4. Tujuan pembelajaran
5. Petunjuk penggunaan media
6. Ringkasan materi
7. Soal-soal
D. Aspek Bahasa
9
Bahasa bersifat komunikatif
1. Mudah dipahami
2. Mudah dimengerti
3. Bahasa yang digunakan sederhana

Indikator

Skor

Memenuhi 1
aspek

2

Tidak memenuhi
semua aspek

1

Memenuhi 3
aspek
Memenuhi 2
aspek
Memenuhi 1
aspek
Tidak memenuhi
semua aspek

4

Memenuhi 3
aspek
Memenuhi 2
aspek
Memenuhi 1
aspek
Tidak memenuhi
semua aspek
Memenuhi 6-7
aspek
Memenuhi 4-5
aspek
Memenuhi 2-3
aspek
Memenuhi 1
aspek

4

Memenuhi 3
aspek
Memenuhi 2
aspek
Memenuhi 1
aspek
Tidak memenuhi
semua aspek

4

3
2
1

3
2
1
4
3
2
1

3
2
1
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No
10

Pernyataan
Aspek yang Dinilai

Indikator

Skor

Kejelasan petunjuk pengerjaan latihan soal

Memenuhi 3
aspek
Memenuhi 2
aspek
Memenuhi 1
aspek
Tidak memenuhi
semua aspek

4

1. Tidak menimbulkan makna ganda
2. Singkat
3. Jelas

3
2
1
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Lampiran 5
LEMBAR VALIDASI UNTUK AHLI MEDIA
Judul Produk

: Media Pembelajaran Lift the Flap Book Sistem
Peredaran Darah Manusia

Satuan Pendidikan

: SMP/MTs

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam

Nama Validator

:………………………….

Pekerjaan

:………………………….

Petunjuk

:

1. Mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara
memberikan tanda centang (√) pada kolom yang telah disediakan sesuai
dengan bobot media.
Katerangan
(1) : Kurang Baik
(2) : Cukup
(3) : Baik
(4) : Sangat Baik
2. Apabila Bapak/Ibu menganggap media perlu direvisi, maka mohon
menuliskan butir-butir revisi pada bagian saran.
3. Berikut meruapakan kisi-kisi, lembar validasi dan rubrik penilaian untuk
ahli media.
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Kisi-kisi Lembar Validasi Media
No

Aspek Penilaian

Jumlah

Nomor Item

1

Tampilan

5

1,2,3,4,5

2

Penyajian

3

6,7,8,9

3

Efektivitas media

3

10,11,12

Instrumen Validasi Media
No

1

Aspek yang
Dinilai

Indikator

Tampilan

Kesesuaian desain cover dengan
materi

1

Kualitas bahan sampul
Keselarasan warna-warna yang
digunakan dalam media
Penggunaan variasi huruf
Kemenarikan desain tampilan
Lift the Flap Book
2

Penyajian

Kejelasan petunjuk pengerjaan
Lift the Flap Book
Penyusunan konsep desain pada
setiap halaman
Melatih perkembangan motorik
peserta didik
Interaktivitas media

3

Efektivitas
media

Skor

Kemudahan dalam penggunaan
Kemudahan dalam pembuatan
media
Nilai ekonomis media

2

3

4
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Komentar dan Saran Perbaikan Produk
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Kesimpulan (Mohon dilingkari salah satu) :
1. Media pembelajaran Lift the Flap Book materi sistem peredaran darah
pada manusia layak digunakan tanpa adanya revisi.
2. Media pembelajaran Lift the Flap Book materi sistem peredaran darah
pada manusia layak digunakan dengan revisi sesuai dengan saran.
3. Media pembelajaran Lift the Flap Book materi sistem peredaran darah
pada manusia tidak layak digunakan kegiatan pembelajaran.
Validator

(……………………………..…..)
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Rubrik Instrumen Validasi Media
No

Pernyataan
Aspek yang dinilai

A. Aspek Tampilan
1
Kesesuaian desain cover dengan materi

2

3

4

5

Indikator

Memenuhi 3
aspek
1. Gambar pada cover Lift the Flap Book
Memenuhi 2
menggambarkan materi sistem peredaran
aspek
darah
Memenuhi 1
2. Menampilkan keterangan semester dalam
aspek
cover
Tidak memenuhi
3. Menampilkan keterangan kelas dalam
semua aspek
cover
Kualitas bahan sampul
Memenuhi 3
aspek
1. Tekstur sampul halus
Memenuhi 2
2. Sampul tebal dan tidak mudah rusak
aspek
3. Menggunakan pelindung pada sampul
Memenuhi 1
aspek
Tidak memenuhi
semua aspek
Keselarasan warna-warna yang digunakan
Memenuhi 3
dalam media
aspek
Memenuhi 2
1. Menggunakan kontras warna background
aspek
dan tulisan yang sesuai
Memenuhi 1
2. Menggunakan gambar background yang
aspek
transparan
Tidak memenuhi
3. Menggunakan macam-macam warna
semua aspek
dalam media
Penggunaan variasi huruf
Memenuhi 3
aspek
1. Menggunakan font yang bervariasi
Memenuhi 2
2. Menggunakan font yang mudah dibaca
aspek
3. Menggunakan ukuran huruf yang sesuai
Memenuhi 1
aspek
Tidak memenuhi
semua aspek
Kemenarikan desain tampilan Lift the Flap Memenuhi 3
Book
aspek
1. Desain Isi Lift the Flap Book memiliki
Memenuhi 2
variasi yang bermacam
aspek
2. Kreatif
Memenuhi 1
3. Menarik
aspek

Skor

4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
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No

Pernyataan
Aspek yang dinilai

B. Aspek penyajian
6
Kejelasan petunjuk pengerjaan Lift the Flap
Book
1. Tidak menimbulkan makna ganda
2. Jelas
3. Singkat

7

Kemenarikan konsep desain pada setiap
halaman
1. Konsep pada setiap halaman berbeda
2. Setiap halaman dilengkapi gambar yang
sesuai
3. Setiap halaman dilengkapi petunjuk
yang mudah dipahami

8

Melatih perkembangan motorik siswa
1. Dibuka
2. Ditarik
3. Ditutup

9

Interaktivitas media
1. Mengajak peserta didik untuk
berpartisipasi mengisi soal latihan
2. Menyajikan informasi-informasi
menarik
3. Menggunakan kalimat tanya pada awal
informasi unik

C. Aspek Efektivitas media
9
Kemudahan dalam penggunaan
1. Mudah dibaca
2. Mudah dibawa
3. Mudah dibuka

Indikator

Skor

Tidak memenuhi
semua aspek

1

Memenuhi 3
aspek
Memenuhi 2
aspek
Memenuhi 1
aspek
Tidak memenuhi
semua aspek
Memenuhi 3
aspek
Memenuhi 2
aspek
Memenuhi 1
aspek
Tidak memenuhi
semua aspek
Memenuhi 3
aspek
Memenuhi 2
aspek
Memenuhi 1
aspek
Tidak memenuhi
semua aspek
Memenuhi 3
aspek
Memenuhi 2
aspek
Memenuhi 1
aspek
Tidak memenuhi
semua aspek

4

Memenuhi 3
aspek
Memenuhi 2
aspek
Memenuhi 1
aspek

4

3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1

3
2
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No

10

Pernyataan
Aspek yang dinilai

Kemudahan dalam pembuatan media
1. Mudah dibuat
2. Bahan yang digunakan mudah didapat
3. Dapat dibuat oleh siapa saja

11

Nilai ekonomis media
1. Harga bahan terjangkau
2. Biaya pembuatan terjangkau
3. Tidak membutuhkan teknik yang rumit

Indikator

Skor

Tidak memenuhi
semua aspek
Memenuhi 3
aspek
Memenuhi 2
aspek
Memenuhi 1
aspek
Tidak memenuhi
semua aspek
Memenuhi 3
aspek
Memenuhi 2
aspek
Memenuhi 1
aspek
Tidak memenuhi
semua aspek

1
4
3
2
1
4
3
2
1
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Lampiran 6
LEMBAR VALIDASI UNTUK GURU
Judul Produk

: Media Pembelajaran Lift the Flap Book untuk Materi
Sistem Peredaran Darah pada Manusia

Satuan Pendidikan

: SMP/MTs

Mata Pelajaran

: Ilmu Pengetahuan Alam

Nama Validator

:………………………….

Pekerjaan

:………………………….

Petunjuk

:

1. Mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian dengan cara
memberikan tanda centang (√) pada kolom yang telah disediakan sesuai
dengan bobot media
Katerangan
(1) : Kurang Baik
(2) : Cukup
(3) : Baik
(4) : Sangat Baik
2. Apabila Bapak/Ibu menganggap media perlu direvisi, maka mohon
menuliskan butir-butir revisi pada bagian saran.
3. Berikut merupakan kisi-kisi, lembar validasi dan rubrik penilaian untuk
guru.
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Kisi-kisi Lembar Validasi Guru
No

Aspek Penilaian

Jumlah

Nomor Item

1

Kurikulum

2

1,2

2

Isi

3

3,4,5

3

Penyajian

7

6,7,8,9,10,11,12

4

Bahasa

2

13,14

5

Tampilan

5

15,16,17,18,19

6

Efektivitas penggunaan
media

3

20,21,22

Instrumen Validasi Guru
No

1

Aspek yang
Dinilai

Indikator

Kurikulum

Kesesuaian
tujuan
pembelajaran
dengan
Kompetensi Inti (KI) dan
Kompetensi Dasar (KD)

1

Kesesuaian isi materi dengan
Kompetensi
Dasar
(KD),
indikator,
dan
tujuan
pembelajaran
2

Isi

Kesesuaian isi materi dengan
tujuan pembelajaran
Kesesuaian urutan materi
Kesesuaian latihan soal dengan
materi sistem peredaran darah
pada manusia

3

Penyajian

Skor

Materi disajikan sesuai dengan
perkembangan peserta didik
Materi disajikan dengan secara
sederhana sehingga mudah
dipahami
Kelengkapan penyajian materi

2

3

4
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No

Aspek yang
Dinilai

Indikator

Skor
1

2

3

4

Kejelasan petunjuk pengerjaan
Lift the Flap Book
Penyusunan konsep desain pada
setiap halaman
Melatih perkembangan motorik
siswa
Interaktivitas media
4

Bahasa

Bahasa bersifat komunikatif
Kejelasan petunjuk pengerjaan
latihan soal

5

Tampilan

Kesesuaian
desain
dengan materi

cover

Kualitas bahan sampul
Keselarasan warna-warna yang
digunakan dalam media
Penggunaan variasi huruf
Kemenarikan desain tampilan
Lift the Flap Book
6

Efektivitas
penggunaan
media

Kemudahan dalam penggunaan
Kemudahan dalam pembuatan
media
Nilai ekonomis media

Komentar dan Saran Perbaikan Produk
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
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Kesimpulan (Mohon dilingkari salah satu) :
1. Media pembelajaran Lift the Flap Book materi sistem peredaran darah pada
manusia layak digunakan tanpa adanya revisi.
2. Media pembelajaran Lift the Flap Book materi sistem peredaran darah pada
manusia layak digunakan dengan revisi sesuai dengan saran.
3. Media pembelajaran Lift the Flap Book materi sistem peredaran darah pada
manusia tidak layak digunakan untuk kegiatan pembelajaran.

Validator

(……………………………………..)
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Rubrik Instrumen Validasi Guru
No

Pernyataan
Aspek yang Dinilai

A. Aspek Kurikulum
1 Kesesuaian isi media dengan Kompetensi Inti
(KI) Kompetensi Dasar (KD)
1. KI 3, memahami dan menerapkan
pengetahuan (faktual, konseptual, dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya
tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya terkait fenomena dan kejadian
tampak mata
2. 3.7 Menganalisis sistem peredaran darah
pada manusia dan memahami gangguan
pada sistem peredaran darah, serta upaya
menjaga kesehatan sistem peredaran darah.
3. 4.7Menyajikan hasil percobaan pengaruh
aktivitas (jenis, intensitas, atau durasi) pada
frekuensi denyut jantung
2 Kesesuaian indikator pembelajaran dengan
Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar
(KD) yang terdiri dari:
1. Mengkarakteristikan
komponen
penyusun darah
2. Mengidentifikasi komponen penyusun
darah
3. Membedakan pembuluh nadi (arteri)
dengan pembuluh balik (vena)
4. Menjelaskan perbedaan perbedaan sistem
peredaran darah kecil dan sistem
peredaran darah besar pada manusia
5. Menafsirkan gangguan dan kelainan pada
sistem peredaran darah dan upaya untuk
mencegah dan mengatasinya
6. Membuat model sistem peredaran darah
7. Menyusun hasil percobaan tentang faktor
yang memengaruhi frekuensi denyut
jantung
B. Aspek Isi
3 Kesesuaian materi dengan tujuan
pembelajaran
1. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik
mampu mengkarakteristikan komponen
penyusun darah

Indikator

Skor

Memenuhi 3
aspek

4

Memenuhi 2
aspek

3

Memenuhi 1
aspek

2

Tidak
memenuhi
semua aspek

1

Memenuhi 6-7
tujuan

4

Memenuhi 4-5
tujuan

3

Memenuhi 2-3
tujuan

2

Memenuhi 1
tujuan

1

Memenuhi 5-6
aspek
Memenuhi 3-4
aspek

4
3
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No

4

Pernyataan
Aspek yang Dinilai
2. Melalui kegiatan praktikum, peserta didik
mampu mengidentifikasi komponen
penyusun darah
3. Melalui diskusi dan studi literatur, peserta
didik mampu membedakan pembuluh
nadi (arteri) dengan pembuluh balik (vena
4. Melalui diskusi dan studi literatur, peserta
didik mampu menjelaskan perbedaan
sistem peredaran darah kecil dan sistem
peredaran darah besar pada manusia
5. Melalui diskusi dan studi literatur, peserta
didik mampu menafsirkan gangguan dan
kelainan pada sistem peredaran darah dan
upaya untuk mencegah dan mengatasiny
6. Melalui penugasan proyek, peserta didik
mampu membuat model sistem peredaran
darah
7. Melalui kegiatan investigasi dan studi
literatur, peserta didik mampu menyusun
hasil percobaan tentang faktor yang
memengaruhi frekuensi detak jantung
Kesesuaian urutan materi
1. Struktur dan Fungsi Peredaran Darah
2. Jantung dan Pembuluh Darah
3. Gangguan atau Kelainan pada Sistem
Peredaran Darah serta Upaya untuk
Mencegah serta Menanggulangi

5

Kesesuaian latihan soal dengan materi sistem
peredaran darah pada manusia
1. Soal-soal latihan berkaitan dengan materi
sistem peredaran darah pada manusia
2. Latihan soal sesuai dengan tujuan
pembelajaran yang akan dicapai
3. Latihan soal memuat indikator yang akan
dicapai

Indikator

Skor

Memenuhi 1-2
aspek

2

Tidak
memenuhi
semua aspek

1

Memenuhi 3
aspek
Memenuhi 2
aspek
Memenuhi 1
aspek
Tidak
memenuhi
semua aspek
Memenuhi 3
aspek
Memenuhi 2
aspek
Memenuhi 1
aspek
Tidak
memenuhi
semua aspek

4

C. Aspek Penyajian
6 Materi disajikan sesuai dengan perkembangan Memenuhi 3
peserta didik
aspek

3
2
1

4
3
2
1

4
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No

Pernyataan
Aspek yang Dinilai
1. Latihan soal mengajak siswa untuk berpikir
kreatif
2. Kreasi media mengajak siswa untuk
berpikir secara inovatif
3. Latihan soal digunakan untuk menguji
kemampuan siswa dalam memahami materi

7

8

9

10

Indikator

Memenuhi 2
aspek
Memenuhi 1
aspek
Tidak
memenuhi
semua aspek
Materi disajikan secara sederhana sehingga Memenuhi 3
mudah dipahami
aspek
1. Menggunakan bahasa yang mudah Memenuhi 2
dipahami
aspek
2. Disajikan secara singkat dan lengkap
Memenuhi 1
3. Isinya mudah dipahami
aspek
Tidak
memenuhi
semua aspek
Kelengkapan penyajian media
Memenuhi 6-7
1. Cover
aspek
2. Daftar isi
Memenuhi 4-5
3. KD dan Indikator
aspek
4. Tujuan pembelajaran
Memenuhi 2-3
5. Petunjuk penggunaan media
aspek
6. Ringkasan materi
Memenuhi 1
7. Soal-soal
aspek
Kejelasan petunjuk pengerjaan Lift the Flap
Memenuhi 3
Book
aspek
Memenuhi 2
1. Tidak menimbulkan makna ganda
aspek
2. Jelas
Memenuhi 1
3. Singkat
aspek
Tidak
memenuhi
semua aspek
Kemenarikan konsep desain pada setiap
Memenuhi 3
halaman
aspek
Memenuhi 2
1. Konsep pada setiap halaman berbeda
aspek
2. Setiap halaman dilengkapi gambar yang
Memenuhi 1
sesuai
aspek
3. Setiap halaman dilengkapi petunjuk yang
Tidak
mudah dipahami
memenuhi
semua aspek

Skor
3
2
1

4
3
2
1

4
3
2
1
4
3
2
1

4
3
2
1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
143

No
11

Pernyataan
Aspek yang Dinilai
Melatih perkembangan motorik siswa
1. Dibuka
2. Ditarik
3. Ditutup

12

Interaktivitas media
1. Mengajak siswa untuk berpartisipasi
mengisi soal latihan
2. Menyajikan informasi-informasi menarik
3. Menggunakan kalimat tanya pada awal
informasi unik

D. Aspek Bahasa
13
Bahasa bersifat komunikatif
1. Mudah dipahami
2. Mudah dimengerti
3. Bahasa yang digunakan sederhana

14

Kejelasan petunjuk pengerjaan latihan soal
1. Tidak menimbulkan makna ganda
2. Singkat
3. Jelas

E. Aspek Tampilan
15 Kesesuaian desain cover dengan materi

Indikator

Skor

Memenuhi 3
aspek
Memenuhi 2
aspek
Memenuhi 1
aspek
Tidak
memenuhi
semua aspek
Memenuhi 3
aspek
Memenuhi 2
aspek
Memenuhi 1
aspek
Tidak
memenuhi
semua aspek

4

Memenuhi 3
aspek
Memenuhi 2
aspek
Memenuhi 1
aspek
Tidak
memenuhi
semua aspek
Memenuhi 3
aspek
Memenuhi 2
aspek
Memenuhi 1
aspek
Tidak
memenuhi
semua aspek

4

Memenuhi 3
aspek
Memenuhi 2
aspek

4

3
2
1

4
3
2
1

3
2
1

4
3
2
1

3
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No

16

Pernyataan
Aspek yang Dinilai
1. Gambar pada cover Lift the Flap Book
menggambarkan materi sistem peredaran
darah
2. Keterangan semester dan kelas ada dalam
cover
3. Gambar di cover digunakan dalam isi Lift
the Flap Book
Kualitas bahan sampul
1. Tekstur sampul halus
2. Sampul tebal dan tidak mudah rusak
3. Menggunakan pelindung pada sampul

17

Keselarasan warna-warna yang digunakan
dalam media
1. Menggunakan kontras warna background
dan tulisan yang sesuai
2. Menggunakan background yang berwarna
pastel
3. Menggunakan macam-macam warna untuk
tulisan

18

Penggunaan variasi huruf
1. Menggunakan font yang bervariasi
2. Menggunakan font yang mudah dibaca
3. Menggunakan ukuran huruf yang sesuai

19

Kemenarikan desain tampilan Lift the Flap
Book
1. Desain Isi Lift the Flap Book memiliki
variasi yang bermacam
2. Kreatif
3. Menarik

Indikator

Skor

Memenuhi 1
aspek
Tidak
memenuhi
semua aspek

2

Memenuhi 3
aspek
Memenuhi 2
aspek
Memenuhi 1
aspek
Tidak
memenuhi
semua aspek
Memenuhi 3
aspek
Memenuhi 2
aspek
Memenuhi 1
aspek
Tidak
memenuhi
semua aspek
Memenuhi 3
aspek
Memenuhi 2
aspek
Memenuhi 1
aspek
Tidak
memenuhi
semua aspek
Memenuhi 3
aspek
Memenuhi 2
aspek
Memenuhi 1
aspek
Tidak
memenuhi
semua aspek

4

1

3
2
1

4
3
2
1

4
3
2
1

4
3
2
1
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No

Pernyataan
Aspek yang Dinilai

F. Efektivitas Penggunaan Media
20 Kemudahan dalam penggunaan
1. Mudah dibaca
2. Mudah dibawa
3. Mudah dibuka

21

Kemudahan dalam pembuatan media
1. Mudah dibuat
2. Bahan yang digunakan mudah didapat
3. Dapat dibuat oleh siapa saja

22

Nilai ekonomis media
1. Harga bahan terjangkau
2. Biaya pembuatan terjangkau
3. Tidak membutuhkan teknik yang rumit

Indikator

Memenuhi 3
aspek
Memenuhi 2
aspek
Memenuhi 1
aspek
Tidak
memenuhi
semua aspek
Memenuhi 3
aspek
Memenuhi 2
aspek
Memenuhi 1
aspek
Tidak
memenuhi
semua aspek
Memenuhi 3
aspek
Memenuhi 2
aspek
Memenuhi 1
aspek
Tidak
memenuhi
semua aspek

Skor

4
3
2
1

4
3
2
1

3

2
1
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Lampiran 7
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Lampiran 8
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